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Atos 16; Filipenses 4:10 e 15
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: O líder convida o grupo a formar uma fila única, uma atrás da outra. Desenhe com
giz ou fita crepe no chão duas linhas paralelas com uma distância de,  mais ou menos, um metro.  Peça para as
crianças ficarem na linha do meio.  Começa a orientação: “a fila  onde vocês estão é denominada TERRA, à sua
direita é o CÉU e à sua esquerda é o MAR”.  Quando eu disser: TERRA! Todos irão para a terra… CÉU! Todos irão
para o céu… MAR! Todos irão para o mar. Aqueles que “titubearem” ou deixarem de ir, vão sendo excluídos”.

LOUVOR: Bíblia meu livro companheiro, Cristo ama as criancinhas, Eu trouxe hoje a minha oferta aqui.

FALANDO A VERDADE: Você sabe o que é um missionário?… missionário é uma pessoa como eu e como você,
mas que dedica todo o seu tempo para levar as boas novas de salvação às pessoas que ainda não conhecem a Jesus.
Você conhece algum missionário? Geralmente missionários dedicam todo o seu tempo fazendo a obra de Deus. Se
eles dedicam todo o seu tempo para Deus de onde vem o dinheiro para o sustento da família de um missionário?
Sustento é o que a família precisa para viver. Eles precisam de se alimentar, de remédios quando estão doentes,
roupas, pagar aluguel da casa onde moram, abastecer seu carro, comprar material escolar para os filhos, dentre
outras coisas. Em nossas casas nossos pais, mães, avós costumam trabalhar para atender todas essas necessidades,
mas na casa de um missionário  de onde vem o dinheiro  para comprar comida,  remédios,  material  escolar,  …?
Durante todo esse mês falamos sobre mordomia financeira (como você administra seu dinheiro, seus bens, as coisas
que Deus te deu), e você já aprendeu que Deus quer que você oferte, dizime, mas há algo que é do coração de Deus,
Ele quer que você oferte para Missões. Jesus veio ao mundo para cumprir sua missão: morrer na cruz para nos dar
salvação e treinar os discípulos para que continuassem a missão de falar do amor de Deus. Ele disse “Ide por todo
mundo e pregai o evangelho a toda criatura”. Os discípulos tinham a tarefa de anunciar as Boas Novas de Salvação.
No livro de Atos, da nossa Bíblia Sagrada, conta-nos a história de Paulo, um dos maiores missionários de todos os
tempos.  Paulo  visitou vários  lugares  falando sobre a  Salvação em Cristo  Jesus,  mas certa  vez  o  Espírito  Santo
mandou que o apóstolo Paulo fosse até a Macedônia (Europa). Paulo e Silas viajaram até a cidade de Filipos onde
falaram de Jesus a Lídia e sua família que converteram e foram batizados. Havia, também, uma mulher escrava que
adivinhava o que ia acontecer, mas ela foi liberta do espírito ruim e os seus donos não gostaram daquilo e prenderam
a Paulo e Silas (contar mais detalhado sobre a prisão, use visuais retirados da internet). Na prisão, Deus usou a Paulo
e Silas para falar do Seu amor e até o carcereiro e sua família creram em Cristo. Assim o evangelho começou a ser
pregado na Europa. Paulo e seus companheiros de missões eram verdadeiros missionários, mas como toda pessoa
tinha suas necessidades básicas para serem atendidas, Paulo precisava de dinheiro para seu sustento. Os crentes de
Filipos sempre contribuíam com Paulo enviando-lhe ofertas. Ele escreveu assim para os Filipenses: “Em minha vida
com união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim… nos
primeiros tempos que anunciei o evangelho a igreja de vocês foi a única que me ajudou”. 

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Paulo sabia que Deus estava sempre pertinho dele para o ajudar e
aprendeu a viver contente em todas as situações – quando tinha muito ou quando tinha pouco, e certamente contava
com as ofertas de seus irmãos em Cristo (que também sentiam o desejo de falar do evangelho a todas as pessoas, mas
não podiam ir então encontraram uma forma de fazer missão também contribuindo). Sabe crianças o dinheiro para o
sustento de um missionário deve vir de mim e de você, que já conhecemos o Senhor Jesus. Precisamos de alguma
forma contribuir para que a Salvação seja anunciada a todas as pessoas, é nossa Missão. Como podemos ajudar a
sustentar um missionário? Contribuindo com nossas ofertas dessa forma estamos administrando o dinheiro que
Deus nos dá. Muitas pessoas pensam que só adultos devem se preocupar com missões, e que por você ser uma
criança não consiga contribuir para o sustento de um missionário. Estão completamente enganadas. Deus quer usar
você também para esta, tão importante tarefa. Crianças também ganham dinheiro, quando o papai ou mamãe ou
qualquer outra pessoa te dá um dinheiro para comprar balas, picolés ou refrigerantes, você precisa pensar que Deus
conta com você para ajudar um missionário e  sua família.  Procure o Departamento de Missões da sua igreja  e
contribua. Os Missionários têm alcançados muitas vidas para o Senhor Jesus, você que ainda não confessou o Senhor
Jesus como Salvador, Deus também quer alcançar você dando-lhe a Salvação, mas para isso você precisa crer que
Jesus é o Perfeito Filho de Deus que pagou um preço de sangue para que seu pecado pudesse ser perdoado (conte o
Plano da Salvação e faça apelo).
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ATIVIDADE: Pinte o móbile, recorte, cole num papel carmim ou cartão e pendure as criancinhas com lã ou
barbante. Leve para casa e lembre -se em ofertar pois Deus conta com você para alcançar as criancinhas do
mundo:


