MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 17 – DEUS REBAIXA SAUL E LEVANTA 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 – A palavra está bem próxima de vocês; está em sua boca e em seu coração; por isso vocês
poderão obedecer-lhe. (Deuteronômio 30:14)
2 - Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor. (Salmos 27:14)
SEGUNDA-FEIRA
1. Os filisteus não desistiam de atacar Israel. Mais uma vez eles reuniram as tropas para lutar.
Dessa vez os filisteus armaram o acampamento em Suném e quando Saul os viu, ficou com muito
medo. Nessa hora, onde estavam Saul e Davi? Ligue corretamente. Dica: 1 Samuel 28:4.
Davi

Reuniu o povo israelita para lutar
contra os filisteus em:

Gilboa

Saul

Estava trabalhando para o rei Aquis e
morando no território dos filisteus em:

Ziclague

2. Responda com V para verdadeiro e F para falso. Depois, pinte o desenho ao lado. Dica: leia 1
Samuel 28:7-8.
a) Saul tentou falar com Deus e não conseguiu. Então, o que
ele fez?
( ) Consultou uma espírita/feiticeira.
( ) Consultou o general do exército.
b) Quem Saul mandou a feiticeira chamar?
( ) Pela mãe dele.
( ) Pelo profeta Samuel.
c) Quando Samuel apareceu, a feiticeira se assustou. Por quê?
( ) Ela costumava trapacear, mas dessa vez o Senhor fez Samuel aparecer realmente.
( ) Samuel era feio.
Vamos entender:
Quando chamamos espíritos, demônios aparecem imitando aqueles que morreram.
Saul foi desobediente. Ele sabia que Deus reprova a feitiçaria (Dt 18.10-14).
Deus permitiu Samuel falar com Saul, mas essa visita não foi para matar a saudade
e sim para dar a sentença de Deus por causa da desobediência.
Não devemos brincar com feitiçaria. ( )Li, e entendi.
3. Samuel perguntou para Saul “por que você me perturbou me fazendo subir?”. Saul disse que
estava angustiado por causa dos filisteus e porque Deus o havia abandonado. Pinte as lacunas
com a opção correta.
SIM
Deus havia abandonado Saul?
Saul abandonou a Deus?
Todos os pecados têm consequências?
Saul soube que morreria depois de um ano após consultar Samuel.
Falando com Deus: Senhor, me ajuda a permanecer firme nos teus caminhos.

NÃO

TERÇA-FEIRA
1. Os filisteus atacaram os israelitas no monte Gilboa e muitos morreram, inclusive Jônatas e seus
irmãos. Saul também foi atingido por uma flecha e pediu que seu escudeiro o matasse, mas o
escudeiro não quis matá-lo. Leia 1 Samuel 31:4 e circule o objeto que Saul usou para se matar.

Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada. Então
naquele dia trágico, Saul, seus três filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram
juntos.
2. Os filisteus pegaram a cabeça de Saul e levaram para o templo de Astarote. Pegaram os corpos
dos filhos de Saul e os penduraram. Leia o versículo e complete a cruzadinha com as palavras
sublinhadas. Com a palavra que se formar complete o versículo

3. Desobediência a Deus traz consequências, obediência traz bênçãos. Escreva a palavra contrária
das duplas que faltam e depois complete as lacunas. Siga o exemplo:
a) alto / pequeno

a) Saul era ________, mas __________ aos olhos de Deus.

b) ________ / feio

b) Saul era ________, mas se tornou __________ aos olhos de
Deus.

c) forte / ________

c) Saul era ________, mas era __________ para obedecer a Deus.

d) rei / líder

d) Saul era ________, mas não era __________.

e) fora / _______

e) Saul era o tal por ________, mas não era ninguém por
__________.

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a te obedecer
sempre.
QUARTA-FEIRA
1. Davi ficou muito triste com a morte de Saul e Jônatas, mas agora
chegou o seu momento de reinar. Davi reinou, mas não de uma vez.
Os homens da casa de Saul não queriam que isso acontecesse.
Então Davi foi rei apenas de uma tribo de Israel em Hebrom por
sete anos e meio.
Desenrole o visual para saber qual é o nome da tribo que Davi
reinou:

2. Sabe quem foi proclamado rei do restante das tribos de Israel? Is-Bosete, filho de Saul. A guerra
entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Depois da morte de Is-Bosete todas as
autoridades de Israel foram falar com Davi em Hebrom. Ajude as autoridades das tribos de Israel a
chegarem até Davi:

3. As autoridades de Israel fizeram um acordo com Davi
diante de Deus. Eles coroaram Davi como rei de todo Israel.
Davi confiou e esperou com paciência em Deus e, por isso,
o grande momento chegou.

Desenhe a coroa que está faltando na cabeça do rei Davi e
depois pinte bem bonito:

Falando com Deus: Senhor, quero confiar na tua vontade.
QUINTA-FEIRA

1. Davi marchou com seu exército
para capturar a cidade de
Jerusalém. Essa cidade ficava
entre a terra da casa de Saul e a
terra da casa de Davi, mas não
pertencia a nenhum dos dois. Os
jebuseus, que viviam lá, achavam
que ninguém era capaz de atacar a
sua cidade fortificada.
Complete o desenho com a frase
que o jebuseu falou para Davi. Se
precisar, consulte 2 Samuel 5:6.

__________ não entrará aqui!
Até os _________ e os
______________ podem se
defender de você!

2. Davi conquistou Jerusalém e chamou “Cidade
de Davi” e estabeleceu como centro do governo, a
capital da nação e centro religioso. Ele construiu
seu palácio lá. Pela primeira e última vez o
território estava inteiro, único e intacto. A nação
teve descanso dos filisteus. Complete o desenho
da cidade de Jerusalém ao redor.

3. Davi tinha um sonho de construir um templo para o
Senhor. Ele não achava justo morar num palácio e o Senhor não. Mas em sonho, Deus disse para Natã
que o filho de Davi (Salomão) é quem construiria o templo. Deus fez uma aliança com Davi, complete
a frase:
1
DES

2
CEN

3
DEN

4
TES

5
REI

“Você sempre terá ,

6
NO

7
TER

8
MI

9
NA

10
RÁ

e eu farei com que o seu
1

2

3

dure para
5

4

6

”.

sempre. E a sua descendência real nunca
7

8

9

10

Falando com Deus: Jesus, eu quero sempre te consultar para fazer o que é certo.
SEXTA-FEIRA
Parabéns por ter chegado até aqui! Vamos revisar tudo o que aprendemos nessa semana.
1. Aprendemos uma grande lição com o final da vida de Saul. Coloque as sílabas na ordem certa
de acordo com o número na sequência e descubra essa lição. Depois, escreva abaixo.
OBE (9)
TRAZ (5)
BÊN (13)
CONSE (6)
RA (42)
BEDI (2)
A DEUS (4)
QUEI (99)
DESO (1)
LARA (78)
CIA (11)
CIAS, (8)
AKI (75)
QUÊN (7)
DIÊN (10)
ÊNCIA (3)
ÇÃOS. (14)
TRAZ (12)
_______________________________________________________________________________
2. Qual foi o resultado da vida de Saul? Leia as frases e coloque C nas informações certas e E nas
informações erradas.
(
(
(
(
(
(
(

) Os três filhos de Saul morreram na batalha.
) Saul morreu feliz e em boa velhice.
) Seu filho Jônatas se tornou o próximo rei em seu lugar.
) Saul morreu ao se jogar na sua própria lança
) Saul era alto, bonito e forte, mas não aos olhos de Deus.
) Saul morreu daquela forma porque teve muito azar.
) Saul morreu daquela forma porque foi infiel ao Senhor.

Falando com Deus: Senhor, eu quero te obedecer até o fim da minha vida.

