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Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: 1 Samuel 8 a 10; 15:1-35

Segunda-feira
Leia para a criança: Samuel foi obediente e ajudou o povo
de Israel a adorar o Senhor, o Deus verdadeiro.
Conte: Samuel já estava velho e tinha dois filhos: Joel e
Abias. Ele escolheu seus filhos para liderar o povo de Israel.
Explique: Mas seus filhos não agradavam a Deus como
Samuel. Eles só pensavam em dinheiro.
O povo foi falar com Samuel: “Você já está velho e seus
filhos não obedecem a Deus como você; escolhe uma pessoa
para ser nosso rei. Todos os outros povos têm um rei e nós
queremos ser como eles”.
Fale com uma voz triste: Isso deixou Samuel muito triste; então ele orou ao Senhor.
E o Senhor lhe respondeu: “Faça tudo o que eles estão pedindo. Não foi você que eles rejeitaram, mas eles
estão me rejeitando como rei”.
Conclua: O povo se esqueceu do rei verdadeiro: Deus. O Senhor é quem cuidava do povo e dava
todas as leis.
Atividade: Escreva o que o povo pediu de Samuel.

CASA – REI – COMIDA – OURO
Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ser obediente e nunca te esquecer.
Terça-feira
Fale para a criança: Samuel explicou como era ruim ter um rei diferente de Deus e disse que tudo o
que eles tivessem, teriam que dá uma parte para o rei (comida ou animais) e alguns ainda iriam ser
servos no reino.

Continue: Mesmo assim eles não ouviram Samuel e insistiram por um rei e disseram: “Nós
queremos um rei!”.
Deus disse: “Faça o que eles estão pedindo, dê um rei para eles”.
Diga: Naquela época havia um homem que todos achavam muito bonito, ele era o homem mais alto
de todos em Israel, o nome dele era Saul.
Conte: As jumentas do pai de Saul estavam perdidas e ele pediu para que Saul e seu ajudante
saíssem para procurá-las. Eles procuraram muito e em vários lugares por 3 dias, mas não a
encontraram.

O servo disse: “Aqui existe um homem de Deus muito respeitado, talvez ele possa nos ajudar”. E os
dois saíram para procurar Samuel. Mas Deus havia falado com Samuel que mandaria um homem
para encontrá-lo. Este homem seria o rei de Israel!
Atividade: Pinte a imagem onde os
israelitas pedem um rei a Samuel.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajuda a fazer do Senhor o meu único Rei!
Quarta-feira
Fale para a criança: Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe
disse: “Este é o homem de quem lhe falei; ele será o rei”.
Continue: Samuel falou para Saul não se preocupar com as
jumentas porque elas já tinham sido encontradas.
Diga: Ele ainda ofereceu a Saul comida e eles comeram
juntos naquela noite.

Conte: Quando Saul estava saindo da cidade, Samuel pegou óleo e derramou sobre a cabeça de
Saul e disse que o Senhor o havia escolhido para ser o rei de
Israel.
Deus deu uma ordem a Samuel: Que ele teria que chamar o
povo de Israel e separar por tribo e por família até chegar à
última família que seria a de Saul.
Fale com surpresa: Saul foi escolhido e não se apresentou
quando foi chamado, ele se escondeu no meio das bagagens.
Diga com tristeza: Saul ficou com muito medo de tudo que
estava acontecendo, ele demonstrou uma enorme falha de
caráter: medo incontrolável.
Diga: As pessoas o tiraram do meio das bagagens e ele foi
apresentado para os israelitas como rei.
Então todos gritaram: “Viva o Rei!”
Continue: Saul tinha 30 anos quando iniciou seu reinado.
Diga com firmeza: O Espírito Santo entrou em Saul e Deus mudou seu coração. Saul então começou
a guerrear com o Senhor indo à frente.
Atividade: Ligue os pontos, seguindo a numeração, e descubra o que o povo falou quando viu que
Saul seria o rei.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a ser corajoso.
Quinta-feira
Fale para a criança: Um tempo depois, o Senhor mandou o rei
Saul e os israelitas lutarem contra os amalequitas, pois eles
nunca desistiram de destruir Israel.
Continue: Deus lembrou a Saul o que havia falado aos israelitas
quando saíram do Egito: Que eliminaria o povo amalequita.
Prossiga: Então o Senhor ordenou que os israelitas destruíssem
todo povo e não poupasse ninguém, nem mesmo os animais.
Pois caso não fossem destruídos totalmente, eles iriam se
levantar de novo contra Israel.
Fale com tristeza: Mas Saul não obedeceu completamente a
ordem do Senhor e poupou o melhor das ovelhas e bois.
E disse: “Só trouxe alguns animais para sacrificar ao Senhor e também trouxe o rei deles; o rei
Agague”. Nisso tudo Saul desobedeceu expressamente a ordem que Deus tinha dado.
Fixando a lição/ A criança repete: Deus quer que você obedeça completamente ao que ele disse.
Atividade: Saul desobedeceu a ordem de Deus trazendo coisas dos amalequitas. Desenhe o que o
rei Saul trouxe.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, quero te obedecer completamente.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Quando Samuel viu que Saul tinha
desobedecido ficou muito triste e ele mesmo matou o rei
dos amalequitas – Agague.
Samuel disse para Saul: Acaso tem o Senhor tanto prazer
em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça
à sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício e
prestar o ouvido a Deus é melhor do que a gordura dos
carneiros (1Sm 15:22).
E falou mais para Saul: “O Senhor o rejeitou como rei de
Israel. Hoje Deus tirou de você o reino e o entregou a
alguém que é melhor que você” (1Sm 15:26-28).
Explique: Deus nos mostra a vida de dois homens:
Um obediente: Samuel que fazia qualquer coisa para obedecer ao Senhor.
Outro desobediente = Saul, que entristeceu a Deus
Fale: Na próxima semana vamos conhecer quem é este homem que será o novo rei de Israel.
Fixando a lição/ A criança repete: Deus quer que você obedeça completamente ao que ele disse.
Atividade: Desenhe uma carinha feliz na ação que agrada e mostra obediência a Deus, e uma
carinha triste naquela que desobedece a Deus. Depois pinte somente as figuras que agradam a Deus.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por me ensinar sobre obediência essa semana.

