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O QUE OFERECEREI DIANTE DO TEU ALTAR. 

Gn. 22. 1-18. 

16 - E disse: Por mim mesmo jurei, diz o SENHOR: Porquanto fizeste esta 

ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, 17 - Que deveras te 

abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como 

as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar; e a tua 

descendência possuirá a porta dos seus inimigos; 

Estamos diante do altar de Deus e sabemos que ainda existem muitas 

promessas a serem cumpridas em nossa vida, e por isso Deus tem 

ministrado uma fé ainda maior em nós, mas para que venhamos alcançá-

la precisamos entregar algo diante do seu altar. 

A exemplo de Abraão (pai da fé) que ofereceu o seu melhor, queremos 

estar dispostos também a oferecer aquilo que temos de melhor ou 

oferecer tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. 

Não podemos achar que só iremos receber e nada daremos a Deus, dar ou 

entregar algo a Deus está relacionado ao quanto somos gratos a Ele e o 

quanto precisamos dEle, pois, tudo o que precisamos temos recebido 

dEle, mas as melhores pérolas são extraídas de lugares difíceis, onde só 

chegaremos ou alcançaremos pela fé.  

O sacrifício está ligado a uma ação, que é resultado de uma decisão, e 

sempre nos custará algo. 2Sm 24.24. Porque não oferecerei ao Senhor 

meu Deus sacrifício que não me custe nada. 

Sacrificar é diferente de contribuir. É diferente de dar de qualquer 

maneira ou aquilo que não sentiremos. 

O jovem rico possuía uma fraqueza, suas riquezas. Mt. 19.16. 

Precisamos reconhecer que ainda temos algo a oferecer diante do altar de 

Deus,  

Algo que me prende, que não permite que eu cresça e alcance suas 

promessas.  



IDPB CIDADE NOVA   IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

Algo que eu amo muito, que impede que Deus seja o meu amor maior,  

Algo que eu estou apegado e tenho um cuidado excessivo, anormal. 

Antes de oferecermos nosso sacrifício diante do altar precisamos: 

1º passo: Ouvir e reconhecer a voz de Deus, v1. 

Precisamos ter convicção nas atitudes que tomaremos, não podemos agir 

por empolgação, senão podemos nos arrepender, temos que ter clareza 

de que Deus está mesmo falando conosco. Existem muitas maneiras pelas 

quais Deus pode falar conosco.  

Através da sua Palavra, II Tm 3:16 - Toda a Escritura é divinamente 

inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para 

instruir em justiça; 

Através do Espírito Santo, Is 30:21- E os teus ouvidos ouvirão a palavra do 

que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos 

desviardes nem para a direita nem para a esquerda. 

Através de homens, II Tm 2:2- E o que de mim, entre muitas testemunhas, 

ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também 

ensinarem os outros. I Co 12:27 - Ora, vós sois o corpo de Cristo, 

Através de sonhos, visões, anjos. 

Reconhecemos se a palavra veio de Deus através da clareza e da paz que 

ela trará ao nosso coração, nos levando a confiar no Senhor. 

2º passo: a ação, v3. Você precisa tomar uma atitude, se levantar do seu 

lugar, por isso que pedimos pra você vir aqui na frente no final da 

mensagem. 

Não é por meio de palavras, todo final de semana tem alguém que diz 

que vai fazer uma dieta, entrar na academia, vai começar um propósito. 

E ninguém pode fazer por você. Essa tarefa é sua, vamos lá comece a agir. 

Nós levamos você até a porta, mais só quem abre é você. 

3º passo: Seja persistente, v4. Será um momento de reflexão, pois, só 

temos saudades daquilo que perdemos e daquilo que amamos, mas não 
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desista. É um tratamento pra você, ao redor todos estão em festa. Ex: as 

vezes você pensa: aquela pessoa não faz nada e recebe tudo e eu faço 

tudo e não recebo nada. 

4º passo: diante altar não posso mais voltar. V9.  

Depois que você chega ao altar, você precisa oferecer o sacrifício, Lc 9:62- 

E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é 

apto para o reino de Deus. 

É no altar que o Senhor recebe o sacrifício, ali é onde vamos entregar algo 

a Deus e receber algo mais precioso.  

E o que você vai oferecer a Deus? O seu melhor? Ou o pior? O que te 

afasta dEle? Ou o que te deixa perto dEle? 

O sacrifício que oferecemos representa quem nós somos. Não há como 

entregar partes da vida, é tudo ou nada.  

No Altar fica revelado a quem pertencemos, no momento em que 

entregamos a nosso sacrifício, revelamos a quem servimos, com a nossa 

vida. Ex: da pessoa que foi umas 3 vezes pro encontro ou que sempre vai 

na frente. 

O que oferecerei hoje diante do teu altar? 

Quando você entrega coisas ruins, você está dizendo que não quer mais 

aquilo e quer receber o que Deus tem pra você. E quando você entrega 

coisas boas é porque você sabe que aquilo estava afastando você de 

Deus, ou estava tirando o amor prioritário de Deus. 

2Co. 5.17. Não há como viver como antes. 

Alguns exemplos de coisas que precisamos sacrificar.  

- O seu tempo: você nunca tem tempo pra Deus, mas sobra tempo pra 

muita coisa que não edifica. 

- Os seus sonhos: você é cheio de sonhos e projetos, mas nenhum o 

Senhor está incluso. 
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- Os seus vícios: bebidas, drogas, jogos, festas, musicas, vídeogame, TV, 

celular. 

- O seus relacionamentos: sua amizade, seu namoro, seu comportamento 

com os pais, filhos. 

- atitudes incontroláveis:  intolerância, impaciência, infidelidade, 

fornicação.  

- Objetos: Carro, casa, móveis, instrumentos, 

- oferta: é o seu sacrifício ou sua contribuição? 

- Família: Talvez você seja apegado demais com um filho, o marido, a 

esposa, o pai, ou mãe. Até mesmo um namorado(a). 

- O principal – a sua vida: Sl 37:4,5 - Deleita-te também no SENHOR, e te 

concederá os desejos do teu coração. 5 - Entrega o teu caminho ao 

SENHOR; confia nele, e ele o fará. 

Será que Deus tem a sua vida por completa? Ou você é apenas um 

consumidor? Devemos a nossa vida a Deus. 

Gn. 22.17,18 – essa é a promessa que Ele tem para nós. 

Conclusão: 

Cabe a cada um decidir o que oferecer diante do altar, sabendo que 

nossos sacrifícios terão uma resposta de Deus que determinará nossa 

vida. 

 

 

  

 

 

 

 


