Versículo

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 22: DAVI – PARTE 1
Nome: ______________________________________________Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato:_______________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
A obediência é melhor do que o sacrifício. (1 Samuel 15:22b)
Data para falar o versículo: 04.08.2019







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 16:1-23

Segunda-feira
Inicie a meditação: Samuel ficou muito triste porque Saul foi
desobediente a Deus.
Deus disse para Samuel: “Até quando você vai ficar triste. Eu
não quero mais Saul como rei. Pegue um chifre com óleo e vá
até a cidade de Belém. Eu escolhi um dos filhos de Jessé para
ser o novo rei”.
Fale para a criança: Chegando à casa de Jessé em Belém,
Samuel viu o filho mais velho de Jessé, que se chamava Eliabe,
ele era alto e muito bonito.
Samuel pensou: Esse deve ser o novo rei que o Senhor
escolheu.
Continue: Naquele tempo para ser rei não precisava ser rico e nem inteligente, tinha que ser alto e
forte para poder carregar a espada e vestir a roupa de guerreiro.
Deus disse: "Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê
como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração".
Fixando a lição: Meu coração é mais importante que
minha aparência
Atividades: Você é uma criança linda. Pinte o
coração que Deus vê quando olha para você.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre ter um coração obediente.

Terça-feira
Fale para a criança: Então Jessé apresentou seu outro
filho chamado Abinadabe e depois, todos os outros filhos
para Samuel. E Deus disse: Não é nenhum desses.
Samuel perguntou a Jessé: “Esses são todos os filhos
que você tem?”
Jessé respondeu: “Tem o filho mais novo, o caçula, mas
ele está nos campos tomando conta das ovelhas".
Samuel disse: "Mande chamá-lo imediatamente, porque não
vamos comer enquanto ele não chegar."
Continue: Estava faltando o filho mais novo de Jessé que
estava trabalhando cuidando das ovelhas de seu pai, o seu
nome era Davi.
Diga: Davi não tinha sido convidado para jantar porque
naquela época o filho mais novo não era considerado muito
importante.
Ensine: Mas Deus não olha para ver se você é o filho mais novo ou mais velho, se é branco ou
negro, se é alto ou baixo, gordo ou magro. Porque Ele mesmo fez você assim. O que Deus quer
ver em você é o seu coração.
Atividade: Davi era trabalhador e era pastor de ovelhas. Cole algodão nas ovelhas e depois pinte
Davi

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ter me feito de modo especial.
Quarta-feira
Fale para a criança: Quando Davi chegou, Samuel viu que ele era
ruivo (ruivo é quando o cabelo da pessoa tem a cor laranja). Davi
também era bonito, mas Deus vê o coração, então Deus falou para
Samuel: É este!
Continue: Deus não queria um rei alto e bonito, Deus queria um rei
com o coração que amasse a Ele.
Diga com admiração: Samuel ungiu Davi derramando o azeite em
sua cabeça, na frente de seus irmãos. A partir deste momento, o

Espírito de Deus entrou em Davi, que foi ungido rei, mas Saul continuou sendo o rei até a sua
morte.
Fale olhando nos olhos: Mesmo quando não tem ninguém perto de você, Deus está perto e vê
tudo o que você faz, se você faz o que é certo, se obedece e se ama a Deus.
Atividade: Faça uma linha levando Davi até Samuel:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, quero te agradar com tudo que faço.
Quinta-feira
Fale para criança: Depois que Davi foi ungido por Samuel, Saul ficou muito estranho, gritando e
chorando, quebrando coisas, parecia um louco.
Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus foi retirado de Saul e assim Deus deixou que um
espírito mau o atormentasse.
Diga: Os empregados de Saul ficaram muito preocupados e disseram (mude a voz): “Rei Saul,
mande buscar alguém que saiba tocar harpa para acalmá-lo”. Saul gostou da ideia e mandou
buscar um tocador de harpa.

Continue: Um dos empregados disse que conhecia um rapaz valente, de boa aparência e que
Deus estava com ele. Esse rapaz muito especial era Davi.
Fale com alegria: Davi tinha muitas qualidades que agradavam a Deus: Era corajoso, estudioso,
cuidava da sua aparência e saúde, amava a Deus e queria sempre estar junto Dele. Era
responsável no seu trabalho de cuidar das ovelhas e sabia tocar harpa.

Atividade: Circule o instrumento que Davi sabia tocar:

FLAUTA

HARPA

VIOLÃO

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a te obedecer desde pequeno!
Sexta-Feira
Saul mandou a mensagem a Jessé: “Envie seu filho que
cuida das ovelhas para ser meu músico”.
Continue: A música de Davi acalmava Saul e o ajudava a
pensar. Sempre que o espírito mau entrava em Saul, Davi
tocava a harpa ele se acalmava e o espírito ia embora.
Diga: Davi se tornou servo fiel e músico de Saul. Mas Saul
não sabia que Davi havia sido ungido rei para ficar no seu
lugar.
Ensine: O Senhor escolheu Davi porque ele amava ao Senhor de todo o seu coração. Davi era
uma criança como você. Deus olhou o coração de Davi e não a sua aparência. Deus também
conhece o seu coração. E o seu coração deve sempre amar e obedecer a Deus.
Conclua: Por isso Deus escolheu Davi para ser o próximo rei de Israel.
Fixando a lição/A criança repete: Meu coração é mais importante que minha aparência.
Atividade: Davi amava a Deus e com sua harpa tocava e escrevia lindas canções a Deus. Cole
fios de barbante e faça as cordas da harpa ligando os pontinhos.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, quero te amar de todo o meu coração!
.

