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Tema: Fidelidade a Deus 
 
QUEBRA-GELO  
Leve uns feijões e arroz.  
Pergunte: Alguém aqui já plantou feijão no algodão? 
O que nasceu? (Deixem que respondam!) Mostre os 
feijões.   Alguém já ouviu falar de alguém que 
plantou feijão e nasceu arroz? Mostre os feijões e 
depois arroz. Deixe num suspense como se você já 
tivesse ouvido falar disso.  
Depois diga: claro que não! o que plantamos 
colhemos certo? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre 
isso em nossa vida? 
 
Oração breve 
Peça que um junior ore pedindo que Deus abra os 
corações de todos para ouvi, entender e praticar a 
Palavra. 

Edificação 

No mundo de hoje, cada vez mais, as pessoas buscam 
fidelidade umas nas outras e nem sempre 
encontram. Por isso, quando encontramos alguém 
fiel, precisamos dar valor a esta pessoa. 

Ser fiel é ser alguém com quem pode se contar nos 
momentos de alegria e de tristeza. A pessoa fiel não 
falha em suas promessas e acordos, é verdadeira, em 
todas as coisas; é amiga leal. Ser fiel a Deus é honrar 
a aliança que Ele fez conosco e fizemos com Ele, por 
meio de Jesus. Quando aceitamos Jesus, fizemos 
uma aliança com Deus. 

Como filhos de Deus devemos fidelidade cumprindo 
um princípio bíblico: amar a Deus sobre todas as 
coisas. Não há́ como amar a Deus em palavras e não 
ser fiel a Ele. 

1. FIDELIDADE NOS DÍZIMOS 

A Bíblia fala de fidelidade a Deus em muitos aspectos 
de nossa vida. Mas se resumirmos, fidelidade é 
obediência em tudo. E hoje vamos conversar sobre 
ser fiel nos dízimos e ofertas. 

Leiam Malaquias 3.8 a 11 

Fidelidade nos dízimos é uma expressão de amor a 
Deus. Sabemos que uma guerra é travada na mente 
e no bolso do cristão. E não apenas para o novo 
convertido, mas também para alguns que já estão na 
fé há um tempo,  

O inimigo sabe que o dízimo é a única forma de Deus 
abrir as janelas dos céus sobre os Seus filhos. São 
várias as desculpas de que não precisamos fazê-ló: 
“Deus entende, pois o dízimo vai mexer no 
orçamento e prejudicar o pagamento de dívidas 
como água, luz, telefone, etc.” 

Quando o princípio de entregar o dízimo é aprendido 
desde cedo, quando junior, crescemos convictos de 
que o que pertence a Deus é dEle e não pode ser 
negociado ou mexido. Mas, quando nos deparamos 
com essa verdade apenas na fase adulta, ao 
aceitarmos Jesus, nem sempre a resistência é 
quebrada com facilidade. Por isso estamos aqui 
conversando sobre isso!  

Há os que dizem que não devolvem o dízimo ao 
Senhor porque o que ganham, mal dá para o 
sustento, mas que no dia em que ganharem melhor, 
passarão a ajudar a Igreja. Dízimo não é ajuda à 
Igreja, é princípio bíblico. A fidelidade nos dízimos 
não tem a ver com o fato de dar dinheiro à Igreja, 
mas em devolver a Deus o que pertence a Ele.  

Quando somos fiéis no dízimo, estamos sendo fiéis a 
Deus. Precisamos ser fiéis porque Deus estabeleceu 
a fidelidade como um princípio para os Seus filhos. 
Todos os que aprendem a exercer a fidelidade vivem 
a promessa bíblica de serem colocados sobre o 
muito. “Façam prova de mim se eu não abrir as 
janelas do céu”. 

 Fidelidade independe de situação financeira; está 
ligada ao caráter da pessoa, desenvolvido através de 
uma vida que busca imitar Jesus. Não espere o 
sobrenatural acontecer para exercer fidelidade a 
Deus. Seja fiel e experimente o sobrenatural!   

2. FIDELIDADE NAS OFERTAS 

2 Coríntios  9.7 a 9 

 



 

CARTA JUNIOR 13 | Semana 19/07/2020 

Mensagem para 

Células  
de Juniores 

 

 

 

 

 

A oferta é um ato de entrega, e representa a 
generosidade do coração, o reconhecimento e 
gratidão a Deus por todos os Seus benefícios. Não 
deve ser algo praticado por obrigação, mas por 
voluntariedade e disposição.  

A oferta é um ato de fidelidade que libera a 
prosperidade de Deus sobre a nossa vida 

Creia que ser fiel a Deus, entregando as ofertas, é 
como uma semente lançada ao solo que dará o fruto 
na estação própria. É Deus quem recebe sua oferta, 
então não retenha nas mãos o que não é seu. 
Quando você entregar uma oferta ao Senhor, com 
um coração alegre, com certeza, Ele estabelecerá 
uma algo sobrenatural sobre sua vida e família. Não 
hesite! Tão-somente seja fiel e obedeça, pois a 
colheita virá. 

A oferta que você plantou diante de Deus não foi e 
não será esquecida. No tempo certo, você colherá e 
verá que Deus é Fiel com aqueles que cumprem Seus 
princípios e obedecem à Sua Palavra. Já entregou sua 
oferta de missões? 

 

Compartilhamento 
 
1. O que você entendeu desta lição Bíblica de hoje? 

2. Como você, junior, pode ofertar e dizimar, se 
você ainda não trabalha? (Deixem que eles 
pensem, mas aqui vão ideias: Dar o dizimo e 
oferta do dinheiro de merendas, presentes, 
mesadas. Pedir ao pai uma oferta para entregar a 
Deus na igreja) 

3. Como você pretende colocar isto em pratica 
daqui pra frente? 

 
MISSÃO da semana (se você sentir em seu 
coração) 

Entregar uma oferta para Deus para missões. 

 

 

 
 


