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Em cada lição temos um desenho para a criança colorir, e também o CD Tempo 

de Louvar para o Jardim da Infância, Ano A, com as músicas da Escola Sabatina para 

o ano inteiro. Vocês poderão usar este CD em seus cultos diários com a criança.

Procurem se informar acerca desse material com o distribuidor mais próximo. 

As lições do Jardim da Infância devem ser apresentadas primeiro na Escola Sabatina 

e, depois, recapituladas em casa. As atividades no fi m de cada lição, ensinam e refor-

çam os conceitos salientados nas lições. Vocês e a criança apreciarão imensamente 

participar juntos dessas atividades a qualquer hora do dia. 

O material utilizado nas atividades diárias são geralmente coisas comuns que 

normalmente todos serão capazes de fazer em casa. Entretanto, sugerimos que vocês 

leiam com antecedência as atividades da semana seguinte para anotar e providenciar 

algum material que não tiverem à mão.

Vocês vão perceber que muitas das atividades sugerem a leitura da Bíblia. Agora 

é o tempo de ajudar seu fi lho a compreender que as histórias que ele ouve na Escola 

Sabatina estão na Bíblia, a Palavra de Deus.

 Tomem tempo, façam planos para adorar a Deus com seu fi lho todos os dias. 

Daqui a alguns anos vocês se sentirão felizes por terem feito isso.

Orem frequentemente com seus fi lhos. E, quando o fi zerem, incluam nosso 

nome em suas orações. Vamos orar uns pelos outros ao buscarmos juntos conduzir 

nossos fi lhos a Cristo.
Os Editores

QUERIDOS PAIS
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 A OFERTA DA VIÚVA POBRE

Mensagem: Adoramos a Deus quando damos ofertas com alegria.
Verso para decorar: “Deus ama quem dá com alegria.” 

2 Coríntios 9:7, NVI.
Referências:  Lucas 21:1-4; Marcos 12:41-44; O Libertador, p. 355, 356.

A criança deverá:
Saber  que dar ofertas é um ato de adoração.
Sentir-se  alegre quando dá ofertas.
Responder dando ofertas com boa vontade e alegria.

M
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Jesus estava sentado com Seus discí-

pulos no templo, observando as pes-

soas que traziam suas ofertas. Naquele 

tempo, as pessoas levavam sua oferta 

ao pátio do templo e a depositavam na 

caixa de coleta de ofertas.

Muitas pessoas ricas moravam em 

Jerusalém. Elas moravam em belas ca-

sas. Vestiam roupas luxuosas. Tinham 

abundância de alimento para comer. 

Depois de gastarem com o pagamento 

de sua bela casa, suas roupas luxuosas 

e o melhor alimento, elas levavam como 

oferta um pouco do dinheiro que sobra-

va. Vestidas em suas melhores roupas, 

elas iam ao templo quando sabiam que 

muita gente estaria lá. Depois de olha-

rem para todos os lados e notarem que 
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Jesus estava sentado com Seus discí-

pulos no templo, observando as pes-

soas que traziam suas ofertas. Naquele 

tempo, as pessoas levavam sua oferta 

ao pátio do templo e a depositavam na 

caixa de coleta de ofertas.

Muitas pessoas ricas moravam em 

Jerusalém. Elas moravam em belas ca-

sas. Vestiam roupas luxuosas. Tinham 

abundância de alimento para comer. 

Depois de gastarem com o pagamento 

de sua bela casa, suas roupas luxuosas 

e o melhor alimento, elas levavam como 

oferta um pouco do dinheiro que sobra-

va. Vestidas em suas melhores roupas, 

elas iam ao templo quando sabiam que 

muita gente estaria lá. Depois de olha-

rem para todos os lados e notarem que 

as pessoas estavam olhando para elas, 

despejavam então seu dinheiro na caixa 

de ofertas.

As moedas tilintavam e retiniam. 

As pessoas gostavam que suas ofertas 

fi zessem grande ruído: tlim, tlim, tlim. 

Gostavam de ver os outros se virarem 

para ver quem estava depositando tanto 

dinheiro na caixa de ofertas. Isso fazia 

com que fi cassem contentes consigo 

mesmas. Esperavam que os outros co-

mentassem entre si: “Você viu quanta 

oferta ‘essa pessoa’ trouxe? Ela deve ser 

muito rica e também muito generosa.”

Jesus sabia que essas pessoas ricas 

traziam apenas aquilo que sobrava de-

pois de terem comprado para si mesmas 

tudo que queriam. Ele sabia que elas 

“Deus ama quem dá 
com alegria.”

Você já observou como as pessoas dão suas ofertas na igreja? 
Existe um recipiente especial para recolher as ofertas? 

No tempo de Jesus, como isso acontecia?

Lição 
9     

30 de maio
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não se sacrifi cavam – não haviam dei-

xado de lado coisa alguma. Não haviam 

passado fome, nem tiveram de fi car 

sem as roupas luxuosas ou qualquer 

outra coisa.

Então, Jesus notou uma mulher se 

aproximando da caixa de ofertas. Jesus 

sabia que o marido dela havia morrido.

Muitas vezes ela não tinha o que comer.

A mulher olhou ao redor para ver se 

alguém estava observando. Estava mui-

to envergonhada porque só podia dar 

uma pequena oferta. Quando percebeu 

que ninguém estava olhando, colocou 

suavemente duas moedinhas na caixa 

de ofertas e saiu apressadamente.

Jesus, porém, a observara. Ele viu 

as duas moedinhas que ela havia 

colocado na caixa de ofertas. Ao sair, 

ela também viu Jesus. Ele disse a Seus 

discípulos: “Esta pobre viúva deu mais 

do que todos os outros. Ela deu tudo 

o que tinha.”

Tudo o que tinha! Todo o seu di-

nheiro! Ao ouvir as palavras de Jesus, 

“lágrimas de alegria encheram os seus 

olhos  quando sentiu que seu gesto 

tinha sido apreciado”.*

Ela não tinha dinheiro para comprar 

pão para o jantar. Mas estava feliz por 

ter dado uma oferta a Deus. Embora sua 

oferta fosse pequenina, ela deu mais do 

que todos os outros, porque tinha dado 

com alegria e por amor a Deus.

___________

* O Libertador, p. 355, 356.
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Sábado à tarde (30 de maio)
Encontre um lugar tranquilo e leia, com os 

familiares, a história bíblica. Peça que a criança 

ensine à família o verso para decorar. Fale sobre 

o que ele signifi ca. Cantem “Gosto de Vir à Igre-

ja”, CD Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, faixa 38. 

Depois, peça a Jesus que os ajude a dar ofertas 

com alegria.

Domingo (31 de maio)
Procure na Bíblia o texto de Lucas 21:1-4, 

e leiam juntos. Pergunte à criança: “Das coi-

sas que você tem, o que considera mais im-

portante? Estaria disposta a doar isso como 

oferta a Deus? Como se sentiria se tivesse 

que ir para a cama hoje à noite com fome por 

termos dado como oferta o último dinheiro 

que tínhamos?”

Ajude a criança a fazer e enfeitar um “cofre 

de abnegação” (um recipiente decorado com 

adesivos, etc.). Explique que “abnegação” sig-

nifi ca não comprar algo que você quer agora a 

fi m de poder dar o dinheiro para ajudar outra 

pessoa. Durante esta semana, procure oportu-

nidades para demonstrar abnegação e juntar 

dinheiro no cofre.

Segunda-feira (1o de junho)
Em família, leiam a história na lição. Per-

gunte à criança: Qual foi a oferta da viúva? Nós 

damos dinheiro como oferta? Que outras coisas 

podemos dar? (Bondade, obediência, disposição 

de ajudar, etc.) Peça a seu fi lho que mencione 

algumas coisas – sem ser dinheiro – que pode-

mos ofertar a Deus.

Encene alguém fazendo alguma coisa (aju-

dando alguém) com alegria versus mal-humorado. 

Pergunte: Qual das duas atitudes Jesus deseja 

que façamos? Por quê?
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colocado na caixa de ofertas. Ao sair, 

ela também viu Jesus. Ele disse a Seus 

discípulos: “Esta pobre viúva deu mais 

do que todos os outros. Ela deu tudo 
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tinha sido apreciado”.*
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* O Libertador, p. 355, 356.
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nidades para demonstrar abnegação e juntar 

dinheiro no cofre.

Segunda-feira (1o de junho)
Em família, leiam a história na lição. Per-

gunte à criança: Qual foi a oferta da viúva? Nós 

damos dinheiro como oferta? Que outras coisas 

podemos dar? (Bondade, obediência, disposição 

de ajudar, etc.) Peça a seu fi lho que mencione 

algumas coisas – sem ser dinheiro – que pode-

mos ofertar a Deus.

Encene alguém fazendo alguma coisa (aju-

dando alguém) com alegria versus mal-humorado. 

Pergunte: Qual das duas atitudes Jesus deseja 

que façamos? Por quê?

Terça-feira (2 de junho)
Leiam juntos em voz alta Marcos 12:41-44. 

Com a ajuda dos outros membros da família, 

encenem a história lida. Que personagem seu 

fi lho quer ser? Por quê?

Ajude a criança a fazer o decalque de duas 

moedinhas. Depois, ajude-a a pensar em alguém 

a quem possa contar a história e de alguma for-

ma demonstrar-lhe o amor de Deus.

Quarta-feira (3 de junho)
Pegue uma moeda de cada um dos valores 

existentes. Explique quanto vale cada uma. As 

moedas grandes sempre valem mais? Contem 

o dinheiro juntos. Deixe a criança jogar várias 

moedas numa vasilha fazendo bastante barulho 

e, depois, coloque duas moedas pequeninas na 

vasilha quase sem qualquer ruído.

Agradeça a Deus o dinheiro que Ele dá à sua 

família. Lembre-se de colocar dinheiro no cofre 

de “abnegação”.

Quinta-feira (4 de junho)
Fale a respeito do recipiente usado para re-

colher ofertas em sua igreja e compare como a 

oferta é recolhida hoje com a maneira usada no 

tempo de Jesus. Conte o dinheiro do cofre de “ab-

negação”. Quando vocês o levarão para a igreja?

Sexta-feira (5 de junho)
Durante o culto de pôr do sol de hoje, leia a 

história da oferta da viúva encontrada no livro 

O Libertador, p. 614, 615 (três parágrafos). Como 

acham que a viúva se sentiu antes de dar sua ofer-

ta? E depois de dar a oferta?

Pensem em t rês coisas que sua família 

reunida pode fazer para adorar a Deus. Façam 

planos para fazer essas coisas durante o sábado 

ou o domingo.

40473 – Les -Jardim da Infância - 2 tri ano A
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.

Wil

7 de Outubro 2019 - 10h33
P3



livraria

Conheça nossas
livrarias em todo o brasil
literatura para seu bem-estar total

M
K

T
 C

P
B

 | 
Im

ag
en

s:
 D

iv
on

zi
r 

Fe
re

ll
i

AMAZONAS
MANAUS
SÃO GERALDO
(92) 3304-8288 / (92) 98113-0576
Av. Constantino Nery, 1212
69050-000
manaus@cpb.com.br

BAHIA
CACHOEIRA
FADBA
(75) 3425-8300 / (75) 99239-8765
Rod. BR 101, km 197
44300-000
fadba@cpb.com.br

SALVADOR
NAZARÉ
(71) 3322-0543 / (71) 99407-0017
Av. Joana Angélica, 1039
40050-001 
salvador@cpb.com.br 

CEARÁ
FORTALEZA
CENTRO
(85) 3252-5779 / (85) 99911-0304
R. Barão do Rio Branco, 1564
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fortaleza@cpb.com.br

DISTRITO FEDERAL
BRASÍLIA
ASA NORTE
(61) 3321-2021 / (61) 98235-0008
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GOIÁS
GOIÂNIA
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goiania@cpb.com.br

MATO GROSSO DO SUL
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CENTRO 
(67) 3321-9463 
R. Quinze de Novembro, 589
79002-140 
campo.grande@cpb.com.br

MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE
CENTRO
(31) 3309-0044 / (31) 99127-1392
Rua dos Guajajaras, 860
30180-100
belo.horizonte@cpb.com.br

PARÁ
BELÉM
MARCO
(91) 3353-6130
Tv. Barão do Triunfo, 3588
66095-055
belem@cpb.com.br

PARANÁ
CURITIBA
CENTRO
(41) 3323-9023 / (41) 99706-0009
R. Visc. do Rio Branco, 1335 | Loja 1
80420-210
curitiba@cpb.com.br

PERNAMBUCO
RECIFE
SANTO AMARO   
(81) 3031-9941 / (81) 99623-0043
R. Gervásio Pires, 631
50050-070 
recife@cpb.com.br

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
TIJUCA 
(21) 3872-7375 
R. Conde de Bonfi m, 80 | Loja A
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rio@cpb.com.br

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE
CENTRO
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R. Coronel Vicente, 561
90030-041
porto.alegre@cpb.com.br

SÃO PAULO
ENGENHEIRO COELHO
UNASP/EC
(19) 3858-1398 / (19) 98165-0008
Rod. SP 332, km 160 | Faz. Lagoa Bonita
13445-970 – Cx. Postal 11 
unasp@cpb.com.br 

HORTOLÂNDIA
PARQUE ORTOLÂNDIA 
(19) 3503-1070 
R. Pastor Hugo Gegembauer, 656
13184-010
hortolandia@cpb.com.br

SANTO ANDRÉ
CENTRO
(11) 4438-1818
Tv. Lourenço Rondinelli, 111
09020-120
santo.andre@cpb.com.br

SÃO PAULO
MOEMA
(11) 5051-1544
Av. Juriti, 563
04520-001
moema@cpb.com.br

PRAÇA DA SÉ
(11) 3106-2659 / (11) 95975-0223
Praça da Sé, 28 | 5o Andar
01001-000
se@cpb.com.br

VILA MATILDE
(11) 2289-2021 
R. Gil de Oliveira, 153
03509-020 
vila.matilde@cpb.com.br

TATUÍ
LOJA DA FÁBRICA
(15) 3205-8905
Rod. SP 127, km 106
18279-900
loja.fabrica@cpb.com.br
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