MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 15 – DAVI E GOLIAS
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Jesus respondeu: "O que é impossível para os homens é possível para Deus". (Lucas 18:27)
2 - Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. (Salmos 18:32)
SEGUNDA-FEIRA
1. Os filisteus eram os inimigos mais aterrorizantes dos israelitas. Eles estavam se reunindo mais
uma vez para guerrear contra Israel. Essa era a grande batalha, era tudo ou nada. Use a primeira
letra de cada imagem e descubra quem era a arma secreta dos filisteus.

2. Os soldados ficavam com medo quando viam Golias. Ele era mais alto que um jogador de
basquete! Observe as imagens e pinte as alternativas corretas sobre Golias. Dica: A resposta está
em 1 Samuel 17:4-7.
Jogador
de
basquete:
2,18 m

Golias
Era da cidade de:
Qual era a altura de Golias?
Quanto pesava a sua couraça?
Usava um capacete de:
Só a ponta da espada pesava:

Gate
1,90
60 kg
Ouro
7,2 kg

Gato
2,90
30 kg
Bronze
3,2 kg

3. Golias confrontava os israelitas todos os dias, pedindo que eles mandassem alguém para lutar
com ele. Quem seria a pessoa mais indicada para lutar contra Golias? Saul, afinal ele era o homem
mais alto de Israel e ainda era o rei. Mas uma falha no caráter de Saul o impediu de enfrentar
Golias. Pinte essa falha.
MENTIRA

DESOBEDIÊNCIA

MEDO

Falando com Deus: Senhor, eu não quero ser controlado pelo medo!

REBELDIA

TERÇA-FEIRA
1. Os três irmãos mais velhos de Davi estavam na batalha: Eliabe, Abinadabe e Siméia (ou Samá).
Davi era o caçula. Jessé mandou Davi levar comida para seus irmãos no acampamento e saber se
eles estavam bem. Leve Davi até seus irmãos:

Você sabe por que os filisteus e os israelitas ficaram 40 dias se “olhando” sem
que um lado atacasse o outro? Eles estavam acampados em lados opostos de
um vale com paredes muito altas. Qualquer um que se aventurasse a atacar,
descendo e subindo os penhascos ficaria muito cansado e em desvantagem.
2. Davi chegou ao acampamento bem na hora que Golias começou a gritar desafiando o povo. Leia
cada pergunta e pinte o desenho com a resposta certa. Dica: Leia 1 Samuel 17:24-25.
a. O que o povo fazia quando via Golias? (v. 24)

b. O que receberia o homem que matasse Golias? (v. 25)

Riqueza

Filha do rei

Isenção de impostos

Uma festa

Falando com Deus: Senhor, obrigado por sempre cuidar de mim.
QUARTA-FEIRA
1. Quando Eliabe, o irmão mais velho, viu Davi conversando com os soldados, ele reagiu de forma
errada. Leia o texto abaixo, encaixe as palavras no diagrama e descubra como Eliabe ficou ao ver
Davi.
1
Quando Eliabe(6), o irmão mais velho(8), ouviu
2
Davi falando com os soldados(7), ficou muito
3
________________ com ele e perguntou: “Por
4
que você veio até aqui(1)? Com quem deixou(4)
5
aquelas poucas ovelhas no deserto(2)? Sei que
6
você é presunçoso e que o seu coração(3) é
7
mau; você veio só para ver a batalha(5)”.
8
(1 Samuel 17:28)

2. Saul ficou sabendo sobre o interesse de Davi em lutar e mandou chamá-lo. Leia 1 Samuel
17:32, complete o que Davi disse ao rei Saul.
Ninguém deve ficar com o
____________ abatido por causa
Você não tem condições
desse
____________; teu servo
de lutar contra este
irá e
_____________ com ele.
filisteu. Você é apenas
um rapaz e ele é um
guerreiro desde a
coração
homem
lutará
mocidade.

3. Davi não teve medo do gigante. Ele se ofereceu para lutar contra Golias. Davi sabia de onde
vinha a sua força. Ele já conhecia essa força, pois quando estava cuidando das ovelhas de seu pai,
lutou com dois animais grandes e ferozes. Pinte os animais que Davi lutou. Dica: 1 Samuel 17:34.

Falando com Deus: Senhor, assim como Davi, eu quero confiar na tua força!
QUINTA-FEIRA
1. O rei Saul colocou sua própria armadura em Davi, mas ele não quis usar!
Quando Golias viu Davi, zombou dele e o amaldiçoou. Os soldados viam Golias
como um gigante. Davi via apenas um homem qualquer desafiando o Senhor dos
Exércitos! Responda:
a) Existe algum obstáculo grande demais para Deus?
( ) SIM ( ) NÃO

Visão de Davi

Visão dos soldados

b) Para enfrentar o gigante Davi usou alguns instrumentos. Marque com um X no que ele não
usou, e circule o que ele usou. Dica: leia 1 Samuel 17:40.

Armadura completa

Atiradeira e 5
pedras lisas

Alforje (bolsa)
de pastor

Cajado de
pastor

2. Qual foi a atitude de Davi quando viu Golias? Marque X na resposta certa.
(
(
(

) Sai da frente que atrás vem gente!
) Tô fora! Ele é maior do que eu!
) Sou pequeno, mas meu Deus é grande!

Os israelitas viam em Golias um inimigo muito grande para
vencer. Davi viu um alvo bem grande para acertar!

3. Deus criou Davi e o preparou para ganhar essa batalha. Ele era rápido, ágil, bom de mira e
muito esperto. Leia os versículos nos parêntes e complete a resposta. Dica: leia as referências.
Quantas pedras Davi pegou? (1 Samuel 17:40)
Onde Davi acertou Golias? (1 Samuel 17:49)

________ pedras
Na ____________ dele

Como Golias morreu? (1 Samuel 17:51)

Davi cortou a __________dele

Falando com Deus: Senhor, obrigado por ser a minha verdadeira força!
SEXTA-FEIRA
1. Leia o que Davi está falando para Golias e depois responda:
Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança
que o Senhor concede vitória; pois a batalha é do SENHOR, e ele
entregará todos vocês em nossas mãos.
Golias achava que estava lutando contra Davi e o exército
israelita. Mas na verdade ele estava lutando contra quem?
______ ______ ______ ______
2. Golias se aproximou e
Davi enfiou a mão no alforje
de pastor, tirou uma pedra e
arremessou-a com a
atiradeira e o gigante caiu
com o rosto em terra.
Descubra 4 erros na
imagem.
Depois que Golias caiu,
Davi correu arrancou a
espada de Golias e o
matou, depois cortou a
cabeça do gigante.

3. Leia as informações e ligue seguindo a ordem correta:
Depois que Golias morreu,
os filisteus fugiram.

Deus estava treinando Davi
para a sua grande missão.

Saul perguntou quem era o
pai de Davi. Ele não
reconheceu que Davi tocava
harpa pra ele.

Então os israelitas tiveram
coragem, atacaram e
mataram os filisteus.

Davi já tinha sido ungido,
mas ainda não havia sido
coroado rei de Israel.

Saul estava ficando cada
vez mais inútil, pois o
Espírito do Senhor havia se
retirado dele.

Falando com Deus: Deus, eu vou confiar em ti em todos os momentos.

