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Campanha: Restauração do Culto 

Aula 3 – Como ofertar 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Falar sobre oferta muitas vezes é um assunto difícil até entre adultos. Muitos ainda são resistentes 
quando falamos sobre dinheiro, alguns tem dúvidas para que servem as ofertas.Entre as crianças não é 
diferente.  
Você professor tem uma influencia muito grande para cada criança e se elas veem você ofertar já é um 
grande exemplo. Mas hoje você vai ensiná-las de uma forma diferente para que elas nunca se 
esqueçam. 
 
Ore, peça para que o Senhor te use e que cada criança que estiver nessa aula, tenha experiências 
através da oferta. Busque experiências também,faça um voto com o Senhor,tenha um memorial no 
altar. Aquela viúva pobre ofertou  tudo que tinha, e ofertou com alegria,Jesus a observava e disse a 
seus discípulos que ela tinha entregue muito mais do que todas as outras pessoas que ofertaram 
naquele dia pois os outros entregaram somente o que sobrava, o que não ia lhe custar mas ela 
entregou as duas únicas moedas que tinha, pois confiava no Senhor , entendia que seria abençoada e 
não pensou na falta que fariam as duas moedas e sim em plantar uma semente na obra de Deus, ter 
um memorial no altar e receber bênçãos e livramentos através daquela oferta. 
Oferte seu tempo com alegria também ao ministrar essa aula. 
 

Base Bíblica 
 
Marcos 12.41-44 
  

OBJETIVO 
  
Ensinar  a criança que devemos entregar nossas ofertas com alegria. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças ainda não tiveram experiências através da oferta. Algumas escutam até mesmo dentro 
de suas próprias casas os pais falando que não sabem para onde vai suas ofertas , já outras por terem 
famílias sem muito poder aquisitivo acham que não são capazes de ofertar, e ainda têm aquelas que 
não veem os pais ofertando ou entregando seu dízimo e por isso não conhecem como se relacionar 
com Deus através de uma oferta. 
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Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Você vai precisar de: 
sementes de girassol 
Vasos pequenos de plástico ou copos descartáveis 
Terra para plantar as sementes 
1 regador 
Imagens de flores e sementes 
 
Algumas moeda e 2 ou 3 notas de dinheiro 
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Contando a História.
 
Deixe preparado nas mesas antes da aula os vasos ou copos com terra e o regador já cheio de água.  
Assim que as crianças entrarem na sala mostre as figuras das flores e fale: - Que flores lindas não é 
mesmo? Alguém aqui sabe me dizer o que precisa ser feito para essas flores nascer? ( Deixe que as 
crianças respondam) Depois continue: precisamos de uma sementinha! 
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Para plantarmos uma flor primeiro precisamos de uma sementinha, porque sem semente, não adianta 
regar o vaso e nem colocar pra tomar sol porque não vai nascer nada! 
É muito importante colocarmos uma semente na terra  para a flor crescer. 
Hoje vocês vão receber sementes de girassóis que é uma flor linda e vamos plantar juntos, eu vou 
plantar uma para deixar aqui na sala do Kids e deixar nossa sala mais linda ainda e cada um de vocês 
vai plantar uma para levar para sua casa e deixar ela mais linda também. 
Entregue as sementes para cada criança e plante com elas, ajude a regar e explique que todos os dias 
devem colocar o vaso da flor para tomar um pouco de sol. 
Depois continue falando para as crianças: 
-Vocês sabiam que a nossa oferta que damos é uma semente? 
Nesse momento você vai pegar algumas moedas e notas de dinheiro  e mostrar para as crianças. 
Coloque na mesa escolha a menor moeda levante na sua mão e fale: Essa moeda é tão pequena não é 
mesmo? Mas ela é muito importante. 
Na Bíblia está escrito que devemos ofertar ao Senhor com alegria, mesmo que seja só uma moedinha 
como essa. Porque cada vez que entregamos uma oferta estamos adorando a Deus e Ele fica muito 
feliz com a nossa adoração e por causa disso somos muito abençoados. 
Por isso que a oferta também é uma semente. 
E devemos trazer nossas ofertas e nosso dízimo para a Igreja e toda vez que entregamos nossa oferta 
Deus nos abençoa ainda mais. Hoje vou falar pra vocês sobre a história de uma mulher da Bíblia que 
nos ensina muito, não sabemos o nome dela mas na Bíblia fala que ela era uma viúva pobre. Vocês 
sabem o que é uma mulher viúva? ( Deixe responderem) Pois é o marido dessa mulher tinha morrido e 
agora ela estava sozinha e naquela época a maioria das mulheres não trabalhava, essa viúva era tão 
pobre que só tinha 2 moedinhas( pegue 2 moedas e segure em uma das mãos e ela foi até a casa de 
Deus um dia e na hora da oferta várias pessoas entregaram bastante dinheiro( pegue na outra mão as 
notas e o restante das moedas).  
Mas Jesus explicou que todas as outras pessoas entregaram só o que sobrava, o que não ia faltar para 
elas, e aquela viúva entregou as 2 únicas moedas que tinha, porque ela confiava no Senhor e ela 
entregou com alegria por isso seria abençoada. Jesus falou que ela entregou mais do que todos que 
estavam ali, Alguém aqui sabe por que? Isso mesmo ela entregou tudo que tinha suas duas moedas, 
seu coração e sua confiança em Deus. 
Quando entregamos nossa oferta com alegria ,Deus recebe essa oferta e a transforma numa 
sementinha, uma semente que você planta na casa de Deus abençoa muitas vidas. Um pouquinho seu, 
com um pouquinho do seu amigo, se transforma num montão de ofertas que vai abençoar a casa de 
Deus. Deus não se importa com o valor da sua oferta, ele só se importa com o seu coração, mesmo 
que seja só um pouquinho e você entregou com alegria e com todo seu coração Deus irá receber e te 
abençoar. 
 
Oração: Senhor Jesus eu quero sempre entregar minhas ofertas com alegria na tua casa, como aquela 
viúva eu entrego meu coração e confio no Senhor! Amém! 
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Versículo  
 
2 Coríntios 9.7 ” Deus ama quem dá com alegria.” 
 

Verificação do Ensino 
 
- O que é uma mulher viúva? 
- Quem entregoua melhor oferta a viúva ou as outras pessoas que tinham mais dinheiro? 
- O que precisamos entregar para Deus além das nossas ofertas? 
 

Atividade 
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Lembrancinha         
 
 

O vasinho com a muda de girassol com o versículo colado 
 
 


