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INTRODUÇÃO: 
 
“Que darei eu ao SENHOR, por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei 
o nome do SENHOR.” 
 

 
 DO HOMEM PARA O HOMEM: COMO GRATIDÃO 
 DO HOMEM PARA DEUS: COMO ADORAÇÃO 
 DE DEUS PARA O HOMEM: COMO PROVISÃO 

 
 Deus deu a sua Palavra – Sl 107.20 
 Deus deu o seu Filho – Jo 3.16 
 Deus deu o seu Espírito – Jo 16.7 

 
 
ESBOÇO: 
 

1. Oferta dos bens: Ml 3.10;At 2.45; 4.37 — “Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com 
todos, segundo cada um tinha necessidade.” 

 
2. Oferta do corpo: Gl 2.20; Rm 12.1-3; At 13.3 — “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 

que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” 
 

3. Oferta da alma: Is 53.10; Hb 13.13; Rm 12.15 — “Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com 
os que choram.” 
 
 

CONCLUSÃO: 
 
A exemplo do contexto bíblico compreendemos perfeitamente que o problema da oferta de Caim não 
estava na oferta em si, mas com que coração ele apresentou-a para Deus; o problema não estava no que 
se via, mas no que se não via – seu coração.  Deus nunca rejeita uma oferta feita a Ele de coração;  pois 
uma oferta, quando dada de coração é, entre outras qualidades, o melhor que temos, mesmo que não 
seja tudo o que temos.  Nos tempos que Jesus ele viu uma viúva apresentar a Deus uma moeda de 
pouco valor, enquanto muitos outros apresentavam oferta de quantias maiores. Jesus, porém, afirmou 
ter aquela viúva dado a maior oferta, não somente por que ela havia dado tudo o que tinha, mas por que 
o fizera de todo coração. 
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