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O QUE TEMOS OFERECIDO A DEUS? 
 
Pregação de 19/12/2005 
Às 13h 

Gênesis 4. 3-7 
 
 “ E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra 
uma oferta ao SENHOR. -  E Abel também trouxe dos primogênitos 
das suas ovelhas, e da sua gordura; e atentou o SENHOR para Abel 
e para a sua oferta. -  Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. 
E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. -  E o 
SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu 
semblante? -  Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não 
fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas 
sobre ele deves dominar.” 
 
Aqui está a raiz de muitos males em muitas vidas: a inveja, o ciúme, 
o relaxamento, a insensatez, a falta de compromisso, o coração duro. 
 
Você sabe por que muitas vidas estão se desviando da vontade de 
Deus? Por que estão deixando o pecado não só bater à porta como 
entrar por ela? 
A falta de compromisso com Deus. Provérbios 6. 10-11 “Um pouco 
a dormir, um pouco a tosquenejar; um pouco a repousar de braços 
cruzados; -  Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua 
necessidade como um homem armado”. 
 
Estamos vivendo em um mundo cada vez mais individualista, mais 
banalizado, pervertido, e de corações frios, avessos a palavra de 
Deus? 2 Timóteo 3. 1-5 “Sabe, porém, isto: que nos últimos dias 
sobrevirão tempos trabalhosos. -  Porque haverá homens amantes de 
si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, 
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, -  Sem afeto natural, 
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para 
com os bons, -  Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos 
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deleites do que amigos de Deus, -  Tendo aparência de piedade, mas 
negando a eficácia dela. Destes afasta-te”. 
 
E quando será que nós começamos a enveredar pelo caminho 
inverso ao caminho de Deus?  
 
Existem muitos pontos em que se dá o inicio para o caminho largo e 
descompromissado com Deus. 
 
�� Quando estamos cultuando ao Senhor, estamos 100% presentes 
ou nossa mente vagueia em pensamentos do dia-a-dia, dos 
problemas, das soluções, do compromisso no trabalho na segunda-
feira. Como é o nosso cultuar a Deus, é de coração ou de boca para 
fora.  
Podemos fingir para o homem, levantar as mãos, gritar aleluias, 
sapatearmos, podemos enganar o homem; mas a Deus, que  sonda os 
corações e pensamentos, nunca! É perda de tempo tentarmos 
enganar a Deus. Salmo 139. 23-24 “ Sonda-me, ó Deus, e conhece o 
meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. -  E vê se 
há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno”. 
 
�� Tosquenejamos QUANDO passamos mais tempo assistindo 
televisão durante um dia inteiro e mal nos lembramos de Deus, ou 
talvez em apenas 5 minutos na hora de dormir, estamos faltando 
nosso compromisso com ele.  
 
�� E muitas vezes passamos o dia resolvendo assuntos pessoais, 
fazendo planos e mais planos e nem sequer consultamos ao nosso 
Deus Todo-Poderoso para receber a benção ou não por aquela 
atitude. Provérbios 16. 2 “Todos os caminhos do homem são puros 
aos seus olhos, mas o SENHOR pesa o espírito”. Provérbios 16. 25 
“Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os 
caminhos da morte”. 
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�� Será que colocamos Deus a frente de todos os nossos negócios 
ou vamos em frente porque o problemas é nosso e Deus não tem 
nada a ver com isso?  
 
�� Qual a importância de Deus em nossas vidas? 
 
�� Será que é um Deus diário ou apenas de quando estamos na 
igreja? Ou somente quando estamos passando por aflições? 
 
�� Será que Deus está se agradando do que estamos fazendo 
quando estamos longe de todos?  
Por onde estamos andando?  
Será que Deus está se agradando das nossas conversas longe dos que 
são servos de Deus?  
Será que Deus está se agradando do nosso linguajar em casa?  
Será que Deus está se agradando dos nossos pensamentos? Cuidado, 
porque os olhos do SENHOR estão em todo lugar, contemplando os 
maus e os bons.( Provérbios 15. 3 ) 
 
�� Como podemos avaliar o nosso compromisso com Deus? O 
que temos oferecido a Deus? 
 
�� Muitas vezes nos esmeramos em fazer um serviço no trabalho 
para agradar o chefe, tentamos fazer o possível e o impossível para 
não desapontá-lo, afinal é o nosso chefe. E para Deus, será que 
temos tanto esmero para servi-lo ou de todo jeito Deus recebe o que 
vamos dá-lo? 
 
�� Olhe para Caim “ E aconteceu ao cabo de dias que Caim 
trouxe do fruto da terra uma oferta ao SENHOR. E Abel também 
trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e 
atentou o SENHOR para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e 
para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-
lhe o semblante ”  
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Você sabe por que Deus não deu muita atenção para a oferta de 
Caim? Porque Ele não procurou o melhor para o Senhor, mas a 
primeira coisa que encontrou pela frente. Ele não quis honrar ao 
Senhor com o melhor da terra.  E aí destacamos algumas 
características negativas na personalidade dele que perduram até 
hoje em nós seres humanos: a inveja, o ciúme, o egoísmo, o desejo 
de levar vantagem em tudo, mesmo que para isso tenha que enganar, 
trapacear. 
 
Queremos vitória em nossa vida? Façamos o oposto de Caim. 
Sejamos servos verdadeiros e fiéis! Alegremo-nos com os que se 
alegram e choremos com os que choram. 
Seja uma pessoa que está sempre pronta a ajudar.  
Não se apresente ao Senhor de qualquer jeito, mas com temor, em 
humildade, com um coração contrito. Salmo 147. 6 “O SENHOR 
eleva os humildes, e abate os ímpios até à terra”. Provérbios 29. 23 
“A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde 
de espírito”.  
Deposite sua confiança no Senhor e não em você. 
 
Queremos vitória em nossa vida? Em tudo, mas tudo que formos 
fazer, consultemos ao Senhor primeiro, ele falará ao nosso coração.  
Deus quer compromisso conosco! Ele quer sentir essa cumplicidade, 
porque ele quer dar e tem o melhor para nós. Mas se o desprezamos, 
como podemos nos abençoar. 
 
Em Tiago 4. 8 temos “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. 
Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os 
corações”. 
 
Quer vitória? Dê o melhor de si para o Senhor. O melhor de seu 
tempo, das suas conversas diárias, dos seus pensamentos.  
 
Tenha um firme compromisso com o Senhor e não com as coisas do 
mundo. Lembre-se de uma coisa, está lá em Judas verso 16 “Ai 
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deles! porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo 
engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré.” 
- ao invés de cuidar de seu irmão, Caim o assassinou; 
 
- ofereceram dinheiro para que Balaão amaldiçoasse Israel. Depois 
de Deus ter proibido a maldição, Balaão instigou Israel a pecar; 
 
- depois  de liderar um rebelião contra Moisés e Arão, Core e seus 
seguidores foram engolidos pela terra (Nm 16. 1-24) 
 
Reflita sobre o que temos oferecido a Deus, nossas primícias ou as 
nossas sobras? 
 
Que Deus os abençoe em nome de Jesus. 
 
 
 


