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SÉRIE: ESCOLHAS DE CURA 

Tema: ESCOLHA REPARTIR 

 

BASE BÍBLICA: 
“O meu mandamento é esse: Amem-se uns aos outros como Eu os 

amei.” (João 15:12 ) 

 
 

OBJETIVO DO ESTUDO: Levar os participantes a refletirem sobre a 

importância de repartir com o próximo. 

 
Introdução para o líder: Diante do que temos vivido nessa pandemia,  temos sido 
estimulados a se colocar no lugar do outro.  Para nós que seguimos a Jesus, essa 
realidade deve fazer parte da nossa vida. Servir está ligado a outra pessoa, pois 
quando estou servindo, reparto o que tenho com alguém. Escolher repartir também 
faz parte do processo de cura, pois deixamos os nossos interesses pessoais por um 
momento para atuar na necessidade do outro.  
 

Quebra gelo – Sou generoso????? 

 
Material: Papel e caneta  
 
Objetivo: Levar cada criança a refletir sobre a sua capacidade de repartir o que tem  
com o necessitado. 
 
Desenvolvimento:  O líder deve pedir para cada criança escrever no papel o que 
fariam se tivessem dez mil reais para gastar. Dê apenas trinta segundos para 
escreverem. Depois o líder dará mais trinta segundos para que agora escrevam 
como poderiam ajudar alguém se tivessem um valor de cinco reais. Peça para cada 
criança ler o que escreveu no seu papel. 
Conclusão: Precisamos aprender repartir, independente do que temos 
financeiramente. As vezes temos muito e lembramos somente das nossas 
necessidades e dos nossos desejos. Muitas vezes,  temos pouco e justificamos o 
nosso egoísmo dizendo que não doamos nada porque não temos. Deus nunca 
disse que deveríamos dar apenas bens materiais. Podemos doar o nosso tempo, 
falar de Jesus, uma palavra amiga e de esperança para quem precisar. Ninguém é 
tão pobre que não tem nada para compartilhar.  
 
 
 
 
 



 

Hora da história: 
 
          Dorcas, a doadora  (baseado no texto bíblico de Atos 9:36-42) 

 
Dorcas era uma pessoa muito amável, que gastou o seu tempo cuidando das viúvas 
de Jope, sua cidade. Deus sempre se preocupou em nos ensinar sobre o cuidado 
da igreja com as viúvas e pessoas necessitadas. Nos tempos bíblicos, quando o 
marido de uma mulher morria, ela não tinha como ganhar a vida. (Esta condição 
ainda existe em algumas partes do mundo de hoje.). Dorcas era uma discípula de 
Jesus e mostrou bondade para com os outros e especialmente para os 
necessitados. Ela era costureira e usou a sua habilidade para ajudar  quem 
precisava. Dorcas fazia roupas para as viúvas, para aquecê-las no inverno. Um dia 
ela ficou doente e morreu. Seus amigos ficaram muito tristes. As viúvas choravam, 
pois a grande amiga bondosa tinha ido embora. Mas, eles tinham ouvido que Pedro, 
um dos apóstolos e também que havia sido discípulo de Jesus, tinha realizado 
milagres de cura a pessoas doentes.  Os amigos de Dorcas acreditavam que Pedro 
poderia fazer algo para mudar aquela situação. E, assim enviaram dois homens a 
Lida, uma cidade próxima onde Pedro estava hospedado. Pedro foi a Jope com os 
homens, e quando ele chegou lá, ele foi levado para uma sala superior, onde seus 
amigos tinham colocado Dorcas. A sala estava cheia com as viúvas que estavam 
chorando e mostrando uns aos outros os casacos e outras roupas que Dorcas tinha 
feito para elas, enquanto ela estava viva. Cada ato ali mostrava sua fidelidade e o 
amor que ela tinha  demonstrado para com eles. Pedro disse a todos que 
deixassem a sala, então ele ficou de joelhos e orou, pedindo a Deus para trazer vida 
de volta em seu corpo. Ele lhe disse: "Tabita, (seu nome numa outra tradução) 
levante-se." 
Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Ele tomou-a pela mão e ela 
levantou-se. Ele pediu para o povo  voltar para a sala, e lá eles viram a grande 
amiga Dorcas viva de novo. Que alegria que eles sentiram! Foi uma grande festa! 
A notícia se espalhou rapidamente pela cidade de Jope. Dorcas está viva 
novamente! Devido ao grande milagre muitos creram no Senhor Jesus. 
 
Conclusão: O grande ensinamento que esta história nos traz é como uma pessoa 
pode ser importante para os outros, como ela pode contribuir e ajudar. Dorcas, em 
sua simplicidade, descobriu uma maneira de ajudar os necessitados e ela era muito 
amada por eles. Hoje, olhe ao seu redor e perceba no que você pode contribuir para 
que o mundo fique um pouco melhor. Ajude em sua casa, na escola, na sua rua, 
enfim, procure ser alguém bom e agradável e que você possa fazer falta para os 
outros. Quando temos o amor de Deus em nossos corações, sabemos o quanto é 
importante compartilhar este amor com as outras pessoas. 

  
Compartilhamento: 
 
1- VOCÊ TEM DIFICULDADE PARA DOAR?  
Enfatize a importância de perceber a necessidade do outro. Seja ela necessidade 
física (roupas, alimentos) ou emocional (consolar, orar). 
 
 
 
 
 



 
 

2- QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE DOOU ALGO PARA ALGUÉM? 
O QUE DOOU? ( PESSOAL) 

Líder, deixe claro  para as crianças que o ato de doar não é necessariamente 
dinheiro, mas também uma palavra, uma oração e compartilhar Jesus. Existem 
crianças que não tem dificuldade de encorajar, aconselhar e doar o seu tempo, mas 
tem muita dificuldade em doar suas roupas e brinquedos. Ao contrário também  é 
verdadeiro, são desprendidas materialmente, mas não tem paciência para ouvir o 
outro. Por isso, enfatize a importância para cada momento.  

 

3- PARA VOCÊ, O QUE ACONTECE COM UMA CRIANÇA QUE 
DECIDE REPARTIR O QUE TEM? (BENS, JESUS, ORAÇÃO)  

 Se torna mais alegre (Quando tiramos os olhos das nossas dores e perdas e 

escolhemos compartilhar, nosso coração é  invadido de alegria); 

 Sua vida revela bondade (As vezes a necessidade é financeira, como roupas, 

brinquedos e alimentos. Mas as vezes será necessário você identificar quando 

alguém esta precisando apenas de uma oração ou palavra de encorajamento e 

consolo. A sua atitude pode representar Jesus; 

 Sua vida revela o amor de Jesus ( Quando fazemos o bem não para sermos 

vistos ou reconhecidos. Todas as nossas ações devem ter Cristo como exemplo 

que fez tudo por amor). 

 

 Conclusão: Hoje aprendemos sobre repartir. Ninguém ganha de generosidade de 

Deus, pois sendo Deus, Ele nos deu o Seu filho para morrer por nós e tudo isso por 

nos amar muito. Jesus, mesmo sendo Deus decidiu vir a terra e servir ao invés de 

ser servido. Serviu e mostrou amor a todas as pessoas. Que a partir de hoje, 

através do exemplo de vida de Jesus possamos viver uma vida de tamanha doação 

que expresse o amor de Jesus, amor esse  que habita em nós.  

 

 

       

                                     


