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Mordomia vem da palavra mordomo . Um bom mordomo é
aquele que faz um bom trabalho cuidando de alguma coisa. Se
quisermos ser bons mordomos de Deus, devemos cuidar das muitas
coisas que Deus nos deu. Isso inclui o nosso dinheiro, as nossas
amizades e família, os nossos dons e capacidades e o nosso mundo.
Basicamente, respondemos às grandes dádivas de Deus retribuindo-
Lhe com o nosso cuidado.

Ao aprender sobre mordomia, lembra-te de que tudo o que temos é
um presente de Deus. Ele fica feliz quando cuidamos das coisas que Ele
nos dá em resposta ao Seu amor.

Estamos muito felizes por quereres aprender sobre mordomia.
Mordomia é como cuidamos de tudo o que Deus nos deu. Deus
deu-nos muito. Ele deu-nos vida. Deu-nos família, como os mães e
pais, avós e avôs, ou outras pessoas que cuidam de nós. Deus deu-nos
um grande mundo onde viver e amigos com quem partilhá-lo.

Procura este símbolo para
descobrires palavras que te
ajudam ao responderes a
Deus através do que dás.
São palavras especiais
chamadas Palavras de Fé.

Querida Criança,



Mordomia é como cuidamos de tudo o que Deus
nos deu. Deus deu-nos muitas coisas.

1. Deus dá-nos vida. Cada dia que vivemos é um presente de Deus.
Agradece-Lhe!

2.Deus dá-nos talentos e capacidades. Cada um de nós tem a
capacidade de fazer algo bem, como cantar, desenhar, praticar
desporto, ser bom aluno ou até mesmo fazer as pessoas sentirem-se
melhor ao dizer coisas bondosas.
Pensa numa coisa que fazes bem.

3.Deus dá-nos família e amigos para nos amarem e cuidarem de nós.
Agradece a Deus pela tua família e amigos!

4.Deus dá-nos um lindo mundo com animais, árvores, montanhas e rios.
Pensa numa coisa que gostas na criação de Deus.

5.Deus também nos dá coisas extras! Coisas como brinquedos,
roupas e jogos.
Agradece a Deus por algo extra que tenhas recebido.

6.Deus dá-nos a capacidade de trabalhar e ganhar dinheiro para comprar
coisas. Mesmo que as crianças não tenham empregos, Deus dá aos
adultos a capacidade de trabalhar e cuidar das suas famílias.

Às vezes, os pais dão dinheiro aos filhos como um presente ou por
fazerem tarefas domésticas.
Já ganhaste dinheiro por alguma coisa que fizeste?

O que é Mordomia?

Sabias que?



O que achas que Jesus nos estava a relembrar ao contar esta história?

Porque os dois primeiros servos foram ____________ nas coisas pequenas,
o mestre encarregou-os de grandes coisas. (Vê o versículo 21 e 23).

Porque achas que Jesus contou esta história?

O jovem ficou ___________ ao deixar Jesus.

Porque é que ele ficou triste? (Vê o versículo 22.)

O que achas que Jesus quer que faças quando
dás a Deus e aos outros?

Jesus disse que a mulher deu mais
porque deu _______________
o que tinha. (Vê o versículo 44).

Lê Mateus 25:14-28

Lê Marcos 10:17-27

Lê Marcos 12:41-44

Histórias Verdadeiras
sobre a Mordomia



Como Podemos dar a Deus?

Dízimos e Ofertas

Talentos e Capacidades

Dar o dízimo , significa dar 10% do dinheiro que ganhas ou
recebes. Os dízimos costumavam fazer funcionar uma igreja. Os
dízimos gerem as despesas da igreja. Para pagar o salário do pastor,
pagar as contas da luz e água, comprar livros para a Escola Dominical
e outras coisas. Malaquias 3:8 conta-nos como o dízimo é importante
para Deus. Podes ler este versículo?

As ofertas são o dinheiro que damos além do dízimo. Damos
ofertas extras no culto infantil ou na Escola Dominical. Algumas
igrejas aceitam ofertas de amor. Geralmente é uma oferta especial
para ajudar um missionário, para pagar um grupo musical ou ajudar
alguém em necessidade. Já participaste numa oferta especial?

Deus dá a todos a capacidade de fazer algo bem feito. Algumas
pessoas cantam bem ou sabem tocar um instrumento.

Outras são boas em desportos ou na escola. Algumas têm a
capacidade de fazer os outros sentirem-se confortáveis ou fazê-los
rir. Lê 1 Coríntios 12:4-6. O escritor diz que todos temos dons (ou
talentos) e que devemos usá-los para ajudar a igreja. O que é que
fazes que é útil para a igreja?



Amigos e Família O Nosso Mundo

Tempo

Deus dá-nos um mundo lindo onde
viver. O nosso mundo tem lugares
maravilhosos para visitar como
montanhas, praias, desertos e vales.
Deus dá-nos plantas para comer e
animais como cães e gatos para ter
como animais de estimação.
Os primeiros dois capítulos da Bíblia
(Génesis 1 e 2) contam como Deus
criou o mundo. Lê-os com alguém esta
semana. Agradece a Deus pelo Seu
belo mundo. Promete a Deus que O
vais ajudar a cuidar do mundo à tua
volta.

Deus dá-nos amigos e família. Como
bons mordomos, devemos tratar os
nossos amigos e familiares com amor
e respeito. Provérbios 17:17 lembra-
nos da importância dos amigos e da
família. Quando o fazemos, estamos a
dar a Deus por meio das nossas
atitudes, palavras e acções.

Deus quer que sejamos bons administradores de como
gastamos o nosso tempo. O tempo é um presente de Deus.
Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para tudo. Há tempo para
estudar e fazer os nossos trabalhos de casa e há tempo para
brincar e nos divertirmos. Deus quer que passemos tempo
todas as semanas a adorá-Lo e a aprender mais sobre Ele.

É por isso que vamos à igreja. O que fazes para aprender
mais sobre Deus a cada semana?

Como Podemos dar a Deus?



Um Bom Mordomo Dá!

Ser um bom mordomo significa dar. Damos o nosso
dízimo e as nossas ofertas. Damos o nosso tempo para
ajudar a igreja e outras pessoas. Damos também os nossos
talentos e capacidades.

Completa o quebra-cabeças abaixo com palavras que
descrevem como devemos dar. Dica: Procura os versículos
na Nova Versão Internacional da Bíblia (NVI).

Ora para que Deus te ajude a ser essas quatro coisas.

1. Vertical: Romanos 12:8 diz que devemos dar

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

2. Na horizontal: Em Mateus 10:8, Jesus diz que devemos dar

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

3. Na horizontal: 2 Coríntios 9:7 diz: “Deus ama quem dá com

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___. 1

2

3
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Recebes dinheiro por fazer tarefas domésticas? Recebes uma
mesada? Lembra-te de que o dízimo é 10% do que recebes.

—Quanto é 10% de 1,00€? __________

—Quanto é 10% de 5,00€? __________

— Faz o teste a ti mesmo. Pensa na maior quantidade de dinheiro
que possas imaginar. Agora, quanto é 10% desse valor? _______________________

Deus quer que cuidemos do mundo que Ele criou para nós.
Como podes cuidar do mundo?

Como Posso ser um
Bom Mordomo?

Escreve-os abaixo. Como podes usar esses talentos para
ajudar Deus, a igreja ou outras pessoas?

Que talentos ou capacidades tens?


