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PERGUNTAS E RESPOSTAS  E ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O OFERTAS 

O clamor da oferta é contínuo no altar Sim, desde que tenha sido colocado por alguém  
que no momento da oração estava no altar, 
quer dizer no altar celestial significa que quem 
orou precisa estar espiritualmente nesse altar 
celestial no contexto de hoje. Temos como 
exemplo: Hb 11:4, Mt 23:17-19, Lc 11:5 Abel 
espiritualmente entre o altar é o santuário 
celestial e Atos 10:31.   

Tudo que ligares na terra terá sido ligado no 
céu, não é necessários orar muito? 

Mas possui  variantes, do tipo: fez uma oração 
ela produz energia, mas pode ser 
comprometida gerando perdas com a interação 
com esse mundo, para isso deve ser 
compreendido que o espirito, alma e corpo 
passam por influencias na interação com o 
mundo com isso pode variar a energia no que 
diz respeito a encher a taça e vir a justiça ou 
milagre. 
Essas variáveis ou variações podem ser 
apresentadas matematicamente com interface 
nos sentidos. 

A oração  é  somente conversar com Deus? Sim, mas também é gerador de poder de 
energia. Cristo em seu ministério terreno no 
monte da transfiguração em oração ficou, com 
seu corpo e vestes brilhantes, aceleração. 

Ceia do Senhor, lava pês, oração, jejum, 
contribuições de acordo com a destinação, 
tem efeitos poderosos e somatórios no altar. 
E não menos importante, repreender, o diabo, 
pois ele pode esta oprimindo pessoas sem que 
todos percebam e consigam identificar isso 
dentro da igreja. E preciso um considerável 
conhecimento da verdade e muitas das vezes 
ter discernimento espiritual? 

Corroboram para um fim. Alterando cenários 
negativos produzidos pelo ministério da 
injustiça ou dia mal. Sl 91, Lc 21, Mt 24, Ap 6 Ef 
6.10 e preciso acelerar em busca na palavra e 
oração. 
Se expulso demônios pelo Espirito de Deus e 
chegado a vós o reino de Deus. 

O ministério da injustiça opera? Deus faz justiça aos seus eleitos que a Ele 
clamam dia e noite... Será exagero dia e noite, 
força de expressão ou é literal. Se é literal 
precisa ter alta disciplina para fazer isso dia e 
noite, então usamos todas as armas de Deus. 
Revestir da couraça da justiça, só buscando o 
reino de Deus  como diz: Buscai o reino de Deus 
e a sua justiça. 
Se fazemos esses propósitos estamos no 
revestindo da couraça da justiça. 

As investidas do salmo 91 são para quem? Toda humanidade. 
Esses tipos de cenários podem ser 
apresentados matematicamente considerando 
suas variáveis e variações. 
 

As investidas do Mt 24 e Lc 21 dores, 
infortúnios e sofrimentos, são para quem? 

Toda humanidade. 
Esses tipos de cenários podem ser 
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apresentados matematicamente considerando 
suas variáveis e variações. 
 

As investidas dos 4 cavaleiros do apocalipse 6 
para quem será? 

Toda humanidade, mas principalmente para os 
Cristãos. Devemos estar revestidos.  
Compreender essa equação: Sl 91, Mt 24, lc 21, 
Ap 6 e Ef 6:10. 
Corroboram para um fim. Alterando cenários 
negativos produzidos pelo ministério da 
injustiça ou dia mal. Sl 91, Lc 21, Mt 24, Ap 6 Ef 
6.10. preciso acelerar em busca na palavra e 
oração. 
Se expulso demônios pelo Espirito de Deus e 
chegado a vós o reino de Deus. 
Esses tipos de cenários podem ser 
apresentados matematicamente considerando 
suas variáveis e variações. 
 

E se você pensa que nunca foi afetado por 
alguma injustiça e nunca será? 

Não precisa participar. Contudo esta escrito 
quem esta livre da injustiça desse mundo 
somente os que estão armados com a 
armadura de Deus a evidencia são meditação e 
leitura bíblica diária, assim como oração, mas 
oração que acelere. 

Crente que não tem a disciplina de orar 
diariamente e buscar na palavra? 

Tem atividades carnais intensas e não percebe, 
se é que já não esta desviado dentro da igreja, 
pesando na caminhada da mesma e 
desalerando a pouca aceleração que tem, 
quando se busca pouco. 

Oferta alçada 
Voluntária participa quem quer ou não? 

Quando Deus da direção, isso não é para todas, 
não se pode generalizar. Deus revela e define o 
que deve ser ofertado. 

Oferta de voto 
Voluntaria participa quem quer ou não? 
 

Deus deixou para quem tem uma questão 
específica e particular, contudo, deveria ser 
determinar um valor para oferta, através do 
sacerdote, desde que fosse acordado entre as 
partes. 

Ofertas de forma geral ? Cristo em certa ocasião, elogiou a oferta de 
uma viúva pobre que foi acompanhada de 
sacrifício os demais deram monetariamente até 
mais, ai que fica a questão, não foi o valor em si 
que definiu a qualidade da oferta foi o sacrifício 
dela para dar a oferta. Pois os demais deram o 
que sobrou o resto, por isso, por analogia se 
deve definir qual, oque e quanto deve ser as 
ofertas, para não cair no descredito ou 
desrespeito de dar aquilo o que cada um quer e 
por sua vez não tem o devido valor sacrificio. 
Paulo também afirma que muito semeia muito 
também ceifará e deve ter alegria e 
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generosidade não sendo o resto ou a sobra. O 
Cavaleiro que cria cenários de dificuldades 
financeiras, sabe que vai enganar muita gente 
para não contribuir na igreja e assim ficando 
com legalidade a esse agente do mal, no campo 
econômico e financeiro. Observe a economia 
mundial os maiores devedores e também veja 
o salario mínimo do brasil já é uma evidencia 
dessa maldição desse cavaleiro. 

Alguém pode falar assim: 
Cristo é nosso advogado e está a destra de 
Deus intercedendo por nós. Inclusive o 
Espírito Santo intercede por nós com gemidos 
inexprimíveis.  

Só que o mesmo Deus que afirmou isso, é o 
mesmo que disse para orarmos para não 
cairmos em tentação e também disse que não 
deixa a nos sermos tentados acima de nossas 
forças. Resumo: Deus tem o controle da 
história, sabe que esse mundo é caído cheio de 
injustiças, venceu o diabo e o sentenciou, mas 
o mantem para fazer o trabalho sujo e nos 
ensina a vencer todo o mal. Use todas as armas 
espirituais, se de fato quiser justiça, pois esta 
escrito: Mt 5:6 e Lc 18:7 - preciso querer e 
querer muito justiça 

A equação final de tudo isso é Usar toda a palavra de Deus dentro de seus 
devidos contextos e aplicar da melhor forma 
possível no nosso contexto, equacionando no 
seu devido valor. 

Orientações finais: 
O Ministério da Injustiça é amplo, não se refere somente aos: Sl 91, Ap 6 os cavaleiros, Ef 6 o dia 
mal, articulado com Lc 21 e Mt 24. Veremos abaixo outros exemplos: 
 

1- Salomão fez o registro em Eclesiastes 6:2 um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda 
e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder 
para daí comer; antes, o estranho lho come; também isso é vaidade e má enfermidade. 
Observando o texto tem pessoas que tem muitas coisas, bens e etc... mas se vender o 
que pensa ter e pagar o que deve fica sem nada ou pior fica devendo. Pesquise e verá 
quantos países tem dividas maiores que seu PIB, outros com dividas internas e externas 
quase impagáveis, com inúmeros problemas sociais, outros com salários e aposentadoria 
baixa para maioria da população. Exemplo é o salario mínimo brasileiro, veja o que 
preconiza a Carta Magna brasileira sobre o salário mínimo e o que da para fazer com esse 
salário. 

2- Existem aqueles que ganham até bem, mas entra por uma mão e sei por outra, como 
exemplo saem pelos vícios, maus negócios, incidentes e doenças. 

3- Em Efésios 6 define que o dia mal é produzido por forças malignas ou seja ministrando 
injustiça criando cenários malditos visando sofrimento e dor, que podem focar em um 
tipo de cenário negativo ou diversos ao mesmo tempo, ao que indica tem espíritos 
especializados em certas desgraças, contudo podendo diversos deles estarem 
trabalhando ou ministrando simultaneamente, afetando diversas áreas, criando diversos 
cenários de dor e sofrimento interligados ou separadamente mas com o mesmo fim, 
sofrimento é dor. 

4- O cavaleiro branco parece que suas ações são de aparência de pureza, bom, sincero e 
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coisas semelhantes, pode criar religiões ou seitas, baseadas em quaisquer fundamentos 
fora do Messias, vai parecer muito boa e muitas das vezes produzindo milagres, mas não 
tem nada no Deus verdadeiro, como se trata de anticristo, pode desenvolver religiões 
sem nada semelhante com Cristo, porem pode produzir religiões com alguns pontos em 
comum com o Cristianismo, mas fora de suas bases fundamentais, ou até outras que tem 
rituais mas afirmam que não são religião, e outras que são ecléticas ou até organizações 
ateístas, que de qualquer forma são fora de Cristo se fazendo sutilmente anticristãs. 

5- ARANHA COLORIDA – Deus me permitiu ver espiritualmente , um exemplo de pessoas se 
embaraçarem financeiramente sem perceber,  fazem muito uso do de cartão de credito 
sem perceber o cartão  precisa virar para ter recurso, isso a maioria nem nota que o 
cartão esta conectado seu salario, não sabe mais viver sem um cartão, não consegue 
economizar nada, esta sempre no vermelho ou no limite. Esse cenário é muito comum, 
confunde como benção de Deus. Estas pessoas muito dificilmente percebem que 
encontram-se  escravizados, por isso que é uma aranha colorida. 

6- ARANHA BRANCA – É um tipo de endividamento e embaraço, que se pensa ser por uma 
boa causa, esta enriquecendo os outros, tem cartão as vezes mais do que um, tem 
cheque especial com elevado limite, mais do que ganha e fica negativado eventualmente, 
costuma comprar o que não precisa as vezes até de valor muito alto para manter status 
ou a aparência, fortemente motivado pela vaidade como Ec 6:2. Estas pessoas muito 
dificilmente percebe que esta escravizado. 

7- ARANHA PRETA – Deus me mostrou esse tipo de situação é mais agressiva,  que 
embaraça fortemente,  já para destruir de fato a pessoa, não consegue muita coisa pois 
esta muito apertado e sempre acontecem, infortúnios, danos, perdas, acidente,  parece 
ser natural mas não é. Estas pessoas com o tempo começam a perceber algo de anormal,  
pois planta muito e colhe pouco. 

8- As populações  enquadradas não buscarem se equalizarem em Deus no Reino de Deus, 
conhecendo e praticando a palavra, tendo obras incluindo colocar ofertas de voto no 
altar como estamos orientando com experiência e experimentado na fé pratica, visando 
contribuir com memoria diante de Deus no altar as chances de se libertar esta próximo 
do zero, ainda mais se forem parecidas como definido no texto de Mt 13:22, É mais do 
que indicado os votos dentro do contexto que estamos apresentando. 
 

 Todos pontos citados acima, são da operação do ministério da injustiça de forma, 
sorrateira, na calada da noite, escondido... Orientamos faça: Ofertas de Voto, Alçada 
e seja Dizimista fiel. 

 
 
Examine sua vida... 

 


