
  
 

 

ROTEIRO 003 – O QUE TENHO OFERECIDO AO SENHOR 
 

Quebra-gelo: Qual o conteúdo ou objeto da sua carteira que você o considera de maior valor? Porque ele é 

tão especial? 

 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

• Ore por todas as pessoas que moram na casa que hoje recebe O Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

Salmo 9. 1 e 2 - “Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti 

quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.” 
 

Tempo da Palavra (25 min) – Marcos 12. 41-44 (De uma pequena introdução sobre o texto) 
 

O texto que iremos conhecer mais em nosso encontro de hoje é Marcos 12.41-44. No término do capítulo 12 

Jesus chama atenção dos seus discípulos para uma viúva pobre que coloca em prática o seu amor a Deus. O 

texto nos fala de uma entrega total e nos chama neste dia a uma reflexão sobre o que temos entregado ao 

Senhor. Nesta história Jesus nos mostra que o sacrifício e fé estão grandemente ligados ao ato de dar. Vamos 

ler o texto e depois compartilharmos uns com os outros. 

 

"41 Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no 

cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. 42 Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 

duas moedinhas, que valiam um quadrante. 43 Chamando ele os discípulos, disse-lhes: Em verdade vos 

digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, 44 porque todos 

deram do que lhes sobrava; mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento." 

Marcos 12. 41-44 
 

1. Para você, qual a razão da viúva ter entregado tudo o que ela tinha? Compartilhe suas impressões ao ouvir 

e ler este texto. 
 

2. Compartilhe com o grupo, ao seu ver qual a lição que Jesus queria mostrar para os seus discípulos. 

 

3. Que tipo de fé esta viúva tinha para entregar tudo. E que tido de fé as nossa entregas demonstram que 

temos? Comente. 
 

3. Que coisa pequena pode se tornar grande quando a entregamos para Deus: Tempo? Talento? Amor? 

Recursos? Outro? Comente sua resposta? 

 

No momento de oração em duplas, agora compartilhe com sua dupla de oração, como ele pode orar por 

você hoje durante esta semana. 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (10 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Ore e invista tempo em sua intimidade com Deus. A Bíblia afirma que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, isto mostra seu imenso amor por nós.  
 

• Ore pedindo que Deus ensine a cada membro a servir a Deus de todo coração 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Nosso Encontro de Pascoa – Domingo de pascoa as 8h da Manhã no Parque da 

Cidade. 

 


