5ª Semana
Top Infantil

Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 23: DAVI E GOLIAS
Nome: ______________________________________________Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ____________________________________ Contato:_________________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
Ele é o Deus que me reveste de força. (Salmos 18:32a)
Data para falar o versículo: 29.08.2021







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 17:1-58

Segunda-feira
Fale para a criança: Israel tinha muitos inimigos fortes e
assustadores, mas o pior de todos eles eram os filisteus,
que nunca desistiam de acabar com o povo de Deus.
Continue: E mais uma vez os filisteus prepararam para
lutar contra Israel. De um lado do monte estavam os
filisteus e do outro lado o povo de Deus, os israelitas. Era
uma batalha difícil.
Faça voz de suspense: Os filisteus eram muito fortes e
altos, mas mesmo assim eles ainda tinham uma arma
secreta, era um gigante de Gate, o nome dele era
GOLIAS.
Quando Golias aparecia ele gritava:
“Covardes! Mande alguém para lutar comigo!”
Continue: Os israelitas morriam de medo de
Golias. Será não vai aparecer ninguém para
lutar com esse gigante?
Atividades: Pinte o gigante Golias.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por cuidar de mim.

Terça-feira
Fale para a criança: Golias era tão grande que parecia um monstro e o povo de Israel ficava com
muito medo quando ele aparecia para desafiá-los.
Diga sussurando: Quem deveria lutar contra Golias era Saul que era o rei, mas ele estava com
medo e não tinha mais o Espírito de Deus com ele. Somente Deus poderia dar um jeito nisso!
Continue: Os três irmãos mais velhos de Davi estavam na batalha. Davi foi levar comida para
eles. Enquanto conversava com seus irmãos, Davi ouviu Golias ameaçando o povo.

Davi disse a Saul: “Ninguém deve ficar com medo por causa desse homem. Eu vou lutar! Esse
filisteu será como o leão e o urso que matei”
Atividade: Davi era corajosos ele já tinha lutado e matado um leão e um urso. Desenhe ou cole
figuras mostrando os animais que Davi matou.

Oração - Leia e a criança repete: Deus me ajude a sempre confiar em Ti.
Quarta-feira
Fale com entusiasmo: Quando Davi cuidava das ovelhas e
aparecia um urso ou leão, ele defendia as ovelhas e matava o
animal com as próprias mãos.
Afirme: Mas Davi sabia que a força dele vinha de Deus.
Continue com a história: Saul colocou sua armadura em Davi
para ele lutar contra o gigante Golias, mas ela era grande e
pesada, por isso Davi não quis usar a armadura.
Diga: Então Davi passou no rio pegou 5 pedras e a sua atiradeira,
colocou na bolsa e foi lutar com Golias.

Fale imitando: Quando Davi chegou perto de Golias, o
gigante riu de Davi,(dê uma gargalhada) nem ligou para ele e
ainda disse palavras feias, amaldiçoando Davi.
Davi disse para Golias: “Você vem contra mim com espada e
lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos
Exércitos. A batalha é do Senhor!”
Atividade: Leve Davi até o rio para pegar as 5 pedras.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ser corajoso como Davi.
Quinta-feira
Fale para criança: Golias era grande e forte, mas Davi não se preocupou e nem teve medo,
porque ele era muito rápido e bom de mira.
E sabe o que foi mais importante? Davi sabia que Deus estava com ele!
Continue: Golias correu na direção de Davi. Davi pegou uma pedra na sua bolsa, colocou na sua
atiradeira, jogou na direção de Golias com toda a sua força e acertou na testa dele.

Diga: Na mesma hora Golias caiu no chão. Davi venceu o gigante fiisteu usando apenas uma
pedra e uma atiradeira.
Fale com alegria: Quando o exército filisteu percebeu que o seu herói estava morto, fugiu com
muito medo.
Atividade: Circule o que Davi usou para derrotar o gigante Golias.

Pedra

Cinto

Vassoura

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre estar perto de mim.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Quando os israelitas viram que
Golias estava morto, eles criaram coragem e atacaram os
filisteus e mataram muitos deles.
Continue: Deus ajudou Davi a vencer um gigante! Com
isso Davi mostrou para todo o povo de Israel que com
Deus você tem força para vencer.
Ensine: Davi venceu porque confiou em Deus. Você
também precisa confiar em Deus quando surgirem alguns
problemas: alguém ficar doente, o papai ficar sem
emprego... Você deve confiar em Deus, Ele nos ajuda
sempre.
Diga para a criança: Depois que Saul morreu, Davi foi o
novo rei de Israel. Deus fez uma aliança com Davi: Da
família de Davi, viria um rei que reinaria para sempre:
JESUS.
Fixando a lição/A criança repete: Sou pequeno e fraco, mas com meu Deus sou grande e forte!
Atividade: Davi confiou em Deus e venceu o gigante.
Vamos pintar Davi agradecendo a Deus pela vitória.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, eu sei que somente contigo sou grande e forte.
.

