
 

 
 

           IGREJA BATISTA SUPERE 
                                                 ESTUDO DE CÉLULAS KIDS 

                                         SEMANA DE 28/02/2021 a 06/03/2021 
 

 

      SÉRIE: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA  

         TEMA: ONDE ESTÁ O SEU CORAÇÃO? 

 
 

   Objetivo do estudo: Demonstrar a importância de ser generoso e incentivar    
as crianças desde cedo a dizimar e ofertar com alegria. 

 Introdução para o líder:  Hoje falaremos sobre a importância de dizimar com 
alegria para desfrutarmos da vida abençoada que Deus tem para nós. Leia a base 
bíblica. 

 

  Hora da história:  Para contar esta história você pode mostrar um vaso de 

plantas ou flores, para as crianças visualizarem e consequentemente entenderem 
melhor. Pegue o vaso na mão e diga: “Puxa que vaso lindo! quantas flores lindas” 
Mas para estas flores nascerem, o que será que foi feito? (Espere as crianças 
responderem) Isso mesmo, precisamos das sementes! Quando queremos plantar 
algo, nós temos que ter uma sementinha, porque sem a semente, não adianta aguar 
a terra, colocar para tomar sol, pois não nascerá nenhuma planta. É importante 
colocar uma semente na terra para germinar e crescer para virar uma flor ou uma 
linda árvore! Vocês sabiam que a nossa oferta é como uma semente? Você vai 
pegar uma moeda neste momento e levantar para que todos vejam: Olhem esta 
moeda, tão pequeninha não é?… Mas ela é importante!!! A Bíblia nos diz que 
devemos ofertar ao Senhor com alegria, mesmo que seja uma moedinha, sabe 
por quê? Porque quando nós ofertamos e dizimamos ao Senhor, na verdade 
estamos devolvendo apenas uma parte do que Ele nos deu  além de  adorarmos 
a Deus e obedecermos. Por isso que a oferta também é uma semente.  E essa 
semente  abençoa muitas pessoas.Devemos levar nossos dízimos e ofertas ao 
Senhor e entregar na casa de Deus. Quando ofertamos e dizimamos com alegria,  
Deus recebe e está oferta se transforma numa semente boa, que você plantou na 
casa de Deus que é uma boa terra para se plantar. Agora esta   semente vai 
crescer junto com outras  sementes e  assim  vai poder 
 
 
 

BASE BÍBLICA 

“Pois Deus ama quem dá com alegria.” 
( ll Coríntios 9:7b) 



 
 abençoar outras vidas que estão precisando.Um pouco seu, com o pouquinho do 
seu colega, com um pouquinho meu irá se transformar num montão de sementes 
plantadas na casa de Deus que irá abençoar outras vidas.  
Nossa oferta é um jeito de adorar a Deus e por isso devemos fazer de todo o nosso 
coração, Deus não se importa  com o valor, (você pode citar   a  passagem  
bíblica da viúva pobre Mc. 12:41-44) mesmo que seja um pouquinho dado com 
alegria Deus irá receber e abençoar 
 

 

Compartilhamento: 
 

1- VOCÊ SABE O SIGNIFICADO DA PALAVRA DÍZIMO? 

 
Dízimo quer dizer, a décima parte. Aprendemos que tudo que temos é do Senhor, inclusive  o 
nosso dinheiro. Deus pede apenas que devolvamos uma pequena parte de tudo que Ele já nos 
deu. 

2-VOCÊ TEM DIFICULDADE EM OFERTAR E DIZIMAR? O QUE TEM TE 
IMPEDIDO? (PESSOAL)  

Muitas vezes o que nos impede de devolver o que pertence ao Senhor, está ligado ao medo de 
faltar (Mt. 6:33). O dízimo é uma atitude de confiança, mas também de obediência. 
 
 

 

  CONCLUSÃO: Hoje aprendemos a importância de ofertar e dizimar, pois 

quando somos fiéis a Deus com o nosso dinheiro, mostramos generosidade, 

confiança e obediência. Mas também revela aonde está o nosso coração, preso as 

coisas desse mundo ou vivendo uma vida direcionada pela Palavra de Deus. Que 

você possa viver todas as bençãos que Deus já reservou para você e acredite na 

promessa  que ao buscarmos a Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão 

acrescentadas.  

Líder, pergunte as crianças quem deseja assumir um compromisso de 

fidelidade ao Senhor. Ore com elas.  

 

 

 

 

 

 


