A oferta da viúva
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Oferta da viuvinha – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=PSVupyid0TY

2. Louvar é Bom Demais - Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=npa07sQVJcg

3. Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

4. Ah, Eu Amo a Cristo – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=PX4BxN2Ntag

Texto Bíblico: Gênesis 11.1-9
Texto Bíblico: "Cada um dê conforme determinou em seu
coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá
com alegria.” 2 Coríntios 9.7

Princípio Bíblico:
Mordomia – A oferta é um recurso para manter e cuidar da casa
do Senhor. Ser mordomo é administrar todos os bens que Deus
nos presenteou, inclusive o privilégio de zelar pela a nossa Igreja.

1°) Mensagem (25 min):
Certo dia, Jesus estava sentado na frente do local onde as pessoas
depositavam a oferta no Templo do Senhor. Ele ficou sentado ali
por muito tempo observando a multidão que ia até lá deixar sua
oferta.
Havia muitos homens ricos que iam até o cofre de oferta e
deixavam ali uma grande quantia de moedas valiosas.
E Jesus continuava sentado observando. Até que chegou uma
pobre viúva e depositou duas moedas de cobre, que valiam muito
pouco, dentro do cofre. Ao ver aquilo, Jesus chamou seus
discípulos e disse que aquela pobre viúva havia dado uma oferta
maior que a de todas as pessoas. Os discípulos não entenderam o
que Jesus queria dizer, pois aquela senhora colocou pouco
dinheiro no cofre. Então Jesus continuou dizendo: “Eu afirmo a
vocês que essa viúva pobre colou na caixa de ofertas mais do que
todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava; mas ela,
mesmo pobre, deu tudo o que possuía para viver”.

2°) Aplicação:
Jesus viu muitas pessoas que levavam grandes ofertas ao Templo,
mas Ele sabia que aquelas ofertas não eram um sacrifício. Aqueles
homens não ofertavam de coração, eles só davam o que sobrava
do seu dinheiro, depois de comprar tudo o que eles queriam. Mas
aquela mulher, que o marido havia morrido deixando-a viúva e
muito pobre, entregou as duas únicas moedinhas que ela tinha.
Talvez aquela viúva deixou de comprar uma roupa nova ou até
mesmo alimento. Mesmo assim ela entregou tudo o que tinha,
com muita alegria.
Jesus disse que a oferta dela era mais valiosa porque Ele sabia que
mulher entregou tudo por amor a Deus. Ela não se preocupou se
teria pão para comer antes de dormir, porque ela confinou que
Deus cuidaria dela.
Tudo o que nós temos (saúde, família, amigos, muitos
brinquedos) foi Deus que nos deu, e quando damos uma oferta,
estamos devolvendo um pouquinho daquilo que Deus nos deu
primeiro.
Ofertar é uma forma de adorar a Deus. Quando não temos
dinheiro, podemos ofertar nosso amor e gratidão a Deus, dizendo
o quanto nós o amamos e mostrando que somos muito felizes
com tudo o que Deus já nos deu.
Com o dinheiro que ofertamos na Igreja, estamos zelando a cada
de Deus.
Sacrifício – É entregar uma coisa para Deus que muito difícil para
nós.
Gazofilácio – Local onde são colocadas as ofertas.

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 2 (3 a 5 anos) Todas as questões (6 a 9 anos)
1) Você já ofertou na casa de Deus?
2) Quando você está na Igreja, você cuida para não quebrar os
brinquedos? Você sabia que isso é uma forma de ser mordomo?
3) Quando você oferta, você entrega feliz ou por obrigação?
4) Quais outras coisas você acredita que pode oferecer a Deus,
além de dinheiro?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas agradecendo pelo privilégio de cuidar e servir
na casa de Deus. Ore para Deus ajudar a suprir todos os desafios
financeiros que a Igreja necessita.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

A oferta da viúva
Faixa etária 3 a 4 anos

A oferta da viúva
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Sigua a linha e descubra qual foi a oferta da viúva.

A oferta da viúva
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Numere a primeira segunda coluna de acordo com a primeira
coluna.

1- A viúva pobre deu

____ muito dinheiro

2- O cofre da oferta chama-se

____ a da viúva

3- Os homens ricos dera

____ duas moedas

4- A maior oferta foi

____ gazofilácio

2) Encaixe as palavras abaixo no versículo onde Jesus fala sobre a
viúva.

TODOS – POBRES – MAIS – VIÚVA
“Afirmo-lhes que esta___________ ___________ colocou
__________ do que __________ os outros.” Lucas 21.3

