OFERTA TOTAL
Genesis 8:20-22
Introdução: Por causa da maldade da humanidade Deus decreta o dilúvio. Por
causa dos homens, a terra estava cheia de violência, com isso Deus decidiu destruir
Sua criação. Noé, homem que achou graça aos olhos do Senhor, obedecendo à
direção de Deus construiu uma arca, colocou os animais e sua família dentro dela, e
aguardou a vinda do dilúvio. Deus destruiu todas as criaturas na terra, poupou
apenas quem estava na arca. Ao sair com sua família após o dilúvio, Noé em sua
primeira atitude levanta um altar e oferece um holocausto a Deus.
Essa é a primeira vez que a palavra holocausto aparece na bíblia.
O holocausto foi uma oferta a Deus, assim como fizeram Caim e Abel (Gên. 4:3).
Vamos ver os 3 tipos de ofertas:
●

1ª A oferta de Caim – Oferta qualquer

Uma oferta de alguns frutos da terra, oferta essa dada de qualquer maneira,
qualquer fruta talvez serviria.
A reação de Deus ao receber esta oferta é de não se agradar de Caim e de sua
oferta.
Antes de Deus querer conhecer o que você esta ofertando, Ele deseja ver a
maneira, a motivação com a qual Você esta estregando. O Senhor busca
verdadeiros ADORADORES e não apenas as adorações (ainda que a verdadeira
adoração seja fruto de um verdadeiro adorador).
Essa é uma oferta como as dos Fariseus, eles sempre ofertavam, mas não havia
realidade alguma de adoração em suas ofertas. (Mt 23:23)
●

2ª A oferta de Abel – Oferta do melhor

Diferente da oferta de seu irmão Caim, Abel seleciona as primícias do rebanho e
oferta a gordura dessas primícias.
Entregar as primícias fala de uma oferta que você enxerga o Senhor como o
primeiro, entregar a gordura fala de você entregar o melhor que você tem.
A reação de Deus perante essa oferta é de se agradar de Abel e de sua oferta.
No texto a palavra AGRADAR (original sha’ah) tem o sentido de considerar,
contemplar a oferta de Abel.
Podemos compará-la com a oferta de Maria que quebrou extravagantemente um
vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume e derramou sobre a cabeça de
Jesus. Isso fez com que Jesus declarasse que para sempre essa entrega seria
lembrada (Mc 14:3-9) (inclusive estamos lembrando mais uma vez).

●

3ª A oferta de Noé – Oferta TOTAL

A oferta de Noé se difere das duas citadas anteriormente, ele oferece um
holocausto, holocausto significa oferta queimada. Não é uma oferta qualquer, não é

apenas uma entrega do melhor, é uma oferta COMPLETAMENTE QUEIMADA
PELO FOGO, queima total da carne, até não sobra nada.
A reação de Deus com esta oferta foi de ASPIRAR (original ruwach) o cheiro suave,
no sentido de aceitar com prazer. Ao aspirar essa oferta Deus decide que:


“não tornará a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornará a
ferir todo vivente como havia feito”.



“enquanto durar a terra, não deixara de haver sementeira (falando de
descendentes, filhos, sementes) e ceifa (falando de colheita)”.

Ou seja, a oferta de Noé, mudou a vida de pessoas, ela trouxe vida ao mundo, pois
mesmo Deus sabendo que os homens continuariam sendo maus, Ele usa de
misericórdia e faz tais declarações.
Eu conheço uma oferta que trouxe vida ao mundo, uma oferta total onde um homem
que renunciou tudo o que Ele era, se entregou a morte para que nós tivéssemos
vida abundante. Essa é a maior oferta que alguém poderia oferecer (João 3:16),
oferta que além de pagar toda nossa dívida, fez com que nos tornássemos
habitação do Espirito Santo.
Para refletir:
- O que tenho ofertado a Deus? Qualquer coisa, o meu melhor ou TUDO o que eu
sou?
- Minhas ofertas geram vida?
Oração:
Pai, pedimos perdão se temos entregado algo que não te dá prazer. Queremos
assim como Noé, que ofertou o que era completamente queimado pelo fogo, sermos
totalmente queimados pelo fogo do Teu Espirito Santo, nos tornando a cada dia
mais parecidos com o Senhor Jesus. Que as nossas ofertas gerem vida em outros.
Amém.

