PALAVRA FEST
2ª SEMANA

MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 12 – QUEREMOS UM REI!
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
Professor / Contato: ____________________ /______________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
O PALAVRA FEST CONTINUA!
Você terá o desafio de decorar: Salmos 57 e 63, Efésios 5:1-21, Efésios 6:1-20.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação neste desafio ganhará o prêmio final do
Palavra Fest da Nova Igreja Batista. Vamos lá! Nesta segunda semana você irá memorizar: Efésios 5:1-21

SEGUNDA-FEIRA – Povo ingrato!
Entendendo a História
1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Mas os filhos dele não
andaram em seus caminhos. A esta altura a nação de Israel estava em confusão. Leia 1 Samuel 8:1-5 e
marque as questões corretas.
a. Como se chamavam os filhos de Samuel?
( ) Jael e Adonias.
( ) Amós e Obadias.

( ) Hofni e Finéias.

b. O que os filhos de Samuel tinham em seu caráter que desagradava a Deus?
( ) Orgulho.
( ) Ganância.
( ) Mentira.
2. Por causa da ganância dos filhos de Samuel, o povo começou a observar como os outros povos eram
governados. Leia o texto que está de cabeça para baixo e descubra o que eles observaram sobre esses
governos.

como o governo era passado adiante, ou seja, uma Monarquia.
que eles tinham um rei que governava e que a sua descendência era a forma
Perceberam________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Complete as frases com as palavras corretas.
a. O plano de Deus para Israel não era uma ________________ (Teocracia/Monarquia)
b. O plano de Deus para o seu povo sempre foi uma _____________ (Teocracia / Democracia).
c. ______________ (Teocracia / Monarquia) é um sistema de governo em que Deus é o líder e dele vêm
as leis.
d. Para depender da liderança de Deus, o povo precisava ter ________ (rei / fé)
e. Israel teve ____________ (inveja /medo) dos povos vizinhos e quis imitá-los.
4. O Senhor já havia demonstrado seu poder diversas vezes ao povo de Israel, porém eles haviam
esquecido que o rei verdadeiro é Deus e que somente ele poderia protegê-los. Abaixo, marque os
feitos de Deus que o povo de Israel havia esquecido, e marque se estiver errado.
Abriu o mar vermelho
e derrotou os egípcios

Derrubou os
muros de Jericó

Fez de Hofni e
Finéias líderes

Guiou Gideão para
vencer os Midianitas

Deu vitória a Israel
contra os Amalequitas

Deu vitória ao
povo de Ai

Libertou Israel
do Egito

Fez Sansão comer
mel tirado do leão

Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por tudo que ele faz por você. ( ) Eu agradeci.

TERÇA-FEIRA – É burrice querer ser igual a todo mundo
Entendendo a História
1. Deus já tinha mostrado claramente em todas as guerras que não era por força humana que Israel
vencia e sim por ele. Mesmo assim, o povo decidiu trocar tudo isso por sabedoria humana. Troque os
números por letras na frase a seguir e descubra uma lição da meditação de hoje. Dica: Siga o quadro.

A – 4; E – 3; I – 1; O – 0
É BURR1C3 TR0C4R 4 S4B3D0R14 D3 D3US P0R S4B3D0R14 HUM4N4.
Resposta:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
2. O povo dizia: “Queremos um rei à semelhança das outras nações!” Sabia que às vezes nós pensamos
da mesma forma? Fazemos isso quando escolhemos algo só porque todo mundo está fazendo ou
usando. Leia as situações abaixo e pinte a mão daquilo que você realmente faz.
Faço minha escolha
para agradar a Deus

Quando...

Faço minha escolha para
ser igual aos outros

Meus amigos cortam o cabelo igual ao
jogador favorito, então eu corto também...
Todos ganham celular de natal, mas prefiro
ganhar algo que me faça inteligente...
Meus amigos dizem que eu tenho que usar
coisas de marca para ser popular...
Um colega me pede para postar foto
indecente no telefone ou no Facebook...

Leia em voz alta:

A vontade de Deus é que sejamos como Jesus e não
querer ter ou ser como os outros!

3. Deus disse a Samuel “Não foi a você que rejeitaram; foi a mim que rejeitaram como rei”. Deus então
permitiu, mas alertou em 1 Samuel 8 as consequências de ter um rei como as outras nações. Veja os
versículos e escreva no pergaminho o que o rei iria exigir do povo.
v.11 Tomará os filhos de vocês para ________________________ em seus carros de guerra.
v.13 Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, _________________ e ______________.
v.14 Tomará de vocês o melhor das _________________, das ___________ e dos ___________.
v.15 Tomará um décimo dos __________________ e da colheita das ________________.
v.17 ... e vocês mesmos se tornarão ______________________ dele.

Deus alertou que futuramente o povo iria sofrer e clamar contra o rei que tanto
queriam, porém Deus não ouviria. Nem sempre o que queremos é a melhor
coisa para nós. Quem sabe o que é melhor para nós é Deus.
Quando ele alertar, devemos prestar atenção!

Compartilhando com Deus:
Agradeça a Deus por ele sempre saber o que melhor para você. ( ) Eu agradeci.

QUARTA-FEIRA – Samuel encontra o futuro rei de Israel
Entendendo a História
1. O povo de Israel não quis ouvir e continuou pedindo um rei, então Deus disse a Samuel: “Atenda-os e
dê-lhes um rei!”. Pinte de vermelho os quadros abaixo que mostram o que o povo de Israel queria.

Eles queriam tomar suas próprias decisões!

Eles queriam ter Deus como seu único Rei!

Eles queriam um rei que pudessem ver!

Eles queriam ser como os outros povos!

O povo de Israel queria obedecer a Deus!

Eles acreditavam que Deus era suficiente!

2. Em Deuteronômio 17.14-20, Deus mostra como uma pessoa deveria ser para se tornar rei. Leia a
passagem e complete as frases abaixo.
a. O rei deve ser do povo de ________________. Não coloquem um __________________ como rei.
b. Ele não deverá adquirir muitos _______________, nem fazer o povo voltar ao ______________.
c. Quando subir ao trono deverá fazer uma cópia da ____________ do Senhor e a terá que lê-la todos os
____________ da sua vida, para que aprenda a ______________ o Senhor. Deve cumprir fielmente
todas as ________________ dessa lei.
3. Havia um homem da tribo de Benjamim, filho de Quis, chamado Saul. Aos olhos humanos ele seria um
candidato perfeito para ser rei. Circule as imagens que mostram o que o Senhor procura em um homem e
em uma mulher e faça um X na figura que mostra o que as pessoas valorizam.
Filhos que obedeçam
a Deus e a seus pais.

Força física e beleza

Coração puro

Amor pela
palavra de Deus

4. Saul saiu para procurar as jumentas de seu pai, que estavam perdidas e chegou até Zufe. Ainda sem
encontrar nada, seu servo sugeriu que fossem consultar a Samuel, mas o que eles não sabiam era o que
Deus havia dito a Samuel um dia antes. Decifre a frase abaixo e descubra.

.LEARSI ERBOS REDÍL OMOC LUAS RIGNU ARAP LEUMAS A UOLEVER ROHNE S O
Resposta: ___________________________________________________________________________.
Compartilhando com Deus: Peça a Deus que o ajude a fazer sempre a vontade dele. ( ) Eu orei.

QUINTA-FEIRA – Saul é ungido rei
Entendendo a História
1. Leia o texto abaixo e encontre no caça palavras as
palavras em destaque.
Quando Samuel viu Saul, o Senhor falou com ele e
disse: “Este é o homem de quem lhe falei; ele
governará o meu povo”. Samuel disse a Saul: Eu sou
o homem que vocês procuram; quanto as jumentas
que você perdeu há três dias, não se preocupe, já
foram encontradas.

Z P R E O C U P E T I
I T G B S W Q X C V E
Y G O V E R N A R A M
E N C O N T R A D A S
I U I F H E R C D W A
N O P H O M E M Ç L J
O H M A R U C O R P V

2. Samuel convidou Saul e seu servo e para um jantar e deu a eles,
lugar de honra à mesa. Quando terminou a festa, voltaram para a
cidade e Samuel chamou Saul para conversar no terraço construído
em cima da casa e lá ficaram conversando por algum tempo.
Desenhe Saul e seu servo sentados à mesa.

3. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul e lhe disse: "Levante-se; já é hora de você
partir!". Saul levantou-se e Samuel o acompanhou até à saída da cidade. O que aconteceu depois?
Marque a opção certa de acordo com o que está escrito em 1 Samuel 10.1.

( ) Samuel apresentou
Saul para todo mundo

( ) Samuel ungiu Saul com
óleo.

( ) Samuel colocou
Saul de castigo no trono

Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por nos mostrar sua vontade. ( ) Eu agradeci.

SEXTA-FEIRA – Um rei medroso
Entendendo a História
1. No Velho Testamento o Espírito Santo ia e vinha. Ele se apossava e depois ia embora conforme Deus
mandasse. Isso aconteceu com Sansão e agora com Saul. Ele entrava conforme a situação e a vontade
de Deus para uma missão específica. Mas agora, no Novo Testamento é diferente. Pinte os passos
corretos que nos mostram como o Espírito Santo vem morar em nós.
Pedir perdão pelos
pecados.

Acreditar que Jesus é
o Filho de Deus.

Viver a vida do jeito
que quiser.
Pedir para Jesus
ser o Rei de sua
vida.

2. O povo de Israel rejeitou a Deus e assim continuou a pedir um rei a Samuel insistentemente. Leia 1
Samuel 10.17-19 e enumere os fatos de acordo com sequência dos acontecimentos.
Não! Escolhe um rei
para nós. “Por isso,
agora, apresentemse perante o Senhor,
de acordo com as
suas tribos e clãs”.

Mas agora vocês
rejeitaram o Deus que
os salva de todas as
suas desgraças e
angústias. E disseram:

Samuel convocou o
povo de Israel ao
Senhor e lhes
disse: "Assim diz o
Senhor, o Deus de
Israel:

Eu tirei Israel do
Egito, e libertei
vocês do poder do
Egito e de todos
os reinos que os
oprimiam.

3. Chegou a hora de apresentar o novo rei ao povo. Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximar e a
de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e finalmente Saul foi
escolhido. Porém, quando o procuraram, ele não foi encontrado, com medo ele se escondeu. Onde ele
estava? Para descobrir leia 1 Samuel 10.22 e marque a alternativa correta.
( ) Escondido atrás de uma árvore.
( ) Escondido no meio da multidão.

( ) Escondido no meio da bagagem.
( ) Escondido dentro de uma caverna.

4. Após ter sido encontrado, Saul foi apresentado para os israelitas. Igual a outros povos, eles agora
tinham o rei que tanto queriam e isso traria muitos problemas a Israel. O que o povo gritou? Ligue os
números conforme as setas.

Compartilhando com Deus:
Peça a ajuda de Deus para ser como Jesus e não querer ter ou ser como os outros. ( ) Eu pedi.

