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A OFERTA DE UM REI (I Crônicas 29:1-9). 

5 - Quem, pois, está disposto a encher a sua mão, para oferecer hoje 

voluntariamente ao SENHOR? 

Esse texto é um dos mais preciosos sobre Davi. Ao fim de sua vida, nos últimos 

dias, Davi reconhece que tudo o que ele tem, veio do Senhor, ele se dedica a 

algo que realmente tem grande importância. 

Sua última mensagem, bem como, seu último conselho que ele dá ao seu filho é 

sobre as ofertas a Deus. 

Aqui já aprendemos grandes ensinamentos para a vida pessoal. 

a) Davi ensina seu filho a ofertar. (I Crônicas 29:1- DISSE mais o rei Davi: 

Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e 

esta obra é grande...). 

Salomão é muito novo, então Davi prepara a oferta para ele.  

É assim que devemos fazer com nossos filhos, enquanto são novos, devemos 

preparar a oferta para eles, para entregarmos a chave da prosperidade a eles. 

b) Ele oferta tudo ao Senhor. (I Crônicas 29:3 - O ouro e prata particular que 

tenho eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho 

preparado para a casa do santuário). 

Tudo o que ele conquistou, tudo o que ajuntou, tanto no reino, como 

particularmente, ele oferta ao Senhor. 

c) Ele conclama todas as pessoas do seu reino para ofertarem. (I Crônicas 

29:6 - Então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os 

capitães de mil e de cem, até os chefes da obra do rei, voluntariamente 

contribuíram). 
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Davi convoca os chefes de família, os líderes das tribos e os empresários para 

ofertarem a Deus. Isso significa que existe algo espiritualmente muito forte no 

ato de ofertar. 

Nós precisamos aprender com o rei Davi o valor de uma oferta diante de Deus, 

Como Deus enxerga isso do ponto de vista do céu. 

1. A oferta de um rei é fruto do seu amor por Deus e por Sua obra.                

(I Crônicas 29:3 - E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro 

e prata particular que tenho eu dou para a casa do meu Deus...). 

A oferta na Bíblia é sempre uma expressão do nosso amor e é proporcional ao 

amor que temos pelo Senhor e por Sua obra. 

O dinheiro fala muito a respeito do nosso coração. (Lucas 12:34 - Porque, onde 

estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração). 

Há muitas pessoas que dizem que amam, mas são insensíveis ao Senhor e a Sua 

obra, esse tipo de amor não tem valor para Deus. Quando nós amamos de 

verdade o Senhor, amamos também a Sua obra e temos alegria em vê-la 

prosperar. 

2. A oferta de um rei é registrada diante de Deus. (I Crônicas 29:4.- Três mil 

talentos de ouro de Ofir; e sete mil talentos de prata purificada, para 

cobrir as paredes das casas). 

É interessante o fato de Deus registrar o valor da oferta de cada ofertante. 

Esse é um ponto que muitos filhos de Deus não compreendem plenamente: 

Deus mantém um registro das ofertas do Seu povo, um livro que está tudo 

registrado. 

Vejamos alguns exemplos na Bíblia: 

a) A oferta de Caim e Abel. (Hebreus 11:4) 

- Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual 

alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus 

dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. 
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b) A oferta dos doze príncipes de Israel. (Números 7:10-17) 

 10 - E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi 

ungido; apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. 

Cada príncipe ofereceu exatamente a mesma coisa e a mesma quantidade, mas 

Deus faz questão de descrever item por item. 

c) A oferta da viúva pobre. (Marcos 12:42-44) 

42 - Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas, que 

valiam meio centavo. 

d) A oferta de Ananias e Safira. (Atos 5.1-10). 

Mentiram diante da igreja, a fim de obterem reconhecimento, pois ofereceram 

e pegaram parte da oferta. 

e) A oferta da igreja da Macedônia. (II Corintios 8:1-3) 

2 - porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância 

de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da 

sua generosidade. 

f) A oferta de Davi e seus homens (I Crônicas 29:6) 

- Então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 

mil e de cem, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. 

Chefes de família – Os chefes de família precisam ser exemplos de 

generosidade. Seja exemplo em sua casa. 

Os líderes – Não pode haver líderes avarentos no nosso meio. Na hora de 

ofertar temos que ser os primeiros.  

Chefes da obra (os empresários) – Davi também colheu oferta dos que 

comandavam empresas no reino. Se você tem uma empresa, você precisa 

investir a sua empresa no Reino de Deus. 

A Bíblia é completa, se Deus fez questão de registrar é porque são importantes. 
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É por isso que a Bíblia diz que devemos ajuntar tesouros no céu, porque cada 

um de nós tem uma conta bancária lá, e toda vez que fazemos um depósito, a 

nossa conta vai aumentando. 

3. A oferta de um rei é disposicional. (I Crônicas 29:5b) 

- Quem, pois, está disposto a encher a sua mão, para oferecer hoje 

voluntariamente ao SENHOR? 

Ou seja, precisa estar disposto, de forma voluntária, espontânea. 

Muitas pessoas não ofertam porque não tem disposição para ofertar, não é por 

falta de recursos. Se for pra comprar algo para si mesmo, sua disposição muda 

na hora.  

Mas poucos compreendem que sua oferta gera vida, alcança os perdidos e 

leva esperança a muita gente, fazendo com que o Reino de Deus cresça. 

Muitos são os argumentos, vejamos os mais conhecidos: 

- O dinheiro é meu, eu ganhei. 

Pensamos que temos completa autoridade sobre nossos bens, 

Salmos 24:1- DO SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que 

nele habitam. 

Nossos bens nos pertencem da mesma forma que o quarto dos nossos filhos 

pertencem a eles. O pai lhe deu temporariamente. 

Fomos comprados pelo sangue de Jesus, nem a vida pertence a nós. 

- Minha oferta é algo entre eu e Deus, e ninguém mais. 

É a vontade de Deus que venhamos prestar contas uns com os outros de nossa 

fidelidade como discípulo, se você não deve, então, não há porque esconder. 

Seja fiel, compartilhe sua fidelidade e você gerará fé e esperança no coração dos 

irmãos, seja testemunho. 

- Deus ama quem dá com alegria; como não me sinto alegre, eu não dou de 

forma alguma. 
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Isso não significa que você precisa esperar até se sentir alegre. 

Ofertar é obedecer, que não depende de sentimento.  

- Eu não confio na honestidade dos pastores e líderes, por isso não contribuo. 

Isso não é um pagamento de mensalidade de um membro de um clube, você 

não oferta pra igreja ou para o pastor e sim pra Deus. E quando você dá alguma 

oferta para o homem, ele faz o que lhe convém. 

Quem somos nós para julgar as motivações da liderança? (Mt. 7.1). 

- Eu gostaria de ofertar, mas eu não tenho o suficiente. 

Ofertar pode ser algo normal, sem sacrifício para o rico, mas é um privilégio 

para o pobre. Ofertar significa algum sacrifício. O maior exemplo é Jesus que se 

fez pobre para nos fazer ricos. 

- Eu estou cheio de dívidas; não posso ofertar agora. 

A sua obrigação não é somente com seus credores, mas com Deus. 

Provérbios 3:9 - Honra ao SENHOR com os teus bens, e com a primeira parte de 

todos os teus ganhos;  

O nosso primeiro compromisso deve ser para Deus, agindo assim o Senhor não 

nos negará coisa alguma. 

- Eu sou um jovem e não tenho recursos. 

A Bíblia ensina que ofertar é um privilégio de todos os filhos de Deus, 

independente de idade ou renda. Lembre-se que o milagre da multiplicação só 

foi possível porque um jovem resolveu ofertar o seu lanche ao Senhor. (Jo 6;9). 

- Não concordo com dízimos, pois Deus não precisa de dinheiro. 

O Senhor é dono do ouro e da prata. Ele não precisa de dinheiro, como também 

não precisa de ninguém para servi-Lo, mas mesmo assim, Ele nos convida a 

servi-Lo com tudo o que somos e temos. (Sl 100:2- Servi ao SENHOR com 

alegria;). 
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- A Bíblia diz que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração; 

então eu sou livre pra ofertar quanto eu quiser. 

Diante disso podemos pensar que podemos ser egoístas e avarentos. Pra 

entendermos basta olharmos o contexto que Paulo estimula a semear muito 

para colher muito. O desejo de Paulo é que nos sintamos livres para que 

possamos ser generosos em amor. 

- Eu oferto meu tempo e meus talentos. 

Ninguém está isento de dizimar e ofertar porque serve a Deus dedicando seu 

tempo, seus dons ou talentos. Nem mesmo os pastores ou supervisores que se 

dedicam integralmente ao ministério estão isentos de fazer ofertas em dinheiro 

para a obra de Deus. 

Conclusão: 

Muitas das vezes, o motivo pelo qual não ofertamos mais, é porque falta 

disposição e alegria para fazermos de todo coração. 

Às vezes pensamos que não é prioridade, mas não temos a noção do quanto 

temos feito para que o Reino de Deus cresça através da nossa oferta. (Ex: 

Missões). 

Existem coisas que você só recebe na sua vida quando dá um passo de fé. É 

como a Palavra, quanto mais você se alimenta, mais fome você tem. E para você 

sentir alegria em ofertar, você tem que começar a ofertar. Os verdadeiros reis 

tem disposição para ofertar. 

Quando você traz a sua oferta, ela fala muito sobre você: 

 Fala primeiro do seu amor para com Deus e Sua obra. 

 Fala do quanto você está depositando em sua conta nos céus. 

 Fala da disposição e alegria que há em seu coração. 

A Palavra mostra que Davi levou toda a sua vida para preparar uma oferta que 

ele nunca tinha dado antes. Pois a oferta tem que ser preparada antes de ser 

consagrada ao Senhor. 
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Por isso cada um de nós, precisa se preparar para sabermos o quanto vamos 

ofertar em cada oportunidade que tiver. 

A pergunta de Davi ainda pode ser ouvida hoje entre nós: “Quem, pois, está 

disposto, hoje, a trazer ofertas liberalmente ao Senhor?”. 

 


