IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”
Goiânia, 15 de novembro 2017
Mordomia nos dízimos
Gn.27 ao 33; Ml.3:10; Hb.7:6
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: (Muitas vozes) Em uma mesa no centro da sala coloque duas crianças para fazerem a contagem de grãos (pode ser milho ou feijão). Elas terão que contar trinta grãos puxando para si, enquanto
isso, os demais participantes deverão fazer contas aleatórias em volta das dos competidores. Quem contar primei ro levanta a mão e a competição é encerrada. Após a experiência, pergunte ao vencedor como foi contar os grãos
com muitas vozes em sua volta. Pergunte a outra criança também. Argumente: Assim é a nossa vida, ouvimos
muitas pessoas nos dando conselhos e às vezes nos perdemos com tantas opiniões. Mas o que você precisa é se
concentrar no que Deus tem para falar, não dê ouvidos à opinião de pessoas que não seguem a Deus.

LOUVOR: Eu na Bíblia creio; Sei, sei que Jesus é meu Salvador; Sei que Deus me ama.
FALANDO A VERDADE: (Leve umas moedas e notas de dinheiro de verdade para a reunião). Comece explicando que o Senhor Jesus nos ensinou que devemos usar as moedas e as notas para pagar as contas ao Governo,
fazer compras para o nosso sustento, etc (explique quais as contas que o pai e a mãe tem que pagar). Mas isso só
é possível por que o nosso Deus dá o trabalho para seus pais e dá saúde para que eles consigam desempenhar suas
atividades. Tudo foi Deus quem permitiu, pois, o homem nada pode sem Ele. Mas você sabia que cada um de nós
precisa separar parte do dinheiro que ganhamos para entregar na igreja? Para ajudar a pagar as despesas como
água, energia, construção das salas da EBD e outras, esse dinheiro pode ser uma oferta ou dízimo. Durante todo
esse mês estamos falando da Mordomia das Finanças. Semana passada estudamos como administrar nossas ofer tas e aprendemos com a viuvinha que não é a quantidade e sim a disposição de dar ao Senhor. Hoje falaremos so bre o dízimo. Em Malaquias 3:10 está escrito “Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para haver alimento suficiente em minha casa”, mas o que realmente é dízimo? O DÍZIMO É A DÉCIMA PARTE DE TUDO
O QUE DEUS NOS DÁ E O DEVOLVEMOS (NA CASA DO SENHOR) PORQUE A DEUS PERTENCE!
SENDO ASSIM ESTAMOS SENDO FIÉIS AO SENHOR, HONRANDO E ADORANDO COM TUDO QUE
GANHAMOS!!! (Faça cálculos com as crianças com matérias concreto, ex. faça um círculo no papel e divindade em 10 partes, pinte uma representando o dízimo) O Primeiro homem a entregar seus dízimos foi Abraão
(Hb. 7:6) e podemos ver a grande prosperidade na vida desse servo do Senhor Deus. Jacó neto de Abraão foi a segunda pessoa que antes mesmo de adquirir qualquer bem prometeu entregar seu dízimo ao Senhor. (Contar, resumidamente, a história de Jacó. Use algumas gravuras que representem a história) A vida de Jacó foi bastante
confusa. Ele comprou com um prato de lentilha o direito de ser o primeiro filho, depois enganou seu pai, fingindo
passar por seu irmão gêmeo Esaú. Fugiu da sua cidade Berseba para tentar a sorte e a vida na casa de seu tio Labão, na terra de Harã. No caminho teve um sonho: onde via anjos descendo e subindo uma escada entre o céu e a
terra, nesse sonho Deus falava com ele (Gn. 28:10-17), ainda de madrugada Jacó levantou e fez um pacto com
Deus que consistia em realizar pedidos com algumas promessas a serem cumpridas. Pedidos: Se Deus fosse como
ele, Se Deus guardasse ele na viagem; Se Deus desse Pão, Se Deus desse Vestes, Se Deus fizesse Jacó voltar para
casa de seu pai em paz. A Oferta de Jacó: O SENHOR será o meu Deus, a pedra que tenho posto por coluna será a
casa de Deus, ele daria o Dizimo de tudo que Deus lhe desse. Jacó agora conhecia a Deus e sabia que devia ser
fiel a Ele em tudo. A vida de Jacó não foi fácil, trabalhou para seu tio Labão 14 anos para ter o direito de se casar
com Raquel. Foi enganado por seu sogro. Mas a Bíblia diz que foi abençoado em tudo o que fazia. Jacó teve 12 fi lhos e uma filha. Teve seu nome mudado para Israel e a Bíblia nos diz que Deus o abençoou. Deus resolveu os
problemas da vida amorosa de Jacó, mesmo sendo vítima da desonestidade de seu sogro. Jacó prosperou muito, e
com isso ele pôde dar um presente precioso para Esaú, fazendo assim as pazes com seu irmão. No Novo Testa mento (Lucas 18:12) vemos Jesus observar os fariseus que apesar de entregar seus dízimos na casa do tesouro, ti nham um coração cheio de orgulho. Ele então nos adverte que aquele homem apesar de estar cumprindo um man damento bíblico se exaltava e que precisamos agir com humildade.
A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Talvez você esteja se perguntando o que o dizimo tem a ver comigo
que sou uma criança? Deus quer que sejamos fiéis em tudo que possuímos, seja homem já grande ou apenas um
menino (a). Criança, talvez você tenha uma espécie de mesada, ou consegue arrecadar algum dinheiro fazendo ta refas simples. Você precisa devolver a Deus o que é devido, o seu dizimo (10 por cento), e lembre de ter o cora ção humilde. Durante essa semana separe tudo que ganhou, retire o que é devido ao Senhor e devolva na casa de
Deus. Peça ajuda a seus pais para fazer isso. E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus: Deus quer que você
seja fiel a Ele e seu primeiro passo é convidar o Senhor Jesus para ser o seu Salvador (faça o apelo).
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