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“Eis o Cordeiro de Deus, Aquele que tira o pecado do
mundo” ( João 1.29).
Essa foi a declaração de João Batista
ao ver Jesus pela primeira vez.

Joel Engel

O MILAGRE DA OFERTA DO CORDEIRO
Este livreto nasceu quando ouvi o testemunho
de um empresário que estava falindo e desesperado, foi
até um judeu e perguntou: O que um judeu faz quando tem um grande problema que não pode resolver?
O judeu respondeu: Nós ofertamos um cordeiro. Um
cordeiro? Mas como, se não existe mais o templo em
Jerusalém? Então o judeu disse-lhe: O cordeiro é a
figura SÍMBOLO de uma OFERTA de ADORAÇÃO a DEUS. O Messias é chamado de o “Cordeiro
de Deus” por todo o Novo Testamento da Bíblia.
PODEMOS TROCAR POR DINHEIRO
NO VALOR DE UM CORDEIRO E OFERTAR.
O VALOR QUE ATUALMENTE CALCULA-SE
é de R$ 1.500,00. É assim que nós vencemos todas
as disputas nos negócios, vencemos todos os inimigos,
quebramos toda maldição e encantamento contra nossas vidas e famílias.
O empresário então ofertou e deu a volta por
cima, então a partir daquele dia, este tipo de oferta passou a ser constante em sua vida.
HISTÓRIA DOS JUDEUS
Em 1948 a ONU decidiu devolver a nação de
Israel e eles voltaram para sua terra, que na época era
habitada por árabes. Lutaram muito para conquistar
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a terra palmo a palmo, para tomar posse do território.
Havia mil árabes muito bem armados para cada judeu
com armas muito precárias. Eram mil árabes para cada
judeu, mas eles venceram. Mesmo morando em um
país tão pequeno (do tamanho do Estado de Sergipe),
com mais de 50% de deserto improdutivo, eles exportam os produtos da agricultura e também tecnologia
para vários países. Hoje os judeus são o povo mais rico,
e tem o exército mais poderoso da terra. Dizem que
se um só judeu (desses mais ricos do mundo) tirar seu
dinheiro dos bancos, abalará a economia mundial.
A pergunta que todos fazem é: Como um povo
que era escravo no Egito tornou-se o mais poderoso
da Terra? Como eles chegaram lá? É um segredo de
Estado.
DA POBREZA PARA A REALEZA
Podemos desvendar o segredo estudando as escrituras Sagradas no livro de Êxodo.
Esse livro relata que os judeus foram escravos do
Egito por 430 anos. Então, Deus enviou Moisés para
tirá-los das mãos de Faraó. Mas como enfrentar o Faraó com o maior exército do mundo na época? Que
armas poderiam derrotar todo o exército egípcio?
O Egito era a morada de satanás e de todos os
seus demônios. Ali se realizava todo tipo de feitiçarias
e magias. O Egito oferecia todo o tipo de oferendas
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para satanás que você pode imaginar. O PRÓPRIO
FARAÓ INCORPORAVA SATANÁS AO SER
EMPOSSADO COMO REI DO EGITO. Este era
o lugar mais enfeitiçado, místico e misterioso da terra.
Este era o terreno de satã; era sua fortaleza. Imagine o
país mais enfeitiçado do mundo de hoje, com todos os
tipos de magia negra, vodu e multiplique por mil vezes
mais, isto era o Egito. Imagine o maior feiticeiro e seus
poderes, pois os magos do Egito eram muito mais experientes do que os de hoje. Hoje vemos bruxos, feiticeiros, sacrificando bode preto para matar uma pessoa.
Já vimos pessoas matando crianças em ritual de magia
negra para ganhar uma eleição ou para conquistar alguma coisa, para ter poder. Você que frequenta ou frequentou lugares de magia, diria que o Egito era o lugar
mais poderoso da terra falando em força espiritual. Seria impossível encontrar um poder maior do que estes
que os egípcios tinham, não é? POIS TODO ESTE
PODER MALÍGNO E TODA FEITIÇARIA DO
EGITO FOI DESTRUÍDA EM APENAS UMA
NOITE. Que bomba atômica seria capaz disto, você
perguntaria.
HAVERIA ALGUMA COISA CAPAZ DE
VENCER TUDO ISSO?
Sim. Eles venceram sacrificando um CORDEIRO.
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O PODER DO SACRIFÍCIO
DO CORDEIRO
Lemos no capítulo dez de Êxodo, que Moisés
mandado por Deus manda todos os hebreus fazerem
uma coisa inédita no Egito: sacrificar um cordeiro. Isso
mesmo, Moisés manda o povo ofertar um Cordeiro a
Deus.
Imagine quantas pessoas questionaram: O que
pode fazer um cordeiro contra um exército armado?
Que poder pode ter um cordeiro contra os maiores feiticeiros da terra?
Que poder tem um cordeiro para resolver os
problemas financeiros de uma nação escrava há mais
de quatro séculos?
Sei que hoje, no século XXI, muitos questionarão o sacrifício do Cordeiro, mas a história e os fatos
comprovam que deu certo para os judeus.
Todos os judeus ofertaram um cordeiro naquele
dia.
O MILAGRE E O PODER DO CORDEIRO
Naquela noite que eles ofertaram o cordeiro,
Deus desceu e feriu o Egito com mão forte e tirou o
seu povo da escravidão e da miséria, e destruiu toda
feitiçaria e todo o poder de satã.
QUANDO ELES OFERTARAM O COR-
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DEIRO:
- todos os demônios foram destruídos;
- todo centro de magia negra e outros fecharam;
- o Egito quebrou e os hebreus tornaram-se
prósperos;
- as famílias dos hebreus receberam a proteção
contra magia, feitiçaria e da morte;
- foram libertos da escravidão do Egito;
- eles levaram o ouro, a prata e a riqueza do Egito. Ficaram ricos da noite para o dia.
- deixaram de ser escravos e passaram a ser príncipes, deixaram de andar por baixo e passaram a andar
por cima.
DEPOIS QUE ELES OFERTARAM O
CORDEIRO:
- o mar vermelho se abriu para eles passarem;
- o exército inimigo foi totalmente destruído;
- a proteção de Deus os acompanhava dia e noite;
- os milagres começaram a acontecer;
- choveu pão do céu todo o dia para alimentálos no deserto;
- uma nuvem os acompanhava dando sombra de
dia e aquecendo durante a noite;
- água brotou da pedra;
- choveu carne no acampamento, pois Deus
mandou codornizes para alimentá-los;
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- tornaram-se o povo mais poderoso da terra.
A partir desse dia, todos os anos na data da páscoa, Deus ordenou que eles repetissem a mesma oferta
como memorial. Sendo memorial, é em memória, para
sempre.
Êxodo 12.14 – “E este dia vos será por memorial,
e Eu celebrarei como solenidade ao Senhor; nas vossas
gerações o celebrareis por estatuto perpétuo”.
Êxodo 13.13 – “O valor do resgate de um primogênito também era um cordeiro...”
Um dos princípios que encontramos até aqui, é
que a oferta do cordeiro é comparado a uma oferta que
quebra o feitiço, um “anti-feitiço”. Enquanto os egípcios ofereciam oferenda aos seus demônios, eles mantinham os hebreus cativos (enfeitiçados). Mas quando
os judeus ofertaram o CORDEIRO todo feitiço foi
quebrado.
O PODER DO CORDEIRO
Deus mandou Moisés escolher um cordeiro
para o sacrifício, porque o Cordeiro significa Jesus, o
Cordeiro de Deus veio tirar os pecados do mundo.
Na crucificação Cristo simbolizava o Cordeiro
de Deus que foi sacrificado para resgatar seus filhos,
que estavam aprisionados pelo maligno. Ao terceiro dia
Cristo ressuscitou, e isto significa que o Cordeiro, tem
vida em si mesmo e pode ressuscitar. Então quando
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nós oferecemos uma oferta no valor de um cordeiro,
cremos que esta oferta voltará para nossas mãos, multiplicada, ressuscitada.
Então a oferta simboliza Jesus e Jesus tem poder
de ressurreição, então nossa oferta terá o poder dado
por Deus, para ressuscitar coisas que estavam perdidas
ou mortas.
O cordeiro jamais fica morto para sempre, ao
lermos o livro de Apocalipse encontramos Jesus vivo
para sempre!
Apocalipse 5.6 em diante, está escrito:
– “Então vi no meio do trono um dos quatro
seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro
como tendo sido morto. E tomou o Livro selado com
sete selos, e os quatros seres viventes e os 24 anciãos,
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que
são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo: “Digno és de tomar o livro, e de abrir
os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue
compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua,
e povo, e nação; E para o nosso Deus os fizeste reis e
sacerdotes; e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi
a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais,
e dos anciãos; e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares”, proclamam em grande
voz: “Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o
poder, riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e lou-
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vor”. Então ouvi que toda criatura que há no Céu e
sobre terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que
neles há, estava dizendo: “Aquele que está assentado no
Trono é o Cordeiro1, seja o louvor, a honra, a glória e o
domínio, pelos séculos dos séculos”.
O Cordeiro derrota satanás e todos os seus demônios, e no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, no final de
todas as coisas aparece o Cordeiro assentado no trono
com Deus, e os milhares e milhares de ressuscitados
que são aqueles que foram comprados pelo sangue do
Cordeiro, e também aparece a cidade eterna, a Nova
Jerusalém, a cidade de ouro, por isso satanás odeia o
Cordeiro de Deus e também a oferta simbolizando o
cordeiro.
- É por isso, que quando você oferece um “Cordeiro” a Deus como oferta é liberada uma força espiritual capaz de destruir todas as forças negativas, as forças do mal, como a macumba, feitiçaria, etc.
DEUS PROVÊ O CORDEIRO
PARA ABRAÃO OFERTAR
Abraão foi o homem chamado por Deus para
ser pai da nação de Israel e de todos que creem. E ele
foi abençoado porque obedeceu quando Deus mandou
1

Jesus é o Cordeiro de Deus, simbolizado pelo cordeiro, que na sextafeira santa morre, ressuscita ao terceiro dia, e sobe para o céu, e lá no céu
aparece como tendo todo o poder no céu, na terra, no inferno e no mundo
espiritual.
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sacrificar o seu filho. Quando estava prestes a sacrificar
o seu filho, consumar o ato, no monte Moreá, um anjo
de Deus apareceu e disse que ele não precisava fazer
isso porque Deus queria apenas testar a sua fé e ver se
ele o amava acima de tudo. No mesmo instante Deus
o proveu de um cordeiro para que ele o executasse no
lugar do seu filho. Por causa deste ato de fé, Abraão foi
chamado pai de todos os que creem e por ele todas as
famílias da terra foram abençoadas.
E O QUE MUDOU A HISTÓRIA DE
ABRAÃO?
- A oferta de um cordeiro mudou a história de
Abraão e afetou a história do mundo todo.
Esse ato de fé foi tão poderoso que moveu o coração de Deus e Deus também ofertou um Cordeiro
para salvar os filhos de Abraão.
Refletindo sobre isso, eu estava pregando sobre
o poder da oferta do cordeiro, quando um religioso me
pediu uma base bíblica e eu lhe respondi: “Uma pessoa
muito importante, sábia, poderosa, tinha um grande
problema, seus filhos se revoltaram contra ele, e se rebelaram, e se colocaram ao lado de seus inimigos, então
esta pessoa para resolver este grande problema ofereceu
um cordeiro como sacrifício. E esta oferta do cordeiro
mudou a história no mundo, no planeta, no universo,
no presente, passado e futuro”.
“Mas quem é a pessoa que fez isso”? – perguntou
o rapaz. “Esta pessoa que ofertou o cordeiro é o PRÓ-
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PRIO DEUS”! Ofertou seu filho Jesus! E se Deus que
é Todo Poderoso resolveu seus problemas, ofertando
um cordeiro, eu que sou filho, vou imitar meu Pai.
TESTEMUNHOS


Nova Era – Há alguns anos tivemos uma guerra contra a Nova Era e os feiticeiros de Santa
Maria. Todas as sextas-feiras eu subia no perau,
onde feiticeiros matavam cabritos, animais, e
nós passávamos por ali orando, desmanchando
toda feitiçaria. Muitas pessoas ligadas a estas
práticas também começaram a se converter, então eles se reuniram e resolveram matar setenta
cabritos para nos matar e acabar com nosso trabalho. Um jornalista veio me perguntar: “Eles
vem contra você com setenta cabritos, e você vai
fazer o que”? – então respondi: “Eu vou contra
eles, com um cordeiro”! Ele rebateu: - “Pode um
cordeiro contra 70 cabritos”? Ao que acrescentei: - “É um Cordeiro especial, é o Cordeiro de
Deus”. Resultado: A Nova Era quebrou, e aproximadamente 250 feiticeiros, macumbeiros, satanistas se converteram e foram batizados. Tudo
isso pelo poder do Cordeiro de Deus, JESUS
CRISTO.
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Josué Sanches (Santa Maria – RS) – Josué trabalhava em um centro de magia negra, matava
pessoas através de seus trabalhos, quando sua
esposa Ana se converteu em nosso ministério,
ela disse a ele, que certamente ele acabaria vindo para a nossa igreja também, porque o pastor
estava orando e ofertando por isso. Então ele foi
perguntar ao chefe do centro, se era possível isso
acontecer, e ele respondeu: Infelizmente isso vai
acontecer sim, você vai acabar indo pra lá, porque
este pastor oferta mais do que nós e o ministério
dele também ofertou mais que o nosso centro, e
eles fazem coisas que o nosso centro não pode
fazer, e ele acabou vindo mesmo, e o centro fechou. Chamou-me atenção que eles falaram das
nossas ofertas, e não das orações ou jejuns...



Oferta para o diabo x oferta para Deus
- Certa vez minha esposa teve uma revelação,
e fez uma campanha para os casais e perguntou quantos estavam separados do seu cônjuge
e sabiam que era por causa de um feitiço, e qual
o preço que havia sido dado para destruir seu
casamento, e acrescentou: Se você der uma oferta a Deus maior do que a oferta que foi dada
ao diabo, o feitiço será destruído e o casamento
será restaurado. Algumas semanas depois, setenta casais estavam restaurados, pois eles fize-
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ram exatamente como Elias que ofereceu uma
oferta maior do que as ofertas dos profetas de
Baal (I Reis 18.38).


Aniversário de satanás - A oferta é a mais poderosa arma que Deus nos deu contra o diabo,
por isso ele faz tudo para esconder esta verdade
do povo de Deus, só para ter uma ideia, no dia
31 de outubro é comemorado Halloween, o aniversário de satanás. Neste dia, milhares de crianças são sacrificadas como oferta a satanás, como
presente de aniversário, todos os bruxos e satanistas oram e jejuam para que Jesus não receba
nenhuma oferta neste dia, e assim satanás recebe
mais oferendas do que Jesus, e tem uma vitória
que lhe proporciona poder para continuar seu
domínio por mais um ano na Terra. Mas haverá
um dia que todos os cristãos farão como o povo
do Egito, que em um só dia, todos ofertaram
um cordeiro. Satanás perdeu seu trono no Egito. Creio que quando a igreja fizer isso na Terra,
acontecerá o mesmo que aconteceu no Egito.



Oferte um cordeiro e ganhe 150 livros - Em
Novo Hamburgo eu lancei uma campanha entre
os pastores, e pedi para cada pastor que quisesse trazer a oferta de um cordeiro (R$ 1.500,00),
para fazermos livros, e cada um ganharia 150
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livros para dar na sua congregação e então pedisse uma oferta para cada membro. Então os
que ofertaram receberam os livros, distribuíram
nas suas igrejas, e o sucesso foi tão grande, tantos
milagres aconteceram que resolvemos estender
e aprimorar esta campanha e fazer milhares de
livros com a campanha “A vitória da oferta do
Cordeiro”.


Campanha A vitória através do cordeiro
- Como desafio, lançamos uma campanha de
12 semanas na igreja, para vencer toda feitiçaria,
todo inimigo, toda batalha, e ter vitória completa em todas as áreas de sua vida. O que devo
fazer para participar?
1 - Entregar a sua vida para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus;
2 - Participar durante 12 semanas na igreja com
muita fé;
3 - Consagrar-se;
4 - Fazer uma aliança com Deus, e servi-lo por
toda vida;
5 - Dar a oferta no valor de um cordeiro;
6 - Testemunhar os milagres alcançados.
Obs.: Se você puder ofertar um cordeiro, muito
bem, você deve ofertar com amor, fé e obediência, conforme o livro de Êxodo 12. Você também pode juntar
toda a família para juntos somarem o valor da oferta,
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ou juntar mais de uma família. E se tiver alguém desempregado e sem condições, neste caso a sua melhor
oferta representa um cordeiro, como a viúva pobre que
deu uma moeda e era tudo o que ela tinha, e se a pessoa
deseja mesmo, de todo o coração ofertar, Deus proverá
o cordeiro, assim como proveu para Abraão.
DIA DA EXPIAÇÃO: ATÉ O DIA DA
EXPIAÇÃO TODAS AS FAMÍLIAS DE NOSSO MINISTÉRIO OFERTARÃO O VALOR DE
UM CORDEIRO E DEPOIS VAMOS SUBIR NO
MONTE PARA TOCAR O SHOFAR NA MESMA HORA QUE ISRAEL TAMBÉM TOCA O
SHOFAR.
PERSONAGENS BÍBLICOS
QUE OFERTARAM E
FORAM ABENÇOADOS
ABEL: Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel
e da sua oferta; ao passo que de Caim e de sua oferta
não se agradou; (Gn. 4.4). Este foi o primeiro culto a
DEUS registrado na Bíblia e só tinha duas pessoas e
duas ofertas. Uma foi aceita e a outra não. Deus aceitou
Abel e sua Oferta e o ABENÇOOU. Mas a oferta de
Caim não aceitou e não abençoou a pessoa de Caim.
SALOMÃO: Salomão ofereceu mil holocaustos perante o Senhor. Naquela mesma noite,
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apareceu DEUS a Salomão e lhe disse: Pede-me o
que queres que eu te dê.
O reino do Rei Salomão estava há dez anos em
crise financeira e depois desta Oferta Deus lhe deu
sabedoria como à nenhum outro e também a maior
riqueza de todos os tempos.
GIDEÃO: Depois de sua oferta, cada homem
de seu exército passou a valer por mil homens; Juízes 7.
ABRAÃO: Em Gênenis 22, Deus pede o filho
de Abraão em holocausto. Ao chegar lá Deus provê
um Cordeiro para Abraão oferecer no lugar de seu filho. Ali Deus revela para Abraão o valor que Ele dá ao
Cordeiro. O cordeiro simboliza seu filho Jesus que um
dia viria para dar sua vida por nós. Abraão sentiu o que
é quase perder um filho. Ele entendeu o quanto vale
um cordeiro nesta hora.
Leia Gênesis 22:8 E disse Abraão: Deus proverá
para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim
caminharam ambos juntos.
Então levantou Abraão os seus olhos e olhou;
e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato; e foi Abraão, e tomou o carneiro, e
ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho; Gênesis 22.13.
Certa vez Abraão teve dúvidas, se Deus iria dar
mesmo a Terra Santa para ele, então Deus o ensinou
sobre o poder da oferta para ter certeza nas promessas
dÊle. Abraão perguntou à DEUS como que ele teria
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certeza que Ele iria cumprir sua promessa
E Deus disse-lhe: Toma-me uma bezerra de três
anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três
anos, uma rola e um pombinho; Gênesis 15.9.
O Senhor entra em Aliança com Abrão
(Gn. 15.12ª18).
Quando Abrão trouxe as ofertas que Deus pediu, Deus desceu do céu em forma de Fogo e fez aliança com Abrão. E assim Deus fez aliança com Abrão
dizendo: À tua descendência dei esta terra.
COMENTÁRIO: Foi através de uma oferta
que Deus desceu à terra e fez aliança com Abrão dando
a terra à seus descendentes. Lembre-se que um fogareiro e uma tocha passavam pelo meio das ofertas de
Abrão. Isto mostra o poder das ofertas. Até hoje quando alguém oferece a Deus uma oferta de um cordeiro,
ou o melhor que pode dar, Ele se manifesta com fogo
do Espírito Santo.
ALGUMAS REFERÊNCIAS BÍBLICAS
SOBRE A OFERTA E O CORDEIRO
TODOS OS DIAS ERA OFERECIDO
DOIS CORDEIRO NO TEMPLO
Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro
cordeiro oferecerás à tarde; Êxodo 29.39 - E o outro
cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a
oferta da manhã, e conforme à sua libação, por cheiro
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suave; oferta queimada é ao SENHOR; Êxodo 29.41.
Assim prepararão o cordeiro, e a oferta de alimentos, e o azeite, todas as manhãs, em holocausto
contínuo; Ezequiel 46.15.
E prepararás um cordeiro de um ano sem mancha, em holocausto ao SENHOR, cada dia; todas as
manhãs o prepararás; Ezequiel 46.13.
JESUS é o CORDEIRO de DEUS: E vendo
passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus; João
1.36. - Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo; João 1.29.
A CIDADE DO CORDEIRO: E o muro da
cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos
doze apóstolos do Cordeiro; Apocalipse 21.14.
AS BODAS DO CORDEIRO: Regozijemonos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas
são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou;
Apocalipse 19.7.
UM CORDEIRO PARA HOLOCAUSTO
Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um
ano, para holocausto; Números 7.15,21,27.
Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecêlo-à perante o SENHOR; Levíticos 3.7.
E de vinho para libação prepararás a quarta parte de um him, para holocausto, ou para sacrifício para
cada cordeiro; Números 15.5.
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DEUS PROVÊ UM
CORDEIRO PARA OFERTAR
É tremendo o que acontece com uma pessoa que
quer ofertar um cordeiro, pois é nesta hora que Deus
provê a oferta. Isso tem acontecido com todas as pessoas que não tem, mas desejam ofertar um cordeiro.
FOMOS RESGATADOS pelo
precioso
sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado
e incontaminado; 1 Pedro 1.19. Então falou Isaque a
Abraão seu pai, e disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas
onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22.7.
Leia Gênesis 22.8: E disse Abraão: Deus proverá para
si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então levantou Abraão os seus
olhos e olhou; e eis um carneiro detrás dele, travado
pelos seus chifres, num mato; e foi Abraão, e tomou o
carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu
filho; Gênesis 22.13.
VITÓRIA CONTRA O EGITO
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro,
segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família; Êxodo 12.3. Mas se a família for pequena para
um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto
de sua casa, conforme o número das almas; cada um

22

Joel Engel

conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro; Êxodo 12.4.
A VITÓRIA CONTRA SATÃ: E eles venceram satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra
do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até a
morte; Apocalipse 12.11. Porque o Cordeiro que está no
meio do trono os apascentará, e lhes servirá de guia
para as fontes das águas da vida; e Deus limpará de seus
olhos toda a lágrima; Apocalipse 7.17.
A Oferta de um Cordeiro na Oração de Samuel:
Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao SENHOR; e clamou
Samuel ao SENHOR por Israel, e o SENHOR lhe
deu ouvidos; I Samuel 7.9.
COMO CORDEIRO TOMOU SOBRE SI
NOSSAS ENFERMIDADES: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores
levou sobre si; e pelas suas pisaduras fomos sarados;
Isaías 53.4,5. Foi levado como a ovelha para o matadouro; e, como está mudo o cordeiro diante do que o
tosquia, assim não abriu a sua boca; Atos 8.32.
OFERTA DE RESGATE: Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro; e
se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça; mas todo o
primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás;
Êxodo 13.13.
NA CONSAGRAÇÃO DO NAZIREU: Então separará os dias do seu nazireado ao SENHOR, e
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para expiação da transgressão trará um cordeiro de um
ano; e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o
seu nazireado foi contaminado; Números 6.12.
PURIFICAÇÃO DOS SACERDOTES: Porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem, todos estavam limpos; e mataram
o cordeiro da páscoa para todos os filhos do cativeiro, e
para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos; Esdras 6.20.
RESGATE DO PRIMOGÊNITO: O burro,
porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro;
mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça; todo o
primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim; Êxodo 34.20.
PURIFICAÇÃO: E, quando forem cumpridos
os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará
um cordeiro de um ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da
porta da tenda da congregação, ao sacerdote; Levíticos
12.6.
OFERTA DO POBRE: Mas, se em sua mão
não houver recursos para um cordeiro, então tomará
duas rolas, ou dois pombinhos, um para o holocausto e
outro para a propiciação do pecado; assim o sacerdote
por ela fará expiação, e será limpa; Levíticos 12.8.
Porém se for pobre, e em sua mão não houver
recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação
da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação
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por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com
azeite, para oferta de alimentos, e um logue de azeite;
Levíticos 14.21.
EXPIAÇÃO DA CULPA: Então degolará o
cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do
sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da
orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o
dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar
do seu pé direito; Levíticos 14.25. E ele oferecerá a sua
oferta ao SENHOR, um cordeiro sem defeito de um
ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de um
ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica; Números 6.14.
CONSAGRAÇÃO DOS SACERDOTES:
Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos
porão as suas mãos sobre a sua cabeça; Êxodo 29.19 a
33.
E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da
congregação; Êxodo 29.32.
OFERTA de PRÍNCIPES: E o holocausto,
que o príncipe oferecer ao SENHOR, será, no dia de
sábado, seis cordeiros sem mancha e um carneiro sem
mancha; Ezequiel 46.4.
HOLOCAUSTO: Assim queimarás todo o
carneiro sobre o altar; é um holocausto para o SENHOR, cheiro suave; uma oferta queimada ao SENHOR; Êxodo 29.18.
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O CORDEIRO RECEBE ADORAÇÃO
NO CÉU: E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante
do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro
cheias de incenso, que são as orações dos santos; Apocalipse 5.8. Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e
sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças;
Apocalipse 5.12.
E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o
monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil,
que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai;
Apocalipse 14.1.
E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra,
e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas
que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra,
e glória, e poder para todo o sempre; Apocalipse 5.13.
Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e
tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono,
e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com
palmas nas suas mãos; Apocalipse 7.9.
E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus,
e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso!
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos
santos; Apocalipse 15.3.
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A VITÓRIA DO CORDEIRO E SEUS
ELEITOS: A besta e os reis pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; Vencerão também os chamados,
eleitos e fiéis que se acham com ele; Apocalipse 17.14.
MEU TESTEMUNHO DA
OFERTA DO CORDEIRO
Quando recebi esta palavra sobre o poder da
oferta do cordeiro, senti que deveria colocar em prática e ofertei um cordeiro pela minha filha Gabriele.
Ela sempre foi maravilhosa, mas depois da oferta ela
se tornou uma grande e maravilhosa companheira no
ministério e entusiasmada pela obra e viaja constantemente comigo fazendo seminários.
- Um dia cheguei em casa e senti meu filho
Junior muito distante e eu queria dialogar com ele,
mas parece que falávamos em linguagem diferente, e
não havia entendimento. Então ofertei o valor de um
cordeiro por ele e também houve uma grande transformação: Ficamos mais amigos e temos muita comunhão hoje.
- Minha esposa teve uma infecção respiratória e
passou muito mal, perdeu sete quilos em uma semana
e piorava cada vez mais. O pior aconteceu no domingo,
eu pregava em um encontro quando recebi a notícia
que ela estava indo para o hospital. Eu levei um choque
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e pensei em acompanhá-la, mas o Espírito Santo me
lembrou da oferta, então parei a mensagem e anunciei:
Vou oferecer uma oferta de um cordeiro em resgate de
minha esposa e oramos fervorosamente. Porém eu só
entreguei a oferta na segunda feira, na igreja de Gramado para o Pr. Vilmar e anunciei: Creio que amanhã
ela estará conosco. E NO OUTRO DIA ELA ESTAVA MILAGROSAMENTE CURADA.
- Fui convidado a ir à Igreja do Evangelho Quadrangular de Florianópolis do Pr. Aldérico Furlan. A
situação da Igreja era péssima e o pastor já sem forças,
estava desanimando. Só para ter uma idéia, fazia três
anos que não entrava o suficiente para pagar o aluguel
e o pastor precisava colocar parte do seu salário para
completar o valor do aluguel. Então eu fui sabendo
que só um grande milagre poderia mudar aquela igreja.
Antes de sair de casa eu disse ao Pr. Aldérico: - Estou
ofertando um Cordeiro para você! Ele levou um susto
e perguntou: Por que isso pastor? Então lhe respondi
que eu não era capaz de mudar aquela situação, mas só
um milagre de Deus poderia mudar e para isto acontecer eu estava ofertando o valor de um cordeiro (R$
1.500,00). O resultado foi Fantástico. Nos dois primeiros dias eu proibi o povo de ofertar, e acrescentei
que eles só dariam sua oferta quando tivessem entendimento e dirigido pelo Espírito Santo. Domingo de
manhã quando eles começaram à orar pedindo ajuda
ao Espírito Santo para dirigir este momento em suas
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vidas, algo aconteceu naquele lugar. Cada um vinha
chorando entregar suas ofertas, alguns nem podiam falar. Alguns ofertaram todas as suas economias, outros
deram carros, motos, etc. O valor arrecadado daria para
pagar vários anos de aluguel, mas o mais importante é
que começou um grande avivamento através daquelas
ofertas.
O MILAGRE NAS EXPORTAÇÕES
O empresário Roy* me procurou e disse: Estou
há vários meses com meus negócios no exterior empacados e não entra o dinheiro que tenho para receber.
Tenho muito dinheiro parado lá e está tão difícil que já
não tenho nem como colocar gasolina no carro, então
eu pensei em tirar um empréstimo e eu queria dar uma
oferta no valor de 150 cordeiros no preço brasileiro.
O que o senhor acha disso pastor? Eu respondi: Você
quer uma sugestão? Sim, respondeu ele. Então oferte
duzentos cordeiros! Mas por que duzentos, ele perguntou?
Então eu lhe disse: Estou estudando sobre a
oferta do cordeiro e lembrei-me de um homem que
tinha problemas de fronteiras como você. O nome dele
é Jacó. Ele queria voltar para sua pátria, seu país e seu
irmão estava lhe esperando na fronteira para lhe matar, então ele preparou uma oferta que continha 200
cordeiros e outros animais. Isto lhe salvou a vida e ele
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voltou e deu início à construção da nação de Israel. Assim ele fez e a vitória foi fantástica, as portas se abriram e
hoje ele testemunha que o poder da oferta é algo fora do
normal, e para cada novo negócio ele faz uma oferta.
Obs.: Existem demônios nas fronteiras das cidades, estados e nações impedindo muitos de ultrapassar
aquelas fronteiras. Tem empresas que contratam feiticeiros e oferecem oferendas para cada negócio que quer
realizar, mas quando o negócio é exportação ou importação a oferta é maior.
* Roy Daniel Teichemann, empresário
OFERTEI UM CORDEIRO
E GANHEI OS LIVROS
Eu queria terminar meus livros e não estava conseguindo. Faltavam cinco dias para o lançamento e ainda
não tinha uma gráfica que me garantisse a entrega antes
do dia do lançamento. Não daria mais tempo. Só um
milagre! Então... eu sei que você ia dizer: Ofertou um
cordeiro, não é? Sim, ofertei um cordeiro, sexta-feira às
14 horas e às 17 horas eu consegui uma gráfica em São
Leopoldo e no mesmo minuto em que eu acertava com
eles o preço e o prazo... desliguei o telefone para ligar em
um minuto de volta, naquele momento GANHEI O
VALOR PARA PAGAR TODOS OS LIVROS que
seriam feitos. O PODER DA OFERTA DO CORDEIRO É DEMAIS!!! É EXTRAORDINÁRIO.
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COMO A OFERTA DO CORDEIRO DARÁ
RESULTADO EM QUATRO DIAS
Geralmente eu faço um desafio ao povo de
Deus que está precisando de uma solução rápida:
BUSQUE UM CORDEIRO E TRAGA COMO
OFERTA DE SACRIFÍCIO AO SENHOR. Vocês têm até o quarto dia para providenciar esta oferta!
Isso exige valentia, ousadia, intrepidez e fé. Muitos
dão uma desculpa, mas lá na macumba se o “guia”
diz que tem que trazer uma oferenda assim e assim,
a pessoa dá um jeito e leva aquela oferta para o diabo.
Com esta mesma determinação, deve ser a nossa oferta a Deus. Em Êxodo 12.6, o Senhor mandou separar
a oferta e trazer no quarto dia. Elias Mandou trazer
uma Oferta a Deus e acrescentar água, porque deveria
ser uma oferta superior à que era dada a Baal. Em
Gênesis 27.3,4, o Patriarca Isaque manda Isaú “buscar” uma oferta para receber a bênção. Jacó correu na
frente e “BUSCOU” a oferta e trouxe Antes de Isaú e
o venceu e Ganhou a Bênção. É com esta determinação que a oferta do Cordeiro terá efeito em sua vida.
TEMOS QUE SER MAIS RÁPIDOS QUE
OS FEITICEIROS E OFERTAR A DEUS ANTES QUE ELES OFERTEM A SATANÁS. Precisamos fazer mais para Deus do que os feiticeiros
fazem para o inimigo.

31

Sobre o autor

JOEL ENGEL

Joel Pompilio dos Santos Engel, nasceu
em Cachoeira do Sul-RS em 16 de março de 1955. Ao longo de sua vida adquiriu
uma grande experiência eclesiástica através
da evangelização e da realização de palestras em todo território nacional e exterior.

Títulos:
- Evangelista;
- Conferencista;
- Pastor;
- Presidente do Ministério Engel;
- Coordenador Estadual (RS) da Missão para o Mundo
2000 (Moris Cerullo);
- Presidente da União dos Pastores Evangélicos de Cachoeira do Sul (Upecs);
- Capelão da Associação Internacional dos Homens de
Negócio do Evangelho Pleno (Adhonep);
- Ministro da Ordem dos Ministros Evangélicos do
Brasil (Omeb);
- Grão-Cavaleiro oficial da Legion of Merit of the
Holy Cross, de Jerusalém;
- Presidente da Associação Beneficente Nova Vida;
- Capelão da Secretaria de Trabalho e Assistência Social
(STAS- Cachoeira do Sul);
- Peregrino do Novo Milênio;
- Doutor em Divindade (FATEFI);
- Embaixador de Israel;
- Servo de Deus.

