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MORDOMIA DA FAMÍLIA. 
I Samuel 2:12-25;4:1-11; Ef. 6:1-3

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Jesus, o único caminho. 
Material – Um molho de muitas chaves e um cadeado. 
Desenvolvimento: O líder pede para que cada um do grupo tente abrir o cadeado, observe a reação de cada
criança.  Ao final, explique que assim como somente uma chave abre o cadeado,  somente Jesus é o único
caminho, não adianta escolhermos outros caminhos para chegar ao Pai, devemos escolher Jesus, é Ele quem
abre as portas do céu e nos ajuda a sermos bons mordomos do que Deus nos deu.

LOUVOR: Família especial (tia Jô), Não há amigo maior, Toc toc toc. 

FALANDO A VERDADE: (Use gravuras para revisar de um corpo e de crianças com amigos. Para a lição
use  gravuras  ou  bonecos  que  representem  Eli  e  seus  filhos)  Este  mês  estamos  aprendendo  sobre
MORDOMIA. Já entendemos que mordomia é cuidar dos bens de alguém. Vimos que somos mordomos de
Deus, e que por isso devemos ser mordomos do nosso corpo, pois é o templo do Espírito Santo, onde Deus
mora,  e  que  precisamos  ser  bons  mordomos  de  nossos  relacionamentos,  isto  é,  amar  todas  as  pessoas
independentes da sua cor, raça, rico, pobre, essa é uma recomendação do nosso Deus. Hoje iremos aprender
administrar mais uma riqueza que Deus nos confia: nossa família. Sabe crianças, a melhor coisa é ter uma
família, mas tem muitos filhos que não dão o devido valor e desonram seus pais, tios, avós, irmãos. Na Bíblia, a
Palavra de Deus, temos um exemplo de uma família em que algo muito sério aconteceu. Hófni e Fineias eram
filhos do sacerdote Eli. Eles foram criados no templo, ou seja, na igreja. Conheciam todos os ensinamentos que
Deus havia dado ao povo e ajudavam seu pai, na realização dos sacrifícios. Porém, eles eram filhos maus,
desobedientes e desonravam seu pai constantemente, fazendo o que não era permitido: ficavam namorando
mulheres na porta do Templo, comiam a parte dos sacrifícios que não era permitido, enfim faziam com que as
pessoas  ficassem  escandalizadas  com  muita  coisa  errada  que  praticavam.  Eles  não  estavam  sendo  bons
mordomos com sua família. Mas de Deus não se zomba, aquilo que a pessoa, mesmo uma criança, plantar , ela
colherá. Os filhos de Eli, por terem persistido em andar no caminho do mal, praticando atitudes pecaminosas,
e por não se arrependerem, Deus já havia determinado castigá-los. Certo dia, o povo de Israel foi guerrear
contra os filisteus e os filhos de Eli foram à frente levando a Arca do Senhor, que simbolizava a presença do
Senhor. Os filisteus lutaram e venceram o povo de Israel, tomaram a Arca do Senhor e mataram a Hofni e
Fineias. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Na Bíblia está escrito “Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais
no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa;
para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra.” Ef 6:1-3 Essa promessa é para aqueles filhos que são
bons mordomos em sua casa e cuidam com amor e respeito da família que lhes foi dada, sendo filhos obedien -
tes e tementes a Deus. Hofni e Fineias são exemplos de filhos que não devemos seguir, devido à sua desobe-
diência e desonra a seu pai, eles não foram bem em sua vida e morreram ainda jovens. Rm.3:23, a morte é o
salário, a recompensa do pecado. Vamos pensar um pouquinho: que tipo de filho(a) tenho sido? Tenho obede-
cido as ordens de meus pais? Tenho honrado meus pais ou tenho zombado deles com minhas atitudes? Tenho
brigado com meus irmãos ou tenho cuidado dos irmãos que Deus me deu? Meus pais podem confiar em mim?
Tenho sido carinhoso(a)? Eu oro pela minha família? (faça tirinhas escritas com essas perguntas e distribua
entre as crianças para que elas respondam, leia para as que não sabem ler e explique) . Além de alegrarmos
ao Senhor sendo bons mordomos de nossa família, ainda temos uma promessa maravilhosa de irmos bem em
nossa vida e vivermos muitos dias. Lembre-se disso! Se você reconhece que precisa melhorar nas suas atitudes
estaremos orando e você deve pedir perdão ao Senhor e a quem você ofendeu em sua família para que as bên-
çãos de Deus venham sobre sua vida. Deus nos ama muito, e a prova do seu amor está em Jesus nosso Salva -
dor. Só conseguimos ser bons mordomos se a nossa vida for entregue ao Senhor Jesus e o confessarmos como
único e suficiente Salvador. Se você ainda não convidou Jesus para ser o seu Salvador pessoal você pode fazer
isso hoje mesmo. Vamos orar.

Miss. Sara Lilian de Queiroz Silva – Superintendência da Criança Sede
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ATIVIDADE: (a atividade é para fixação do ensino) Pinte somente as atitudes que demonstram 
que estamos honrando nossos pais.


