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Quando Deus criou o ser humano, não havia necessidade de nada que desse acesso a Sua presença, já que ambos 
andavam juntos. Porém quando veio o pecado surgiu a necessidade de algo que anulasse o pecado e desse este 
acesso entre o Criador e a criatura, foi ai que Deus instituiu a oferta! 

O plano de redenção tem como base justamente a oferta, já que é o principal meio pelo qual temos acesso a 
presença de Deus. 

Devemos entender que oferta não diz respeito somente a manutenção financeira da obra de Deus, mas em sí a 
representatividade de cada indivíduo naquilo que este oferece à Deus no altar, seja monetário, espiritual, nas 
atividades dentro da igreja, seu comportamento, seus pensamentos, suas orações, etc...tudo o que dedicamos a 
Deus no altar da nossa vida é uma oferta. 

 
A oferta de Caim 
 

“Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao SENHOR. 

Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o 

SENHOR de Abel e de sua oferta;” Genesis 4.3-4 

 
Bem conhecemos o descfecho desta história, porém é interessante notarmos que a oferta de Caim não foi aceita, 

mas porque? A qualidade do caráter de Caim foi expresso em sua oferta, não era uma oferta sincera, Caim não 
queria adorar a Deus com sua oferta, queria apenas “mostrar serviço”! 

Como a oferta representa o ofertante, logo foi visto por Deus a real intenção daquela oferta, ao contrário de 
Abel, que fez um mais do que excelente sacrifício (Hb 11.4). 

Na obra de Deus temos que ter o cuidado de não oferecermos a “oferta de Caim”, aquela que é feita só pra 
“mostrar serviço”, para adular, para benefício ou proveito próprio, oportunista...essas são características peculiares 
de quem não nasceu do Espírito e quer apenas aparecer, mostrar que é o que não é na realidade. 

Quem é de Deus não se preocupa com a aparência do que faz, mas faz com zelo e temor do mehor que tem a sua 
disposição. Na Parabola dos Talentos vemos outro exemplo sobre este tipo de oferta. 

 

“Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes 

confiou os seus bens.” Mt 25.14 

 
Esta parábola trata da confiança do Senhor no servo, da capacidade de cada um corresponder a essa confiança e 

o exemplo de quem não tem a menor consideração com ela. Esta parábola fala da oferta do servo! 
Quando servimos á Deus de todo o nosso coração, então consideramos que o chamado e a capacidade que o 

Espírito Santo nos dá são suficientes para fazermos o plano de Deus se cumprir através do que Deus colocou em 
nossas mãos, dos nossos “talentos”. Aquele que enterrou o talento é o omisso, aquele que sabe o que tem que 
fazer, mas não faz, por falta de coragem de ousar, por se achar incapaz, anula a si mesmo e acaba atrasando os 
propósitos do Senhor através de sua vida. Quantas almas tem ido pro inferno por causa dessa incapacidade de 
muitos que enterram seus talentos. Deus não pode contar com aquele que tem o mesmo espírito de “Caim”. 
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