MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 16 – AMIZADE DE DAVI E JÔNATAS / FUGA DE DAVI
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ____________________ /______________Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Não se deixem enganar: "as más companhias corrompem os bons costumes" (1 Coríntios 15:33)
2 - Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos
acabará mal. (Provérbios 13:20)
SEGUNDA-FEIRA
1. Depois que Davi derrotou Golias, ele ficou muito mais famoso que o rei Saul. Porém Saul ainda
era o rei de Israel e Davi o respeitava. Vamos conhecer a família de Saul, sua esposa e seus filhos.
Leia os nomes em voz alta e depois desenhe o rosto de cada um deles.

2. Jônatas, o filho do rei Saul, conheceu Davi e
eles tornaram-se grandes amigos. Pinte a cena
dos dois amigos. Leia abaixo e descubra o
significado do nome de Jônatas.
Jônatas significa:
Presente de Deus.
A amizade dele era um
presente de verdade
para Davi.

3. Jônatas e Davi procuravam obedecer a Deus em todas as coisas. Eles são um bom exemplo de
uma amizade que agrada a Deus. Podemos conhecer as pessoas pelos amigos que elas têm.
Marque com um X a resposta correta:
O amigo que agrada a Deus...
SIM
NÃO
Obedece a Deus e a sua Palavra.
Meus pais conhecem e aprovam que seja meu amigo.
Apoia quando você faz coisas que agradam a Deus, mesmo sendo difíceis.
Fica feliz apenas quando você recebe premiações e tem vitórias.
Sempre escolhe fazer o que agrada a Deus.
Falando com Deus: Senhor, eu quero ter bons amigos como Jônatas e Davi.

TERÇA-FEIRA
1. Davi era dedicado e habilidoso em tudo o que
fazia. Ele ganhou destaque e ficou popular entre o
povo, mas Saul não gostou disso. Na volta da batalha,
as mulheres saíram cantando que Davi era melhor que
Saul. Acrescente o número 0 (zero) na música que as
mulheres cantavam:
Saul matou 1 __ __ __
Davi matou 1 __ __ __ __!

2. Saul era medroso e estava ficando maluco. Ele começou a desconfiar de Davi e foi dominado
pelo pecado. Pinte todas as letras “S”. Depois siga a ordem da seta e complete as lacunas para
descobrir os dois pecados que estavam tomando conta do coração de Saul:
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3. Dominado pela inveja e ódio, Saul tentou matar Davi várias vezes. Uma vez, quando Davi estava
tocando harpa para acalmá-lo, Saul o atacou atirando uma lança. Davi era ágil e desviou duas
vezes. Pinte o desenho abaixo. Depois, leia os quadros e responda as questões.
Ainda que Davi fosse ameaçado por
Saul, ele não deixava de fazer o seu
melhor. Ele cumpria todas as ordens que
eram dadas.
Saul tentou matar Davi mandando ele para
uma batalha perigosa. Ele prometeu a sua
filha Merabe como prêmio. Davi venceu,
mas Saul não cumpriu a sua palavra.
a) O que Davi fez?
( ) Ficou muito chateado com Saul e tentou mata-lo também, afinal, tem que dar o troco.
( ) Mesmo sendo injustiçado, permaneceu fiel e fazendo o seu melhor.
b) Quais as duas opções verdadeiras?
( ) Deus escolhe as nossas autoridades, então devemos obedecê-las.
( ) Devemos respeitar nossas autoridades só quando elas forem boas.
( ) Quando você obedece as suas autoridades, você obedece a Deus.
Falando com Deus: Jesus eu quero obedecer a todas as minhas autoridades.
QUARTA-FEIRA
1. Saul não desistiu e desafiou Davi novamente. A missão agora seria matar 100 filisteus e trazer
os seus prepúcios (pele retirada na ciruncisão). Em troca, Saul daria sua filha mais nova, Mical, em
casamento. Dessa vez Saul pensou que Davi perderia e seria morto pelos filisteus.

Pinte quantos filisteus Davi matou. Depois responda:
O que Mical era para Jônatas?
( ) prima
( ) tia
( ) irmã
2. Davi recebeu Mical como esposa. Agora, além de Jônatas, ele também tinha Mical como aliada.
Porém, o ódio e inveja de Saul aumentavam a cada dia. Pela terceira vez, Saul tentou matar Davi.
Dessa vez, Davi correu para casa. Na mesma noite, Saul mandou assassinos para matá-lo.
Coloque a história na ordem certa. Dica: Leia 1 Samuel 19:1-16.
( ) Mical ajudou Davi a fugir pela janela e colocou um ídolo na cama.
( 1 ) Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi e o matarem pela manhã.
( ) Os homens falaram com Saul, mas ele mandou que matassem mesmo Davi estando doente.
( ) Quando os homens chegaram, Mical disse que Davi estava doente.
( 5 ) Os homens obedeceram. Quando entraram e viram um ídolo, descobriram o engano.
3. Davi e Jônatas entenderam que Saul faria qualquer coisa para matar Davi. Então tiveram uma ideia e
fizeram um código para se comunicarem. Jônatas ia sondar seu pai Saul para saber se Davi deveria fugir
por algum tempo ou ficar. Complete as frases com o significado do código entre Davi e Jônatas.
Dica: leia 1 Samuel 20:18-22.
a) Se eu disser:
“as flechas estão mais para cá” você pode: _______________.
Significava que estava seguro,
Saul estava calmo.

(ficar / fugir)

b) Se eu disser:
“as flechas estão mais para lá” você pode ________________.
Significava que estava em
perigo, Saul estava com raiva.
Saul estava calmo.
Falando com Deus: Senhor me ajuda a escolher os amigos de verdade.
QUINTA-FEIRA
1. No segundo
dia de festa,
Saul sentiu falta
de Davi.
Jônatas
respondeu:
"Davi me pediu,
com insistência,
permissão para
ir a Belém para
oferecer
sacrifício na
cidade e ver
seus irmãos.
Por isso ele não
veio à mesa do
rei”. Encontre 4
erros.

(ficar / fugir)

2. Saul ficou tão irado que atacou seu próprio filho. Com isso, Jônatas percebeu que seu pai estava
decidido a matar Davi. Circule o que Saul atirou em seu filho Jônatas:

3. Relacione as imagens com o texto:
B) Antes de partir, Davi e
Jônatas juraram amizade
e que cuidariam da
família um do outro.

A) Jônatas foi até o campo e fez
conforme tinha combinado.
Atirou a flecha indicando que
Davi deveria fugir.

C) Saul passou o resto da vida
perseguindo Davi para matá-lo.
Ele fez só isso o resto da sua
vida.

Jonatas
Falando com Deus: Obrigado Senhor por me proteger em todos os lugares.
SEXTA-FEIRA
1. Logo começou a fuga de Davi. Foi uma longa jornada de quase 15 anos, mas Deus estava com
ele. Vamos conhecer os principais acontecimentos durante essa jornada. Complete com a palavra
correta:
Após despedir-se de Jônatas na Pedra de Ezel...
Davi foi para Gate e ficou entre os filisteus. Quando eles tentaram matar Davi
ele se fez de _____________ (doido / rico) e conseguiu fugir.
Na caverna de Adulão, 400 ______________ (homens / mulheres) se
juntaram a Davi e ele se torna líder deles.
Em En-Gedi, Davi teve a oportunidade de ____________ (matar / salvar) Saul
quando ele entrou em uma caverna para fazer suas necessidades, Davi estava
escondido no fundo da _______________ (caverna / taberna), mas ele só
cortou a ponta do manto de Saul, mostrando que não queria matá-lo.
O profeta Samuel morreu e o povo de Israel o sepultou na
cidade de ___________ (Ramá / Manaus).

Samuel

Davi conheceu um homem mau no deserto de Maon. O nome desse homem era
_________ (Nabal/ Natal). Ele se recusou a dar comida a Davi, acabou morrendo e Davi
casou com a viúva bondosa, bonita e inteligente: ___________ (Abigail / Abizaiu).
No deserto de Zife: Davi junto com Absai tiveram a segunda oportunidade de
matar Saul enquanto ele dormia. Davi levou o _________ (jarro / carro) e a
__________ (lança / dança) de Saul.
Davi e seus 600 soldados foram para a cidade de Gate, lá o rei Aquis os acolheu. Quando Saul
soube disso, __________ (parou / ficou feliz) de persegui-lo.
2. Durante esse tempo de fuga, Davi aprendeu grandes lições. Uma delas foi esperar o tempo de
Deus. Leia em voz alta e decida:
DEUS COLOCA PESSOAS E CIRCUNSTÂNCIAS NA MINHA VIDA PARA MOLDAR O MEU
CARÁTER, ENTÃO NÃO VOU RECLAMAR DAS MINHAS AUTORIDADES.
( ) OK

