
 

 IGREJA BATISTA SUPERE 

ESTUDO DE CÉLULA  KIDS 

    Semana de 07/03/2021 a 13/03/2021 
 

 

 SÉRIE: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA 

TEMA: APRENDENDO A SER UM BOM MORDOMO 
 

Objetivo do estudo: Levar as crianças a exercerem a boa mordomia incentivando-

as a compartilharem e administrarem o seu tempo e os seus recursos. 

 

Para o líder: Explicar o significado de mordomo. Ser mordomo é aquele que 

administra. Ele não é o dono da casa, mas o seu dono lhe confia tudo.  

 

Dinâmica: Como ser um bom Mordomo! 

 
Material: dois copos transparentes do mesmo tamanho, bombons/balas e arroz 
cru. 

Preparação: Coloque quantos bombons derem no copo, em seguida despeje o 
arroz por cima dos bombons. Retire o arroz e os bombons do copo, separe o arroz 
em uma vasilha, assim você saberá a quantidade certa de arroz e bombom que 
cabe em cada copo. 
 

Primeiro momento: Explicar que os bombons são coisas importantes que devem 

ser colocadas em primeiro lugar em nossa vida. Exemplo: Tempo para oração, 

ofertar,  estar na célula e no culto infantil, ajudar na tarefa de casa, estudar, separar 

roupas brinquedos que não são usados e dar para os necessitados etc. O arroz são 

as coisas que não são tão importantes em nossa vida, como assistir TV, jogos, rede 

social, uso do celular , etc. 

 

Segundo momento:  Execução da dinâmica 

No primeiro copo coloque o arroz e fale: Essas são as coisas que não são tão 

importantes, assistir TV, usar meu celular, etc. (Líder coloque as coisas que são a 

realidade da sua célula que contribuem para  desperdiçar tempo). Depois coloque  

 

 

BASE BÍBLICA 

“Quem e fiel no pouco, também é fiel no muito.” 
(Lucas 16:10a) 



 

as coisas importantes que são os bombons (as crianças perceberão que os 

bombons não caberão). Pegue outro copo e coloque primeiro os bombons, depois 

o arroz. Explique que quando eu sou um bom mordomo consigo administrar meu 

tempo. O que tenho consigo compartilhar, e ainda me sobra tempo para tudo. 

Quando coloco primeiro as coisas mais importantes dá tempo para todas as 

demais. Leia com eles: Hebreus 11:6 “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois 

quem Dele se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que 

O busca.” 

                       Hora da história: 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

Compartilhamento: 

 
1-Você recebe algum dinheiro de seus pais, avós ou tios? Se recebe como você 

gasta? (Pessoal) 

 

2-Você tem alguma experiência sua ou da sua família de que foi recompensado 

por Deus por ter exercido a boa mordomia? (Líder, comece por você) 

 

3-O que você faz durante o seu dia além de estudar? Você separa um tempo para 

Deus? 
 Líder (explicar que, separar um tempo para Deus é parar uma hora do dia para orar ler a bíblia).Levar  

as crianças entenderem que além dos recursos financeiros também precisamos ofertar 

nosso tempo ao Senhor. 

 

Conclusão: Deus quer realmente nos abençoar para que possamos abençoar  

outros. Mas como aprendemos, isso só será possível se decidirmos ser bons 

administradores das bençãos que Deus nos confiou. 
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