
Que posso ofertar? 

Há apenas uma coisa que pode impedi-lo de ser um adorador fiel: você achar que não tem nada para 

oferecer a Deus. Isso de fato pode impedi-lo de começar, de se aventurar. A Bíblia diz “traga uma oferta” e você 

ainda acha que não tem nada com que contribuir para esse relacionamento. O que é a mais pura verdade. A única 

coisa que você tem para dar é você mesmo, e é tudo o que Deus quer. Deus diz: “Dê-me seu coração. Eu não preciso 

do seu talento. Não preciso do seu dom. Não quero nada que você consiga fazer. Quero apenas você. Quero seu 

coração”. Quando olhamos para a vida de Davi vemos que ele foi muito fiel no que possuía e que amava o Senhor. 

Aos olhos das pessoas que conviviam com ele, não passava de o mais fraquinho de todos os irmãos, desprezado 

como alguém que “ninguém queria”. Mas Deus se agradava do coração de Davi. Ele era um homem segundo o 

coração de Deus (At 13.22 – “Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: 

‘Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração; ele fará tudo o que for da minha vontade’”). Deus 

enxergou-lhe o coração. Viu sua fidelidade e respondeu de forma magnífica. 

 Vou lhes contar uma história de minha filha Chloe. Uma vez eu estava na cama, e ela me disse: “Mamãe, por 

favor, senta. Eu quero fazer o seu café da manhã”. Bem, ela estava com cinco anos nessa época, logo, era lógico 

achar que eu teria de comer algo que ela ia fazer! Chloe tinha me observado e sabia que eu gostava de comer dessas 

torradas que parecem comida de cavalo (acho que são boas para a saúde). Mas ela não tinha permissão para mexer 

na torradeira, e nós conservávamos o pão no freezer. Portanto, o pão estava congelado, duro como uma pedra. Ela 

pôs rapidamente numa bandeja e gritou: “Senta, mamãe, está quase pronto”. Eu também tinha o hábito de tomar 

chá de ervas, mas ela não podia usar a chaleira. Por isso ela pegou uma xícara no armário e pôs um saquinho de chá 

com água fria. Que graça! Depois, não sei de onde saiu uma banana amassada. Acho que se lembrou do passado ou 

algo assim. Enfim, estava tudo pronto, e ela veio novamente: “Senta, mamãe, já estou indo”. Eu fiquei sentada 

(orando!) e ela entrou, toda cheia de si. “Trouxe seu café!”, e colocou a bandeja no meu colo. Faltaram-me palavras. 

“Você me ama, mamãe?” “Sim, amo, muito.” Esperei-a sair, mas ela não saiu. Ficou sentada na minha cama, 

olhando-me com a carinha mais linda. Então descobri: tinha de comer aquilo! 

 E o que faz toda boa mãe? Tomei o café. “Hummm, Chloe, está uma delícia!” O olhar dela foi impagável. Ela 

não tinha feito aquilo para ganhar pontos, para obter algo de mim. Era muito novinha para saber que podia fazer 

alguma coisa para ganhar um dinheirinho. Ela queria apenas me agradar. Daqui a cinco anos ela não vai ser mais 

assim (espero!). Não é isso que ela vai poder trazer-me, mas para aquele dia, deu-me o melhor que estava ao seu 

alcance. Deu o que tinha de coração puro e queria agradar a mãe. Se você acha que não tem nada para oferecer, 

nada para trazer para a mesa, precisa saber que Deus não quer o que você vai ser, nem você pode saber o que vai 

ser. Deus quer tudo que você é hoje. Apresente isso em adoração, apresente em louvor, deixe que essa explosão de 

fé o faça louvar o nome do Senhor e traga simplesmente o que você é hoje. Pensa que isso vai agradar o coração de 

Deus? Minha filinha agradou tanto o meu coração que ainda estou falando nisso! E você vai agradar o coração de 

Deus porque Ele não olha para as coisas desta vida, Ele olha o coração. 

 Quando você exalta o Senhor, Deus cresce na sua vida e “você” diminui! Não sei de você, mas sei que preciso 

mais de Deus que de mim. Mais da sabedoria dEle e menos das minhas idéias brilhantes. Mais da presença dele e 

menos do meu talento. É disso que preciso. Quando você começa a louvar o Senhor, Ele é exaltado e as coisas deste 

mundo ficam estranhamente obscuras. Lembra-se desta canção? “Volte seus olhos para Jesus, olhe seu rosto 

maravilhoso. As coisas da terra vão ficar estranhamente obscuras, à luz da glória e da graça do Senhor”. É verdade. 

Quando Jesus é exaltado, tudo em torno de nós, o bom, o ruim e o feio, simplesmente diminui quando nos 

concentramos nele. 

Trecho retirado do livro Adoração Extravagante de Darlene Zschech, Editora Atos. 


