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OFERTAS 

PARA JESUS 

Verso Áureo 
“Que darei eu ao 

Senhor, por todos os 
benefícios que me 

tem feito? Tomarei o 
cálix da salvação, e 

invocarei o nome do 
Senhor. Pagarei os 

meus votos ao 
Senhor, agora, na 

presença de todo o 
seu povo”. (Salmos 

116:12-14) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
Qual foi o presente mais bonito que já recebeu?  
 

APROXIMAR: 
 
Estamos todos na última etapa geográfica da narração de Marcos: desde o início do 
capítulo 11, tudo se passa em Jerusalém. A identidade de Jesus torna-se cada vez 
mais clara, depois de Pedro o ter reconhecido como o Cristo (Mc.8:27). Enquanto 
Filho do Homem, ele deve ser entregue em Jerusalém (Mc.8:27 – 10:52), onde ele 
não é reconhecido como sendo o herdeiro do trono, embora que Filho de David 
(Mc.11 – 13). 
 
Encontramos aqui uma discussão entre as autoridades de Jerusalém, e Jesus com os 
seus discípulos. Jesus entrou em Jerusalém, purificou o Templo, secou a figueira, e 
agora ele fica do lado dos seus opositores. E é no fim destas controvérsias que 
Marcos coloca o texto de hoje. A advertência que a precede dá-nos uma lista de 
comportamentos que Jesus recusa. Nesta lista, encontramos o «devorar as casas das 
viúvas» (Mc.12:20). 
 

OBSERVAR:  

Leia Marcos 12:41-44 em várias versões.  
1. Quais são as personagens mencionadas  nesta pequena narração? 
2. Quem são os personagens principais? 
3. Aonde acontece a narração? Qual é a posição de Jesus? Qual é a sua 

atividade? 
4. O que fazem as restantes personagens? Como são elas apresentadas? 
5. Como é descrita a ação destas? Como expressar o valor dos dons deles? 
6. Quem fala? Para quem? Que tipo de discussão é pronunciada? Com que 

palavras descreve Jesus os dons observados? 
 
 

COMPREENDO: 
Para compreender bem esta narração, é necessário compreender o sentido das 
palavras utilizadas: 
 

• O tesouro (gazophulakion) – designa tanto  o lugar anexo do Templo no qual 
eram guardadas as ofertas levadas pelos fiéis e aonde Jesus ensinava por 
vezes (segundo João 8:20); como também podia ser um cofre ou um tronco, 
idêntico àquele que o sacerdote Jeosafá fabricou quando o rei Joás quis 
reparar o Templo (2 Reis 12:19), e o instalou á entrada do seu quintal. 

• Deitar (ballein) – este verbo parece combinar melhor com as peças de 
moedas de bronze. A moeda corrente mais fina e, portanto, com o menor 
valor. É um pouco parecido com aquilo que nós hoje de moedas amarelas. 

• Um quarto (kadrantès) – vem do latim quadrans = um trimestre às… 
• Excesso, superficial (perisseuantons) – partícipio do verbo que significa, estar 

ausente, faltar, ter necessidade… 
• Subsistência (bion) – designa aquilo que é vital de forma concreta, por isso é 

algo de necessário para permanece vivo. 
• Indigência (hystérèseos) – derivado do verbo que significa faltar, estar 

ausente, precisar. 
 
 

Mateus 6:21 -   
“Porque, onde estiver 

o vosso tesouro, aí 
estará também o 

vosso coração.” 
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ADERIR:  
 

1. O que é a generosidade? O eu observou ao ver os atos de generosidade das 
pessoas crentes, ou não, que vocês conhecem? 

 
2. Como é que avalia o seu nível de generosidade? A que distância estima estar 

esta viúva? 
 

3. Já teve o sentimento de viver com o supérfluo ou na pobreza? O que lhe 
permite responde a esta questão? 
 

4. Qual é o efeito da suas situação sobre a generosidade’ 
 

5. O que vos permite  responder dessa maneira? Qual é o efeito a sua situação 
sobre a generosidade? 

 
 
ORAR:   
Senhor, retira de mim tudo o que refreia  a minha generosidade. Dá-me um coração 
sensível às necessidades reais dos outros. Coloca no meu espírito o desejo imperioso 
de contribuir generosamente para a missão da igreja no mundo. Obrigada por todas 
as riquezas que tu colocaste na nossa erra. Permite-nos geri-las como tu fazias, com 
a tua generosidade para comigo  Amém.  
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