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MORDOMIA FINANCEIRA
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DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Tomando água 
Coloque as crianças em pares, ficando uma de frente para a outra. Cada par receberá um copo com um
pouco de água e uma colher. Ao sinal do líder, começarão a dar água às colheradas ao seu par. Vence a dupla
que  terminar  primeiro.  Desclassificam-se  os  que  derramarem água.  Ao  final  fale  da  importância  de  se
compartilhar aquilo que tem para abençoar os outros. 

LOUVOR:  Louvai-o,  louvai-o  todas  as  crianças;  É  bom,  é  muito  bom;  A  cada  momento
andando na presença de Jesus.

FALANDO A VERDADE: (Utilize gravuras da história da primeira multiplicação dos pães e dos peixes
– Jesus, menino com cestinho, multidão) Este mês continuaremos a estudar sobre MORDOMIA. Você se
lembra o que é? Mordomia é cuidar dos bens que alguém te entregou ou deixou aos seus cuidados.  Já
aprendemos  que  Deus  nos  deu  nosso  corpo  para  cuidarmos,  nossa  família  e  amigos  para  amarmos,
honrarmos e respeitarmos e o tempo para administrarmos com aquilo que realmente é importante. Hoje
vamos  falar  sobre  como  devemos  cuidar  dos  bens  materiais  que  Deus  nos  entregou,  é  a  Mordomia
Financeira. Na Bíblia, a Palavra de Deus, vemos a história de um menino que gostava de seguir a Jesus. A
Bíblia não conta o nome desse menino, mas sim um pouquinho da sua história, vocês querem conhecer?
Pois bem, certo dia Jesus estava pregando para uma multidão e já era um pouco tarde. Então Jesus deu
ordem aos discípulos para que providenciassem algo para aquelas pessoas comerem. Os discípulos acharam
muito  difícil  aquela  missão,  pois  não  tinham  dinheiro  o  suficiente  para  aquela  grande  quantidade  de
pessoas, pois só homens eram 5 mil, fora mulheres e crianças. Realmente era muita gente! Então André, um
de seus discípulos, chegou até Jesus e disse que tinha um garoto que havia levado 5 pães e 2 peixinhos, era
tudo o que tinham encontrado. Mas será que aquele garotinho daria seu lanche para dividir com aquele
tanto de pessoas? Sim, ele deu para Jesus, embora não imaginasse o que aconteceria com seu lanchinho,
mas, certamente, ele não pensou duas vezes e foi logo dispondo o que tinha para o Senhor Jesus. Crianças,
muitos de vocês já conhecem o final desta história, Jesus, através daquele pouco lanche alimentou toda a
multidão, pois ele multiplicou aquele alimento de tal maneira que ainda sobrou e muito, e todos comeram e
se fartaram, ou seja, ficaram cheios e saciados do alimento. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  (Use gravuras de crianças brincando juntas, dividindo um
lanche, ofertando na igreja). Agora eu te pergunto: o que essa história tem a ver com Mordomia Financeira?
Tem tudo a ver. Mordomia Financeira se refere ao cuidado que devemos ter com o dinheiro e os bens mate-
riais que Deus nos confiou. Na Bíblia está escrito  “por que teu é tudo quanto há no céu e na terra” I Cr.
29:11b , sendo assim tudo o que somos e o que temos vem e é de Deus. Todos os nossos bens nos foi dado
por Deus. Casa, cama, comida, roupas, brinquedos e até o dinheiro. Devemos cuidar e usar tudo o que temos
para que Deus seja glorificado. Assim como aquele menino não foi egoísta e deu o lanche que tinha para Je-
sus realizar aquele milagre, você criança não deve querer as coisas só para você. Não deixe que os bens mate-
riais (brinquedos, comida, roupas, etc)  te prendam a ponto de não querer compartilhar o que Deus te deu
com outras crianças (Aproveite e cite exemplos que acontecem entre as suas crianças). Até mesmo o dinhei-
ro que você ganhar, separe uma parte para ofertar na Casa de Deus assim você ajudará a obra de Deus. Faça
como aquele garotinho, use o que Deus te deu para ajudar aos outros e Deus te recompensará e multiplicará
o que você já tem. Só conseguimos ser bondosos e compartilhar aquilo que Deus nos deu se tivermos entre-
gue nossa vida a Jesus. Somente Ele pode mudar a nossa vida e nos fazer pessoas bondosas. Se você ainda
não entregou sua vida a Jesus, se ainda não o pediu para ser seu Salvador faça isso hoje mesmo e eu estarei
orando por você. Tenho certeza que você será uma nova pessoa, amorosa e desprendida dos bens materiais e
ainda, o mais importante, receberá a Salvação e poderá ir morar no Céu. E você criança, que já tem Jesus em
sua vida, lembre-se que Ele deseja que você use aquilo que tem para abençoar outras crianças, quando você
compartilha o que tem e não se prende aos bens materiais ou dinheiro você será muito abençoado por Deus.
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ATIVIDADE: (a atividade é para fixação do ensino) 


