
 
 

Desafio kids  
 O ano aceitável do Senhor 

 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR 

Vamos meditar em Levitico 6.12-13  

 

Como ministros, sacerdotes, nós somos responsáveis pela manutenção do fogo no altar cada manhã, 

todos os dias. Por causa da oferta temos condições de cumprir o envio de manter o fogo aceso. E 

mantendo este fogo aceso, teremos ousadia e coragem, força e vigor para fazer a vontade do Senhor,  

 
Mas, como manter o fogo aceso? 
Tendo relacionamento com Deus. E para ter relacionamento preciso de um convívio diário. Deus é fogo e 
é Santo e é através do relacionamento com Ele que mantemos o fogo aceso e a santidade. 
 
Esse é um desafio diário. Como fazer esse sacrifício diário? 
Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores ou servirá a Deus ou a riquezas. Quando o dinheiro 
o torna seu deus, você se torna escravo das necessidades, do conformismo, da pobreza, além de 
avarento e consumista. 
Mas para um servo de Deus quando ele entrega diariamente o seu dinheiro ao Senhor a prosperidade é 
consequência de seu posicionamento de filho e herdeiro de Cristo. Você declara que Deus é o seu 
Senhor e não o dinheiro. E assim mantém o fogo aceso no altar em santidade, conservando seu 
relacionamento com Deus. 
 
Estamos debaixo de uma palavra profética que voaremos com asas como águia para as alturas e 
atingiremos patamares em nossas vidas financeira, familiar, espiritual que nunca vivemos. 
 A Palavra que sai da boca de Deus nos fará prosperar em tudo que fizermos. 
 
Vamos ministrar essa palavra para as crianças e também dar orientação para os pais. 
  

PARA OS PAIS E RESPONSÁVEIS 

 
 Ensina a criança no caminho em que deve andar. (Provérbios 22:6). 

Seu filho foi ministrado hoje no kids a fazer um sacrifício diário, ter um relacionamento com Deus em 
santidade. E você como autoridade na vida dele, sabendo que filho é herança bendita do Senhor, irá 
ajuda-lo nesse desafio e no final de cada mês entregue no kids. 
 
Vocês estão debaixo de uma palavra profética. Repita essas palavras e tome posse. 
Voarei com asas como águia para as alturas e atingirei patamares da minha vida financeira, 
familiar, espiritual que nunca vivi. A Palavra que sai da boca de Deus me fará prosperar em tudo 
que eu fizer. 

 
MINISTRAÇÃO DA OFERTA 

VOAR COM ASAS COMO ÀGUIA! 

  

Isaias 40. 31 “Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não 

se cansam, caminham e não se fatigam”. 

 

Crianças lembram que vamos voar com asas como águias? 
  
Mas a águia já nasce voando? Não.Primeiro a mamãe águia bota um ovo, espera um tempo e depois vem 
à águia bebê até que ela cresce e faz voou muitoooos altos!! 
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Outro exemplo que tenho aqui é esse vaso de flor. Vejam que lindo, mas o que foi preciso para ele ficar 
assim? Para que nascerem as flores o que precisa ser feito? 

 
 

Isso mesmo, precisamos da sementinha! Quando queremos plantar algo, primeiro temos que ter a 
semente, porque sem ela não adianta molhar a terra, colocar para tomar Sol que não vai nascer 
nada. 
 
Vocês sabiam que a nossa oferta além de adorar a Deus também é uma semente? 
 
Vejam, eu tenho aqui esse cofre, se eu colocar uma nota ou uma moeda ele ficará cheio? O que 
preciso fazer para encher?  
- Colocar uma, depois, outra, e outra.... Todos os dias! Assim como a flor ficou linda, primeiro teve 
que colocar a semente, molhar.... Todos os dias fazer algo para que ela fique linda assim. E uma flor 
só, forma um lindo jardim? - Precisa plantar varias sementes para o jardim ficar lindo e florido. 
Por isso que eu disse que sua oferta é como uma semente. Hoje você vai levar esse cofre para casa 
e todos os dias você vai colocar uma nota ou moeda e nós vamos orar, pois essa semente vai 
multiplicar e florescer... E como eu disse no começo, assim como a águia cuida do ovo para nascer 
o seu filhote e depois dar voos muito altos , você estará fazendo isso através da sua oferta. Quem 
deseja entregar essa oferta? Você vai fazer um compromisso com Deus, de ser fiel e em santidade 
entregar o seu melhor. 
 

 
 

 


