LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
SER AGRADÁVEIS AO SENHOR
2
Dar
LEITURA BÍBLICA: At 20:35; Ml 3:10; Dt 26:10; Lc 6:38, 12:15; Pv 19:17; 2Co 9:6-7; Mc 12:41-44.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
At 20:35b Mais bem-aventurado é dar que receber.
Lc 6:38 Dai, e vos será dado; boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, no vosso regaço vos
darão; pois com a medida com que medirdes, medir-se-vos-á em troca.
2Co 9:7b Deus ama a quem dá com alegria.
Lc 12:15 E disse-lhes: “Tende cuidado e guardai-vos de toda cobiça; porque a vida de um homem não
consiste na abundância dos bens que ele possui.”
OBJETIVO: Inspirar nas crianças o desejo de dar com alegria.
ABORDAGEM: Pergunte às crianças: (1) Vocês já receberam um presente do qual realmente gostaram?
Como se sentiram? (2) Vocês já deram alguma coisa que era muito especial para vocês? Como se sentiram?
(3) Se tivessem 100 balas, vocês dariam duas? Mas e se tivessem só duas balas? Dariam as duas e não
guardariam nenhuma para vocês?
Nota para os que servem: Algumas crianças podem dizer que dar algo as fez se sentir bem. Mas é possível
que algumas digam que não ficaram contentes ao dar alguma coisa. Esperamos que essa lição as inspire
a ser pessoas que dão com alegria.
CONTEÚDO: Hoje ouviremos uma história bíblica de alguém que tinha muito pouco, mas deu de boa
vontade. Um dia, quando o Senhor Jesus estava na terra, Ele se sentou diante da caixa de ofertas e observou
como o povo punha o dinheiro. A caixa de ofertas estava no templo, onde as pessoas doavam dinheiro.
Muitas pessoas ricas punham muito dinheiro. Mas o Senhor notou uma viúva pobre que lançou duas
pequenas moedas, que valiam um quadrante. Isso era muito pouco, equivalente a menos de um centavo!
Vocês conseguem imaginar como o Senhor se sentiu a respeito daquela oferta tão pequena? Ele disse aos
discípulos: “Em verdade vos digo que esta viúva pobre lançou na caixa das ofertas mais do que todos os
ofertantes. Pois todos eles lançaram do que lhes sobrava; ela, porém, da sua carência, lançou tudo quanto
possuía, todo o seu sustento” (Mc 12:41-44). Ele sentiu que ela deu ainda mais do que as ofertas dos ricos,
porque ela tinha muito pouco, e ainda assim estava disposta a dar aquilo.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente
usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças
que você está servindo.
•

•

Tudo o que temos vem do Senhor. Todas as coisas que temos provêm do Senhor, portanto não
devemos ser gananciosos. Tiago 1:17a nos diz: “Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do
alto, descendo do Pai das luzes …”. O Senhor nos deu generosamente, logo nós também devemos
dar generosamente aos outros. Quais são as maneiras de darmos aos outros? Por exemplo, quando
alguém nos oferece um prato de biscoitos, podemos ajudar a dar biscoitos para os outros antes de
pegar alguns para nós.
Dai, e vos será dado. O Senhor é generoso conosco. Ele nos diz: “Dai, e vos será dado; boa medida,
recalcada, sacudida, transbordante, no vosso regaço vos darão; pois com a medida com que
medirdes, medir-se-vos-á em troca” (Lc 6:38). Quando nosso Senhor dá, Ele dá com abundância,
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não com mesquinhez. Pelo fato de ser nosso Pai, Ele sempre quer o melhor para Seus filhos, mesmo
que não seja o que esperamos. Ele nos dá o melhor, até o ponto de “transbordar” com abundância.
Ser alguém que dá com alegria. Quando dermos, devemos dar voluntariamente e com alegria, não
de má vontade e com mesquinhez. “Isto, porém, afirmo: o que semeia pouco, pouco também ceifará;
e o que semeia com bênçãos, com bênçãos também ceifará; cada um contribua conforme tiver
proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria”
(2Co 9:6-7). Se dermos de boa vontade, com alegria e com generosidade, isso se tornará uma bênção
para nós e também uma bênção para os que recebem.
Dê seu melhor para o Senhor. Não devemos dar sobras. Pelo contrário, devemos dar nosso melhor
ao Senhor (Dt 26:10a; Nm 18:8a, 12, 29). Por exemplo, nosso melhor tempo do dia é sempre de
manhã; portanto, ao acordarmos, devemos dar esse tempo ao Senhor para Lhe dizer “Bom dia”,
cantar para Ele e aprender nosso versículo para decorar antes de fazermos outras coisas. Ao vir às
reuniões no Dia do Senhor, devemos usar nossa melhor roupa, pois isso mostra nosso amor e
respeito pelo Senhor.
O que podemos dar ao Senhor? Talvez, sendo uma criança, podemos sentir que não temos nada
para dar ao Senhor. Mas nós temos algumas coisas. Por exemplo:
o Ofertas. Podemos dar algum dinheiro (presentes, mesada, economias) que recebemos e colocar
na caixa de ofertas. Vocês sabiam que nossas ofertas suprem algumas necessidades como
energia elétrica, água, papel, etc. Nossas ofertas também ajudam outros que estão passando por
necessidades. Tanto no Antigo como no Novo Testamento há muitos exemplos de pessoas
ofertando ao Senhor regularmente (por exemplo, Malaquias 3:10a; 1 Coríntios 16:2). Quanto
devemos dar? Isso depende de nós e do Senhor, e podemos perguntar aos nossos pais também,
mas em geral é bom dar pelo menos um décimo do que temos.
o Tempo e energia. Também podemos ofertar o nosso tempo. Em vez de ir para a cama tarde no
sábado à noite, podemos ir dormir no horário para podermos acordar cedo. Talvez, se viermos
cedo para a reunião, poderemos ajudar a arrumar as cadeiras para a reunião de crianças ou ver
se as latas de lixo nas salas estão forradas com um saco. Também podemos dedicar algum tempo
para orar pelos outros. Em vez de assistir desenhos animados por horas, podemos dar nosso
tempo para ajudar a limpar o local de reunião ou ajudar nossos pais.
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