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MORDOMIA FINANCEIRA – A oferta
Marcos 12:41-44; II Cor. 9:7

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Como foi a semana?
Sentados no chão, se possível, faça um círculo e pergunte ao grupo de crianças como foi a semana. Eles
deverão responder dando o nome de uma fruta,  se foi  legal  respondem com o nome de uma fruta que
gostam, se foi ruim, respondem com o nome de uma fruta que não gostam. Ao final,  explique que não
importa o que aconteça, devemos sempre nos lembrar que Deus está no controle de tudo e por isso devemos
ser agradecidos a Ele por tudo.

LOUVOR: Quem oferta com alegria; Cada um dá aquilo que tem (Crianças Diante do trono);
Oferta da viuvinha (Aline Barros)

FALANDO A VERDADE: (Utilize gravuras da história da oferta da viúva pobre: Jesus, a viúva, pessoas
depositando no gazofilácio,  gazofilácio) Este mês estamos aprendendo sobre como devemos cuidar dos
bens materiais e o dinheiro que Deus nos confiou que é a Mordomia Financeira. 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 e jamais sermos egoístas. Hoje vamos aprender um pouco mais
sobre Mordomia  Financeira,  iremos falar  sobre  uma forma importante  de  usarmos  o  dinheiro,  mesmo
pouquinho, que ganhamos. Na Bíblia, a Palavra de Deus, nos conta que certo dia Jesus estava assentado no
templo, perto do local onde as pessoas ofertavam, e ali Ele observava as pessoas que vinham e traziam suas
ofertas e as depositavam no gazofilácio (explique que era uma caixa de madeira, com apenas uma abertura
e que tinha o formato de trombeta, à semelhança de chifres de carneiro, sendo a parte mais estreita aquela
em que  o  dinheiro  era  introduzido,  e  a  parte  de  baixo  era mais  larga).  Muitos  vinham com grandes
quantias, mas a atitude de uma mulher, uma viúva pobre, despertou a atenção de Jesus. Ele chamou seus
discípulos e disse: “Na verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gazofilácio mais do que fizeram
todos os  ofertantes”.  Sabe crianças  os  discípulos  certamente ficaram curiosos pois  aquela  mulher  havia
depositado apenas duas moedas, como, pois, teria sido a maior oferta? Então Jesus continuou falando: “Pois
todos ofertaram do que lhes sobrava;  ela,  porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía,  todo o seu
sustento”. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: (Use gravuras de crianças ofertando na igreja). O que pode-
mos aprender desta história? Criança também pode ofertar? Mas o que é ofertar? Talvez esta e outras per-
guntas podem ter vindo à sua mente. Quero te dizer que sim, criança pode ofertar. Ofertar é você entregar na
igreja, ou na sua classe de crianças, um dinheiro, o valor que você sentir no seu coração - mesmo que peque-
no, para ajudar na obra de Deus. Aprendemos com essa história que Deus não está importando com a quan-
tidade, mas sim com a intenção do seu coração em ofertar. Muitos que ofertavam grandes quantidades de di-
nheiro faziam isso só para aparecer, não estavam demonstrando gratidão a Deus. Mas aquela viúva mesmo
tendo tão pouco não se importou e deu tudo quanto possuía de coração. Criança geralmente não tem dinhei-
ro, mas as vezes o papai, ou a mamãe ou o vovô ou um titio possa te dar. Quando você receber lembre-se de
ser grato a Deus pelo que você ganhou pois veio dEle, separe um valor e oferte na Casa de Deus. A oferta ser-
ve para ajudar nas despesas e na manutenção da igreja (local onde nos reunimos), e fazendo isso Deus estará
te abençoando grandemente. Não oferte porque a mamãe mandou ou por obrigação, mas oferte porque você
aprendeu que uma das maneiras, muito importante por sinal, de sermos agradecidos a Deus pelo dinheiro
que Ele nos dá é ofertando na Casa do Senhor. Não precisa ser tudo, não é isso que Deus quer, mas é o tanto
que você sentir no coração o desejo de dar. E oferte com alegria, pois “Deus ama ao que dá com alegria”. Va -
mos orar para que o Senhor nos dê um coração amoroso que gosta de contribuir na obra de Deus?! (Se hou-
ver crianças não salvas explique sobre o amor de Deus por nós, o sacrifício de Jesus e a necessidade que te-
mos do perdão de Deus, ao final faça o apelo e ore com as crianças).
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ATIVIDADE: (a atividade é para fixação do ensino) 

Atividade 1: Pinte, recorte as gravuras, e coloque na ordem da história, depois conte para seus 
amiguinhos o que você aprendeu. 
Atividade 2: Recorte e monte o envelope, coloque sua oferta e entregue ao pastor quando você for 
ao culto na igreja.


