MEDITAÇÃO – Kids 4
SEMANA 16 – A AMIZADE DE DAVI E JÔNATAS / FUGA DE DAVI
Nome:______________________________________________ Turma: ( ) 4A ( ) 4B ( ) 4C
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)
3 - O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade. (Provérbios 17:17)
4 - Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. (Salmos 119:63)

SEGUNDA-FEIRA – O ódio de Saul e a amizade de Jônatas
Entendendo a História
1. Depois que Davi derrotou Golias, ele ficou destacado, não somente como um pastor ou tocador de
harpa, mas como um guerreiro corajoso. Saul começou a ficar irritado com Davi porque tudo que ele
pedia Davi fazia muito bem. Marque Verdadeiro ou Falso as frases abaixo. Dica: leia 1 Samuel 18.5-9.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Saul que também era corajoso, admirou a coragem de Davi.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Tudo que Saul pedia Davi fazia completamente.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Saul colocou Davi no seu exército em um posto elevado.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Depois de uma batalha as mulheres cantavam e Saul ficava contente.
( ) Verdadeiro ( ) Falso
Saul passou a ter inveja de Davi.
INVEJA
É o desejo de ter algo ou ser como alguém e vem
acompanhado do sofrimento causado pela
incapacidade de realizá-lo. Inveja leva ao ódio. Então...
CUIDADO!

2. Apesar de Saul passar a odiar Davi, o filho de Saul chamado Jônatas preferiu a amizade de Davi a ter
o trono de Israel. Jônatas se tornou o melhor amigo de Davi e ambos se tornaram grandes amigos.
Resolva o criptograma abaixo e descubra o que significa o nome Jônatas:
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3. Jônatas, ao longo de sua vida, demonstrou ser um amigo verdadeiro. E isso é uma característica
maravilhosa que Deus quer que tenhamos. Mas, você sabe a diferença entre um amigo bom e um amigo
ruim? Ligue as características de um bom amigo e de um amigo ruim.
Tem os mesmos valores que eu tenho,
principalmente a respeito de Deus.

Amigo Ruim

Gosta das mesmas atividades que
Deus gosta.

Fica chateado e com ciúmes quando
sou destacado ou recebo um prêmio.

Apoia quando faço coisas difíceis,
porém corretas.

Quando tem que decidir é o benefício
próprio que manda.

Fica feliz quando tenho sucesso,
recebo premiações e tenho vitórias.

Amigo Bom
Quer me levar para atividades que sei
que não são corretas.

Abandona nos momentos difíceis.

Quando tem que decidir é a verdade
que manda.

Não acha Deus importante nem o que
ele diz sobre as coisas.

Compartilhando com Deus: Peça a Deus ajuda para escolher verdadeiros amigos. Eu pedi ( )

TERÇA-FEIRA – As autoridades e eu

Saul matou

Entendendo a História

200 + 300 + 150 + 350 = _______

1. Davi sempre dava seu melhor. Tudo
que Saul pedia, Davi fazia
prontamente e com muita habilidade.
Por isso, Saul colocou Davi como
comandante do exército de Israel. Um
dia, algumas mulheres começaram a
dançar e cantar a respeito de Saul e
Davi. Faça as contas e coloque no
balão o que as mulheres cantavam,
depois pinte Saul. (1 Samuel 18.6-7)

Davi matou
100.000 : 10 = __________

2. Saul começou a desconfiar de Davi e tentou matá-lo
várias vezes. Saul se deixou dominar pela inveja e pelo
ódio. Certa vez, um espírito maligno estava
atormentando Saul, enquanto Davi tocava sua harpa
para acalmá-lo, Saul tentou matá-lo. Desenhe na
imagem ao lado qual arma Saul jogou para matar Davi.
Dica: Leia 1 Samuel 18.10-11.

3. Saul era uma autoridade na vida de Davi. Porém, ele não era uma boa autoridade, pois ameaçava
constantemente a vida de Davi. Mas Davi nunca se rebelou, reclamou ou xingou sua autoridade. Com
essa história podemos aprender duas coisas importantes, e para descobri-las use as palavras chaves no
quadro abaixo e complete a frase. Já começamos cada palavra pra você.
casa
moldar

molhar
obedecer

lápis
subo

Chiclete
Amor

horror
Deus

escolheu
submeto

fazer
rico

acabar
carro

Deus (es) __________ as minhas autoridades para (mol) __________ meu caráter.
Quando me (sub) _____________ às minhas autoridades, estou me submetendo a (De) _________.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus por colocar cada autoridade que você tem hoje em sua
vida para moldar seu caráter. ( ) Agradeci.

QUARTA-FEIRA – Os aliados de Davi
Entendendo a História
1. Na tentativa de matar Davi, Saul oferece a mão de sua filha em casamento em troca de 100 prepúcios
dos filisteus. Davi, conseguiu mais uma vez cumprir a missão e ao invés de 100 ele matou 200 filisteus e
levou os prepúcios ao rei. Saul então deu sua filha em casamento a Davi. Ela era apaixonada por ele.
Agora Davi tinha dois aliados na família real. Quem eram eles? Descubra no enigma abaixo.
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e

2. A fama de Davi aumentava cada vez mais e Saul, possuído por um espírito maligno, tentou mais uma
vez matar Davi com uma lança, mas ele se desviou e correu para casa. Naquela mesma noite, Saul
mandou assassinos para matar Davi, mas Mical tinha um plano e o ajudou a escapar. Enumere as
imagens de acordo com os acontecimentos. Dica: Leia 1 Samuel 19.9-16.

3. Davi e Jônatas bolaram um plano para descobrir se Davi deveria fugir ou não. Davi se ausentou de
uma festa e se escondeu no campo atrás de uma rocha. O rei iria sentir a sua falta, pois o seu lugar
estaria vazio. Pinte as cores do semáforo e ligue sua cor a frase que corresponde ao código que Jônatas
usou para avisar Davi sobre o que ele deveria fazer. Leia 1 Samuel 20.18-22
Jônatas iria até o campo onde Davi estava e iria atirar uma flecha e mandar
o servo buscar.
Se o pai estivesse com raiva, Jônatas diria “é mais para lá, vá embora, pois
o Senhor o manda ir”.
Se o pai estivesse calmo, ele diria ao servo “é mais para cá, pode vir, você
estará seguro”.

QUINTA-FEIRA – Deus cuida de Davi
Entendendo a História
1. Na véspera da festa da lua nova, Davi e Jônatas fizeram um acordo para colocar à prova a verdadeira
intenção de Saul. Combinaram que Davi não participaria da festa e com isso conseguiriam perceber se a
intenção de Saul era de paz ou de mal. Para descobrir qual era o propósito de Saul leia 1 Samuel 20.2740 e marque um X nas alternativas corretas.
a. Qual foi a reação de Saul ao descobrir que Davi não participaria da
festividade?
( ) Compreendeu que Davi precisava visitar sua família.
( ) Ficou feliz, pois não queria sua presença.
( ) Irou-se e atirou uma lança contra Jônatas.
b. Qual o objetivo que Saul tinha a respeito de Davi?
( ) Dar-lhe um presente.
( ) Torná-lo rei.
( ) Matá-lo.
c. O que Jônatas e Davi fizeram ao se encontrarem?
( ) Brigaram pois Jônatas queria ser o futuro rei.
( ) Reafirmaram sua amizade e prometeram cuidar da família um do
outro.
( ) Ficaram com medo de serem descobertos.
2. A inveja dominou Saul e tudo o que ele desejava era matar Davi. Enquanto fugia, Davi passou por
diversas situações e Deus sempre esteve com ele. Preencha as lacunas com as respectivas palavras dos
cálculos matemáticos.
35
21
48
54
36
12
32
6
63
líder
Adulão
milhares
Gate
louco
quatrocentos
Aquis
Saul
Davi
a. Enquanto fugia de Saul, Davi foi para ______________ onde falou com o rei _____________ . Os
(6x9)
(4x8)
conselheiros de Aquis falaram: “Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: __________
(2x3)
abateu seus ______________ e _____________ suas dezenas de milhares? Assim Davi sentiu medo de
(6x8)
(9x7)
Aquis e se fingiu de ___________".

(9x4)
b. Em seguida Davi fugiu para a caverna de ___________, onde se juntaram a ele cerca de ___________
(7x3)
(4x3)
homens e Davi se tornou o __________ deles.
(5x7)
3. Davi teve todas as chances para se vingar de Saul, no entanto não o fez, pois sabia que a justiça viria
do Senhor. Use as palavras em destaque para preencher as palavras cruzadas abaixo.
Saul tomou três4 mil de seus melhores soldados e foi à
procura de Davi no deserto de En-Gedi3. Havia ali uma
caverna, e Saul entrou para fazer as suas necessidades.
Davi e seus soldados estavam bem no fundo da
caverna2. Então Davi com muito cuidado cortou a ponta
do _____________6 de Saul, sem que este percebesse.
Em seguida, Davi sentiu um grande remorso5. Então
Davi saiu da caverna e gritou para Saul “Por que o rei dá
atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal1?
O Senhor julgue entre mim e ti”.

6
1
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3
4
5

Durante esse período de fuga, morre o profeta Samuel que é sepultado em Ramá.
Compartilhando com Deus: Agradeça a Deus pela sua proteção e justiça. ( ) Eu agradeci.

SEXTA-FEIRA – Deus protege e ensina seus filhos
Entendendo a História
1. No deserto de Maom, Davi conhece Nabal, um homem rude e mau que se recusa a dar comida para
ele e seus homens. Esse homem tinha uma esposa que se chamava Abigail. Marque com um X o que
aconteceu com Davi e pinte as características de Abigail:
( ) Nabal matou Davi e seus homens com uma pedrada na cabeça.
( ) Abigail alimentou Davi e seus homens.
( ) Abigail pediu de Davi a cabeça de Nabal como presente.
Abigail era:
EGOISTA

BONITA

ARROGANTE

INTELIGENTE

INVEJOSA

PACIFICADORA

BONDOSA

FEIA

2. No deserto de Zife, Davi junto com Absai
tiveram a segunda oportunidade de matar
Saul enquanto ele dormia, mas Davi sabia
respeitar o tempo de Deus e por isso não fez
nada. A fim de mostrar para Saul que ele
poderia o ter matado mas não fez, ele leva
dois pertences de Saul. Leia 1 Samuel 26.712 para descobrir quais foram os dois objetos
e em seguida desenhe no quadro abaixo.
3. Davi continuou a fugir de Saul e foi para a cidade de Gate, terra dos inimigos filisteus. Leia 1 Samuel
27.1-3 e responda as questões corretamente.
( ) Davi foi para Gate levando consigo seus 600 soldados.
( ) Láquis, era o nome do rei daquela cidade.
( ) Ao falar com o rei de Gate, Aquis, ele lhe deu uma cidade chamada Ziclaque.
( ) Saul parou de perseguir Davi quando soube que Aquis tinha lhe dado Ziclague.
Falando com Deus: Deus coloca pessoas e circunstâncias na nossa vida para moldar nosso caráter. Ore
por suas autoridades.
( ) Pais / Responsáveis. ( ) Professores. ( ) Pastores. ( ) Presidente / Governador e Prefeito.

