MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 14 – DAVI É UNGIDO REI
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – “Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas!
Disso tenho plena certeza.” (Salmos 139:14)
2 - O Senhor, contudo, disse a Samuel: "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."
(1 Samuel 16:7)
SEGUNDA-FEIRA
1. Saul e Samuel nunca mais se encontraram depois da morte do rei Agague. Naquela época, o rei
sabia a vontade de Deus por meio do profeta. E agora? Saul não tinha mais o profeta Samuel para
pedir direção! O que aconteceu? Marque Sim ou Não nas perguntas abaixo:
SIM

NÃO

Quando Samuel se foi, a situação de Saul melhorou.
Quando Samuel se foi, a situação de Saul piorou.
2. Deus sabe de todas as coisas e já sabia que isso aconteceria. Saul estava perdido sem a
instrução de Deus. Hoje, como podemos ouvir a voz de Deus? Pinte o desenho com a resposta
correta.

3. Samuel ficou muito triste com o que aconteceu com Saul. Mas Deus disse para Samuel: “Já
escolhi um novo rei! Encha um chifre com óleo e vá à casa de Jessé”. Responda as perguntas e
veja o que aconteceu. Dica: leia 1 Samuel 16:6-7.
a. Quando Samuel viu Eliabe, o primeiro filho de Jessé, que era alto e bonito, o que ele pensou?
( ) Deve ter um melhor que este .
( ) Com certeza é este que o Senhor quer ungir.
b. O que o Senhor disse a Samuel?
( ) Não considere sua aparência nem sua altura.

( ) Derrame o óleo na cabeça dele.

c. Agora, marque X nas lições que podemos aprender:
( ) Minha aparência é mais importante que meu coração.
( ) Meu coração é mais importante que minha aparência.
( ) Meu interior é mais importante que meu exterior.
Naquela época para ser rei, o homem não precisava ser inteligente nem
ter muitas riquezas. Ele precisava ter aparência de rei: alto e forte para
carregar uma espada e uma armadura. Esse era o padrão dos homens.
Falando com Deus: Deus é bom saber que o Senhor sempre tem um plano!
TERÇA-FEIRA
1. Samuel achou que Eliabe era o escolhido para ser rei, por causa da sua aparência. Desvende o
enigma e depois escreva abaixo porque o Senhor não o escolheu. Dica: leia 1 Samuel 16:7.
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______________________________________________________________________________
2. Jessé apresentou seus 7 filhos, mas não era nenhum deles. Samuel perguntou se havia mais
algum, e ficou sabendo que ainda faltava o caçula. A Bíblia não cita um dos nomes dos irmãos de
Davi, mas ao todo eles eram 8 filhos e 2 filhas. Complete os nomes dos filhos com as vogais. Se
precisar, leia 1 Crônicas 2:13-15.

_L_ _ B_

_B_N_D_B_

S_M_ _ _

N_T_N_ _L

R_D_ _

_Z_M

?

D_ V _

Agora, circule quem foi o escolhido.
3. Vamos conhecer Davi o escolhido por Deus. Leia 1 Samuel 16:12 e marque V para Verdadeiro
ou F para Falso nas alternativas abaixo:
Davi tinha os cabelos castanhos e falava muito.
Davi tinha os cabelos loiros e era um pouco chato.
Davi tinha os cabelos ruivos, olhos bonitos e uma boa aparência.
Falando com Deus: Senhor, eu quero ter um coração que te agrade!
QUARTA-FEIRA
1. Deus não olhou para a aparência de
Davi. Pinte o desenho que mostra o que é
mais importante para Deus.

2. Samuel ungiu Davi derramando o óleo em sua cabeça. A partir daquele dia o Espírito do Senhor
se apoderou de Davi. Deus não estava escolhendo apenas um rei, mas alguém que iria amá-lo de
todo o coração, homem fiel que carregaria a linhagem de Jesus. Encontre os sete erros na cena a
seguir:
CERTO
Davi foi
ungido
com
aproxima
damente
16 anos.

ERRADO

2. Naqueles dias a pessoa passava por duas etapas para se tornar rei. A primeira parte já estava
completa, ser ungido com óleo. Complete a frase com as palavras corretas.
A - separação

Ser ungido com _________(B) na cabeça

B - óleo

representava a ________________ (A) para o serviço

C - Deus

de ___________(C).

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a ter um coração obediente.
QUINTA-FEIRA
1. Para ser rei Davi precisava ser coroado e isso
aconteceu aos 30 anos, depois que Saul morreu.
Durante 14 anos ele sabia que seria rei e esperou com
paciência esse dia chegar. Complete o desenho que
representa o que ainda faltava para Davi ser rei:

2. Um espírito maligno vindo do Senhor atormentava
Saul. Seus oficiais procuraram um homem que tocasse um instrumento de música especial para acalmar
Saul. Pinte a resposta certa para cada pergunta.
a. Qual era esse instrumento? (1 Samuel 16:16)

b. Quem tocava esse instrumento? (1 Samuel 16:18-19)

Davi

Samuel

c. O que acontecia quando o instrumento era tocado para Saul? (1 Samuel 16:23)
Saul dava um grito toda vez que ficava
muito irritado.

Saul sentia alívio e melhorava, e o
espírito maligno o deixava.

3. O oficial de Saul falou que Davi tinha muitas qualidades. Circule as respostas corretas:
(1 Samuel 16:18-19)
a) Tocava ( harpa

/

guitarra )

b) Era um guerreiro ( fraco / valente )
c) Sabia falar ( inglês / bem )
d) Tinha ( bicho de pé / boa aparência )
e) O Senhor ( estava com ele / não conhecia ele )
f) Cuidava ( da vida dos outros / das ovelhas )
Falando com Deus: Senhor, eu quero aprender a ser um bom servo.
SEXTA-FEIRA
1. Deus fez você único! Você é muito especial! Deus deu talentos para Davi e para você também.
Ele escreveu lindos salmos que cantamos até hoje. Marque as coisas que Deus fez em você de
modo especial. Cubra as palavras pontilhadas e leia em voz alta.
Olhos

Corpo

Cabelo

Davi, filho de Jessé, é o único Davi da Bíblia! Seu nome significa AMADO!
2. Leia abaixo:

Talvez, mas, mesmo assim ele
esperou.
Você terá tudo o que Deus quer
que você tenha, mas no tempo
certo!

Será que Davi ficava
pensando: “Por que Deus
não me faz rei logo?”
“Saul não foi um bom rei!”

A

Siga as coordenadas ao lado para descobrir uma qualidade que Davi tinha:
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Paciência é: Aceitar uma situação que demora a se resolver, sem
reclamação, sem chateação, confiando que Deus cuidará de mim.
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3. O que você está fazendo agora é importante para o plano que Deus tem para o seu futuro. Tudo
o que acontecia na vida de Davi também era para o seu preparo. No pasto, naquele cheiro de
ovelhas, Davi aprendeu algumas coisas. Encaixe as palavras do diagrama nas frases:
a) Ser __________________________
b) Usar a ________________________
c) Ser obediente (aos pais e
__________________________)
d) _____________ independente (se virar
sozinho na adversidade)
e) Fazer tudo sem reconhecimento das
_____________________________
f) Desenvolver uma amizade com o único
no pasto com ele: __________________!
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4. Pinte as opções corretas para cada pergunta sobre a vida de Davi:
Quando Deus escolheu Davi, o que ele olhou?
Quantos filhos homens tinha Jessé?
O que faz alguém ser popular aos olhos das pessoas?

Aparência

Coração

8 filhos

6 filhos

Aparência

Coração

Falando com Deus: Senhor, obrigado por me criar de maneira única e especial!
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