3ª Semana
Top Infantil

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 21: SAMUEL X SAUL
Nome: _____________________________________________________________________
Professor/Contato: ___________________/_______________Turma no Nova Infantil: ______
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
A obediência é melhor do que o sacrifício. (1 Samuel 15:22b)
Data para falar o versículo: 15.08.2021
•
•
•
•
•
•

Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: 1 Samuel 8 a 10; 15:1-35

Segunda-feira
Fale para a criança: Samuel já estava velhinho, mas sempre foi
obediente a Deus desde criança. Ele ajudou o povo de Israel a
adorar o Senhor, o Deus verdadeiro.
Diga: Ele escolheu os seus dois filhos, Joel e Abias, para liderar
o povo de Israel.
Faça rosto de tristeza: Mas os filhos de Samuel não eram
obedientes como ele, eles faziam coisas que desagradavam a
Deus. Eles gostavam mais de dinheiro do que de Deus.
Continue: O povo disse para Samuel que não queria seus filhos
no seu lugar. Eles queriam um rei igual aos outros povos. Samuel ficou muito triste porque o povo
esqueceu que Deus era o rei deles. Ele orou.
E Deus disse para Samuel: “Faça tudo o que eles estão pedindo. Não foi você que eles rejeitaram, mas
eles estão me rejeitando como rei”.
Atividades: Pinte a cena do povo
pedindo para Samuel um rei.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre te obedecer.

Terça-feira
Fale para a criança: O povo esqueceu que Deus sempre
foi o único e verdadeiro rei deles. Deus sempre amou e
cuidou do seu povo.
Continue: Samuel explicou como era ruim ter um rei
diferente de Deus. Ele explicou que eles teriam que dá uma
parte de toda a comida e animais para o rei e ainda alguns
iriam ser empregados no reino.
Mas eles não ouviram Samuel e disseram: “Nós
queremos um rei!”.
Então Deus disse: “Faça o que eles estão pedindo, dê um
rei para eles”.
Diga: Naquela época existia um homem muito alto e bonito que se chamava Saul. Mas quem era
Saul? Amanhã você vai aprender.
Atividade: Desenhe um rei bem alto e bonito.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado pelas histórias que aprendo.
Quarta-feira
Fale para a criança: Deus disse para Samuel que um homem iria procurar por ele e que esse
homem seria o rei de Israel.
Continue: Quando o homem chegou, Samuel logo percebeu que era Saul e Deus disse: “Este é
o homem de quem lhe falei; ele será o rei”.
Diga com admiração: Saul ia ser o rei de Israel! Samuel comeu junto com Saul e depois pegou
um jarro de óleo e derramou na cabeça de Saul dizendo que Deus tinha escolhido Saul para ser
rei de Israel.

Continue: Deus mandou Samuel reunir todo povo para
mostrar quem era o novo rei, mas Saul não apareceu. Ele
estava escondido. Sabe por quê? Porque Saul era
medroso.
Fale: Procuraram Saul, tiraram ele do lugar onde estava
escondido e apresentaram Saul como rei de Israel. Quando
o povo viu aquele homem alto, gritou: “Viva o Rei!”
Conclua: Saul tinha 30 anos quando virou rei.
Atividade: Saul virou rei. Cubra a coroa do rei e depois pinte.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser corajoso para te obedecer.
.
Quinta-feira
Fale para criança: Quando Saul se tornou rei, o Espírito do Senhor entrou nele.
Continue: Um dia Deus mandou Saul destruir um povo muito mau, os amalequitas. Não era para
deixar ninguém vivo!
Diga: Saul reuniu o seu exército, foi para a batalha e venceu os amalequitas, mas não obedeceu
completamente a vontade de Deus.
Faça rosto de indignação: Saul não matou Agague, rei dos amalequitas, e deixou vivo também
os melhores animais para poder sacrificar: vacas, camelos ovelhas.

Continue: E por Saul ter desobedecido a ordem de Deus, Samuel foi falar com ele e disse: Deus
quer que você obedeça completamente sua ordem.
Samuel continuou: E por ter desobedecido, você perderá o seu reinado.
Ensine: A desobediência sempre traz consequências ruins para nossa vida.
Fixando a Lição/ A criança repete: Deus quer que você obedeça completamente ao que ele
disse.
Atividade: Circule a carinha que mostra como Deus ficou quando Saul desobedeceu a ele:

ALEGRE

TRISTE

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a obedecer completamente!
Sexta-Feira
Fale para a criança: Deus não quis mais Saul como rei
porque ele desobedeceu às suas ordens.
Continue: Então Samuel matou o rei Agague e disse a
Saul que Deus colocaria um novo rei em seu lugar. Essa
foi a ultima vez que Saul viu Samuel
Diga: Samuel fazia qualquer coisa para obedecer ao
Senhor, mas Saul desobedeceu.
Ensine: Você tem que sempre obedecer completamente
ao que Deus diz. Você pode obedecer a Deus de várias
maneiras, respeitando as suas autoridades (papai, mamãe,
professores, vovó), perdoando e falando a verdade.
Fixando a lição/A criança repete: Deus quer que você obedeça completamente ao que ele
disse.
Atividade: Cole bolinhas de papel na palavra e repita o que sempre devemos fazer.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, é sempre melhor fazer a tua vontade.

