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• 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 11:1 a 13:15 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fale para a criança: Saul foi colocado como rei de Israel, ele tinha 30 anos 
de idade quando começou a reinar, reinou sobre Israel durante 42 anos. 
Deus estava a frente do reinado de Saul. 

Continue: Certa vez, Saul escolheu três mil soldados. Levou 2 mil com ele e 
deixou mil com seu filho, Jônatas. Jônatas era jovem, mas já tinha idade suficiente para liderar uma 
batalha. E sabe o que aconteceu? Os filisteus atacaram Jônatas e seus soldados, mas ele teve 
vitória contra os filisteus. 

Fale com olhar de assustado: Enquanto isso, em Gilgal, os filisteus uniram-se para lutar contra 
Israel. Eram tantos que pareciam a areia da praia. Os soldados que estavam com Saul tremiam de 
medo e se esconderam em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas.  

Diga: Samuel veio até Saul e deu uma ordem, falou assim: “Vá à minha frente até Gilgal. Eu vou 
depois para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Você deve esperar sete dias, até eu 
chegar e dizer o que fazer.” 

Explique: Naquela época, somente o sacerdote poderia oferecer sacrifícios a Deus. Por isso, Saul 
deveria esperar o profeta Samuel.  

Conclua: Saul precisaria obedecer a Samuel e esperar os 7 
dias. Deus ama a obediência e quer nos ensinar a ter um 
coração obediente. As autoridades que Deus colocou na sua 
vida são para você obedecer. 

Fixando a lição/ A criança repete: Deus colocou autoridades 
na minha vida para eu obedecer. 

Atividade: Desenhe no quadro ao lado duas autoridades que 
você tem na sua vida: 
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ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor me 

protege do mal. Me ajuda a vencer meus medos. Em nome de Jesus, amém. 

Fale para a criança: Depois de 7 dias os soldados de Saul começaram a ir 
embora de tanto medo. Você lembra que Saul também tinha um medo 
descontrolado? 

Diga: Saul não tinha que ter medo, porque Samuel já tinha dito que iria 
chegar e dizer o que fazer. Deixou não ia deixar Saul sozinho. Mas o medo 

descontrolado de Saul lhe fez ficar cego para a verdade. 

Fale olhando nos olhos da criança: É natural sentirmos medo, ele nos protege de coisas ruins, 
como por exemplo: quando você sente medo de atravessar a rua, isso faz com que você olhe dos 
dois lados da rua antes de atravessar, te protegendo de um acidente. 

Continue: Mas não podemos deixar o medo nos dominar como aconteceu com Saul e seus 
soldados. Quando não controlamos o medo, podemos pecar. Saul olhou os soldados filisteus cada 
vez mais perto e em maior quantidade, e tomou uma terrível decisão. Saul então resolveu não 
esperar mais o sacerdote Samuel e decidiu ele mesmo oferecer o sacrifício a Deus. 

Pergunte para a criança e espere sua resposta: Ao tomar essa decisão, Saul estava 
desobedecendo a Deus? 

Afirme: Sim, ele estava desobedecendo. Porque Samuel era uma autoridade. Não existe desculpa 
para desobedecer. 

Conclua perguntando para a criança: Você sente medo de alguma coisa? Esse medo é 
controlado ou descontrolado?  

Fixando a lição/ A criança repete: Deus me protege de todo o mal. Não preciso ter medo.  

Atividade: Pense em quais medos você tem, e depois cole papel picado no escudo abaixo. 
Lembre-se que Deus te protege de todo mal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque deixou a Bíblia e 

nela eu posso aprender como ser uma criança obediente. Em nome de Jesus, amém. 

 
 

Fale para a criança: Saul desobedeceu a Deus. Ele não 
esperou completar os 7 dias até Samuel chegar. Ele não 
obedeceu completamente. 

Pergunte e peça para a criança completar: Quais são os passos da obediência? Obedecer... 
Resposta: completamente, imediatamente e sem reclamar. 

Continue: Para Saul o sacrifício era mais importante que a 
obediência. Quando Saul estava terminando de oferecer o 
sacrifício, Samuel chega. Samuel fica muito triste com Saul 
por causa da desobediência dele.  

Diga: Saul sofreu a consequência por sua desobediência. 
Deus nunca faz nada que seja tão difícil ao ponto de você 
desobedecê-lo.  

Fixando a lição/ A criança repete: O que Deus pede, eu consigo obedecer. 

Conclua: Já vimos algumas falhas de caráter de Saul, que eram o medo incontrolável e a 
desobediência. Deus quer te ensinar, mesmo criança, que você precisa lutar contra essas falhas. É 
possível obedecer e confiar em Deus. Aprendemos a fazer isso quando nos esforçamos em 
aprender a Palavra de Deus e oramos. 

Atividade: Cole um fio de barbante (ou outra linha que tenha em casa) no contorno da Bíblia e 
escreva seu nome nela. Se desejar, pinte bem bonito toda a figura. 

 

 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu quero ser uma criança que tem 

atitudes que te agradam. Me ajuda a ser humilde e obediente. Em nome de Jesus, amém. 

Fale para a criança: Vimos ontem que Samuel chegou bem na hora que 
Saul estava terminando de oferecer os sacrifícios. Samuel perguntou a 
Saul o motivo dele ter feito isso, de não ter esperado e ter desobedecido. 

Continue: Saul respondeu de uma maneira que muitas crianças tem o 
costume de responder. Sabe como? Dando desculpas e culpando outras 

pessoas pelo seu erro. Saul culpou todo mundo, menos a si 
mesmo. 

Diga mudando o tom de voz: Saul culpou os soldados: “Vi os 
soldados indo embora de medo...”, culpou Samuel: “Eu não vi 
você, você não chegava...” culpou os filisteus: “Os filisteus 
estavam se juntando e ficando cada vez mais fortes”  

Fale olhando nos olhos da criança: Saul não assumiu a 
culpa pelo seu erro. Quando erramos, precisamos assumir a 
culpa e pedir perdão. Isso mostra humildade. 

Explique: Quando pedimos perdão ao papai e a mamãe por ter mentido, por ter desobedecido, por 
ter feito alguma coisa errada, isso mostra que estamos sendo humildes e não orgulhosos. 

Pergunte e espere a resposta da criança: Você quer ser uma criança humilde? Que sabe pedir 
perdão e que procura obedecer? 

Fixando a lição/ A criança repete: Eu quero ser humilde e reconhecer quando erro, e pedir 
perdão. Não quero ser uma criança orgulhosa. 

Conclua com um sorriso: Deus ama quando somos humildes porque mostra que temos um 
coração que quer agradar a Ele. Deus recompensa quem é humilde. 

Atividade: Circule apenas as atitudes de uma criança que agrada a Deus.  

                  

 

                                                   

 
 

 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda a ser uma criança obediente 

em todos os momentos. Eu te peço perdão pelas minhas atitudes de desobediência. Em 

nome de Jesus, amém. 

Fale para a criança: Essa semana aprendemos sobre o filho de 
Saul, chamado Jônatas, que mesmo novo, já era responsável e 
liderou uma vitória contra os filisteus. Aprendemos também 
sobre algumas falhas de caráter que o rei Saul tinha.  

 

Continue: Deus castigou Saul por causa da sua desobediência. Disse Samuel a Saul: “Você agiu 
como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você; se tivesse 
obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 

Fale com tristeza: Samuel disse que por causa desse pecado, Saul tinha perdido seu reino. 
Samuel ainda disse que Deus havia encontrado um homem segundo o seu coração para liderar o 
povo de Israel.  

Diga: Saul não obedeceu 100% porque não obedeceu completamente. Vamos ver algumas 
maneiras que podemos obedecer 100%? 

Pergunte e espere a criança responder:  

Quando mandam você arrumar seu quarto e você não arruma a cama, isso é obedecer 
completamente?  

Quando seus pais pedem para você desligar o videogame/tv para fazer outra coisa, você faz 
imediatamente ou fica respondendo “só mais cinco minutos” ou “já vai”? 

Quando você precisa fazer seu Momento com Deus ou a tarefa da escola, você faz sem reclamar? 

Afirme: Deus quer que você aprenda a obedecer completamente, sem reclamar e imediatamente. 
Não seja como o rei Saul. 

Conclua: Semana que vem vamos aprender um pouco mais sobre o final do reinado de Saul.  

Fixando a lição/ A criança repete: Preciso obedecer completamente, imediatamente e sem 
reclamar.  

Atividade: Ajude as crianças a chegarem até a Bíblia e aprenderem mais sobre obediência: 

 

 


