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IDE- INTEGRAÇÃO, DISCIPULADO E EVANGELISMO

MORDOMIA DO TEMPO 
Eclesiastes 3:1-8; Efésios 5: 15-17

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Estátua
As  crianças  andam  à  vontade,  sob  o  comando  de  uma  delas.  Quando  esta  disser  “estátua”,  todos  ficarão
imediatamente  imóveis,  imitando  estátuas.  As  estátuas  só  poderão  sair  da  imobilidade  quando  ouvirem  do
comando: “licença”. Sai do jogo quem se mover sem a ordem. Ao final converse sobre  o tempo que ficaram
paradas, se foi fácil ou difícil? Se o tempo de movimentar foi maior ou menor que o tempo de estar parado?
Reflita com eles sobre a importância de termos paciência e entender que há tempo para tudo.

LOUVOR:  A cada momento andando na presença de Deus; Buscai primeiro o Reino de Deus;
Deus faz crescer o capim

FALANDO A VERDADE:  (Faça uma revisão dos temas anteriores). Este  mês estamos aprendendo sobre
MORDOMIA. Já sabemos 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; vimos
também  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; e também que devemos ser
bons  mordomos  da  família  que  Deus  nos  deu,  sendo  filhos  obedientes  e  tementes  a  Deus.  Hoje,  também
aprenderemos sobre algo muito importante que Deus nos deu para cuidarmos bem: o nosso tempo. Você já viu
aquelas crianças que reclamam que não tiveram tempo de fazer a tarefa da escola, ou de ir à igreja… Parece até
engraçado dizer que criança não tem tempo. Será que você é uma dessas crianças? (Use um relógio grande ou
faça  numa  cartolina)  Vamos  pensar  quantas  horas  têm  um  dia?  Isso  mesmo  24  horas.  Quantas  horas
costumamos dormir? Umas 8 ou 9 horas, tem crianças que dormem até mais que isso. Ficamos cerca de 4 horas
na escola, mas tem crianças que ficam o dia todo. Enfim, precisamos pensar em como estamos usando o nosso
tempo,  se  estamos  aproveitando  ou  não.  (Utilize  gravuras  de  animais,  frutos,  flores,  chuva,  noite,  dia
ensolarado) Podemos observar em toda a criação de Deus, na natureza, nos animais, no Universo, que há uma
ordem, há um tempo para que todas as coisas aconteçam. O nascimento das flores, a época de cada fruto (cite o
exemplo da temporada do pequi, da jabuticaba, etc) o tempo da chuva (fale sobre as estações), a duração do dia
e da noite. Assim como para todo o Universo há um tempo de tudo acontecer, para nós também, a diferença é que
podemos escolher como usar o nosso tempo. Na Bíblia, a Palavra de Deus, está escrito em Ec. 3:1 que “Tudo tem o
seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu”, isso quer dizer que há tempo para tudo,
basta  termos  sabedoria,  inteligência,  para  usarmos  nosso  tempo  da  maneira  certa.  Assim,  há  uma  hora
determinada para assistir televisão, brincar ou ver jogos, e outra para estudar e ajudar nos afazeres de casa. Há
hora para rir, mas há momentos que devemos ser sérios, e nada de fazer “gracinhas”. Há tempo para falar e
tempos em que é melhor ficar caladinho. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Não adianta ficarmos reclamando que não temos tempo. A verdade é
que o tempo é precioso e devemos saber administrá-lo com sabedoria, com coisas realmente impor-
tantes. E o mais importante é que devemos separar um tempo de qualidade para Deus todos os dias. Como você
tem administrado o seu tempo? (Use algumas gravuras da história de Daniel) Na Bíblia temos a história de Da-
niel, um grande profeta de Deus, que apesar de ser o governador da província de Babilônia e ter muitas ocupa-
ções, ele foi muito sábio e inteligente dedicando todos os dias um tempo para Deus, ele orava três vezes ao dia e
mesmo sendo perseguido não deixou de ter um tempo com Deus. Devemos aprender com Daniel a administrar-
mos o nosso tempo e confiar que Deus cuida de tudo em nossa vida. Só conseguimos aproveitar bem o nosso tem-
po se tivermos Jesus em nossa vida, pois Ele quem nos orienta a usar o nosso tempo da maneira correta. Se você
ainda não pediu para Jesus ser o seu Salvador, faça isso hoje e eu estarei orando com você. E você criança que já
tem Jesus na sua vida, pare um pouquinho e pense: como estou organizando meu tempo? Tenho gastado brincan-
do muito ou estudando e ajudando em casa? Vendo muita TV e internet ou orando e lendo a Bíblia? Passeando
demais ou indo à igreja? Se você não tem usado seu tempo com aquilo que realmente é importante arrependa-se,
peça ajuda e perdão ao Senhor e, com certeza, você conseguirá aproveitar bem o seu tempo e receber as bênçãos
prometidas por Deus. (Faça oração)
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Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1


