Semana: de 18/10 a 24/10 de 2015 • Desafio da Semana: Ore pelos líderes do seu GAP

TEMA: COMO OFERTAMOS A DEUS?
TEXTO: “Pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo,
quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala.” (Hebreus 11.4)
INTRODUÇÃO:
Quando vamos ao cinema, pagamos o ingresso na expectativa de um bom entretenimento. De certa
forma temos confiança no filme e no que ele pode nos proporcionar. No entanto, quando a nossa
experiência se frustra, ficamos desapontados e imaginando que perdemos tempo e dinheiro. Esse
princípio do entretenimento está tão arraigado em nossos corações, que erramos quando projetamos
isso ao nosso culto a Deus. Nosso padrão de fé (confiança) em relação a Deus geralmente é o mesmo da
nossa “relação” com o entretenimento.
DESENVOLVIMENTO: Existem muitas dúvidas no motivo pelo qual Deus rejeitou Caim, mas aceitou a
oferta de Abel. O texto de Hebreus 11.4 esclarece que o ponto crucial foi a fé demonstrada por um, mas
não pelo outro. Como essa trágica história pode nos ensinar a respeito de adoração a Deus?
1. Confiar (ter fé) é entregar sem medo: Umas das opiniões sobre a não aceitação da oferta de Caim é
que a dele, diferente da do seu irmão, foi do fruto da terra. Mas, novamente, quando voltamos ao
texto de Hebreus 11.4 aprendemos que o seu pecado foi de ofertar sem a devida confiança em Deus,
sendo negligente na sua oferta. Quando se refere a Abel, o texto diz que ele deu as partes gordas (Hb
4.4), ou seja, as melhores partes. Provavelmente a atitude de Caim não foi dar o melhor com medo
de perder algo, como muitas vezes fazemos com o que julgamos ser nosso (trabalho, família, tempo,
talento etc.).
2. Entregue o que tem: Caim era agricultor e Abel era pastor (Gn 4.2). Cada um entregou a Deus o que
sabia fazer e o que tinha em mãos. Se Caim entregasse, sem medo, o melhor, sua oferta seria aceita.
Deus não deseja nada além daquilo que nos foi doado, pois até os talentos inerentes ao homem e o
fruto decorrente deles são presentes do criador. Cada qualidade, característica e bens que possuímos
foram outorgados por Deus para demonstrarmos a sua beleza no mundo (Rm 11.36).
3. Se console na misericórdia de Deus: Caim errou duas vezes. A primeira foi a sua oferta sem fé.
Apesar de Deus tê-lo rejeitado, mostrou o caminho para fazer o certo (Gn 4.6-7), alertando sobre o
perigo do pecado. Ainda assim, errou pela segunda vez, matando o seu irmão. Mesmo depois da sua
trágica atitude, após ser punido por Deus, conheceu novamente a sua misericórdia através do sinal
para proteger a sua vida dos perigos da terra. Por isso podemos nos consolar quando nos julgamos
pequenos ou quando agimos como Caim. Enquanto vivermos, não importa o nosso erro, podemos
nos arrepender e voltar a cultuar da forma que agrada o Criador.
CONCLUSÃO: A verdadeira oferta a Deus não tem o foco em algum “ritual” (culto, devocional, jejum),
mas sim em buscá-lo de todo o coração, entregando nossas forças, pensamento, tempo, talento,
preocupação, família e outras coisas, que nos são caras, aos seus cuidados. Dessa forma poderemos
cultuar, jejuar e fazer a nossa devocional (momento piedade), da forma que lhe agrada, ou seja,
alegremente.

