
 

 

FORMA DE GOVERNO ONDE DEUS É O REI, ELE É O CENTRO DE TUDO E DECIDE TUDO 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 13/09/2020 

 

QUEREMOS UM REI! 
 

Versículos para decorar: 

1- Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. (Efésios 5:17) 

2- Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que 
sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. (Romanos 12:2) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA 
Entendendo a História 
1. Leia as frases abaixo e marque com um X a resposta correta. Dica: leia 1 Samuel 8:1-5. 
 
a. Quando Samuel envelheceu, quem ele escolheu como líderes de Israel? (v.1) 
    (   ) Seus filhos.      (   ) Seus sobrinhos.        (   ) Seus tios. 
 
b. Como se chamavam os filhos de Samuel?  (v.2)                
    (   ) Josué e Calebe.         (    ) Joel e Abias.     (   ) Hofni e Finéias. 
 
c. Como eram os filhos de Samuel? (v.3)  
    (   ) Obedientes.            (  ) Honrados.        (   ) Gananciosos. 
 
d. As autoridades de Israel foram pedir o quê de Samuel? (v.4-5). 
      (   ) Um rei.            (    ) Um deus.           (     ) Um sacrifício. 
 

2.O povo de Israel esqueceu que Deus é o rei verdadeiro. Israel era uma Teocracia. Mas para 
depender da liderança de Deus, eles tinham que ter fé. Eles precisavam de fé para acreditar no 
Deus que eles não viam. Vire a folha de cabeça para baixo e escreva o que é teocracia: 
 
 
 
                                
 
 
 

3. Apesar de ser invisível, o Senhor mostrou várias vezes o seu poder. Escreva o que aconteceu 
em cada figura.  Dica: Observe as figuras e leia os versículos abaixo de cada figura: 
 
 

Êxodo 15:21 - 22 Êxodo 17:11 Josué 6:20 

B C A 

(A)____________________ 
     ____________________ 

(B) _____________________ 
      _____________________ 

(C) ________________________ 
      ________________________ 



 

 

Refletindo: 
- Foi Deus quem havia colocado Samuel como líder do povo.  
- Então, quando o povo pediu um rei para ser como as outras nações, eles estavam rejeitando 
Samuel como líder, logo, quem eles estavam rejeitando na verdade? ____________________ 
- Quando você vai contra, ou rejeita alguma autoridade, você está se rebelando contra Deus na 
verdade. 

Decidindo: 
(   ) Decido não ir contra o que Deus manda. Se alguma autoridade mandar eu fazer alguma 
coisa, vou fazer. Não quero ser uma criança rebelde. 

Compartilhando com Deus: 
A rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria na Bíblia (1 Samuel 15:23). Deus odeia a 
rebeldia, mas tem grande prazer na obediência. Escreva sua decisão de hoje em forma de 
oração: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 

TERÇA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. O povo decidiu trocar tudo por sabedoria humana. É burrice querer trocar a sabedoria de Deus 
por sabedoria humana. O povo, porém, continuava pedindo algo. Descubra o que eles pediam na 
figura 1 usando como base a figura 2, depois escreva na linha abaixo. 

 
  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. O povo estava pedindo um rei para ser igual aos outros, mas essa não é a vontade de Deus! 
Siga as pistas e veja qual é a vontade de Deus. Siga o exemplo: 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S  U M P N Ç A L A 

O  T  A R H  N Ç 

P M G R T H D J  Õ 

R E E H E L A I S E 

E L M I Y M S N A S. 

M U J  S E  B R L 

Q V T A F I O U T M 

 A B C D E F 

1 T D R L K O 

2 J E S U S L 

3 I U Y R E T 

4 L S A B R P 

5 O U T R O S 

Início  

A vontade de DEUS é que sejamos como ____________ e não  
                      1; B                                               2; A 
querer ______ ou ______ como os outros. 
             3; F             2; E 

Início  



 

 

3. Deus disse a Samuel que Israel não estava rejeitando o profeta, e sim rejeitando a Deus como 
rei (1 Samuel 8:7). Complete as frases da próxima folha, de acordo com as figuras e veja as 
consequências de ter um rei. 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) Muitos homens do ________ seriam guarda-costas, soldados e __________ do governo. 
 
 
b) Teriam que dá a décima parte dos ________________ e dos ________________. 
 
 
 
Refletindo: 
- O povo foi orgulhoso e cobiçou ser como as outras nações. Esses dois pecados os cegaram 
para ver o quanto iam perder tendo um rei. 
- O pecado nos impede de ver o melhor de Deus para nós. 

Decidindo: 
(   ) Decido não ser orgulhoso(a). Vou ser humilde e aceitar as instruções que me dão.  
(   ) Decido não ficar me achando melhor que os outros. 
(   ) Decido não cobiçar os que os meus amigos tem. Vou agradecer a Deus o que eu tenho. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo as decisões que você tomou hoje: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Agora escreva uma oração de gratidão a Deus pelo que você tem na sua vida (família, escola, 
amigos, saúde etc): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUARTA - FEIRA 
Entendo a História 
1. Infelizmente, o povo não deu atenção para as palavras de Samuel e continuaram pedindo um 
rei. Assim, o Senhor permitiu que Samuel levantasse um rei em Israel. Mas esse rei deveria 
seguir algumas diretrizes. Leia Deuteronômio 17:15-19 e circule a resposta de cada questão. 

 
 

O rei deve ser  Questão 1 , não deverá ter muitos Questão 2      para volta ao Egito, não deverá 

ter muitas Questão 3 ,não deve ter muita prata e ouro, quando for corado deverá ter uma cópia 

da Questão 4   consigo e a lerá todo dia. 

 



 

 

Questão 1                   Questão 2                 Questão 3                Questão 4 

a) Israelita                  a)  Gorilas                 a) Cacatuas                a) Lei 

b) Careca                   b)  Cavalos               b) Unicórnios              b) Xerox 
c) Pequeno                c)  Araras                  c) Mulheres                c) Selfie 
 
 
2. Na tribo de Benjamin havia um homem chamado Saul, filho de Quis. 
Olhando apenas a aparência, Saul era perfeito para ser rei, ele era alto, 
rico e vinha de uma boa família. Complete a imagem ao lado enumerando 
os círculos de acordo com as figuras abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Saul saiu com seus servos para procurar as jumentas de seu pai, até que chegou em Zufe. 
Como as jumentas ainda estavam perdidas, o servo de Saul sugeriu que fossem consultar o 
profeta daquela cidade, que era muito respeitado. Troque o número pelas vogais e reescreva o 
nome do 
profeta. 
     
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Deus permitiu o povo ter um rei. Mas isso não seria feito de qualquer jeito, Deus deu instruções 
sobre como seria esse rei, e o que ele teria que fazer como rei. 
- Deus é planejado. Ele não faz nada de qualquer jeito. 

Decidindo: 
(   ) Decido não fazer as coisas de qualquer jeito. Vou me dedicar na oração escrita do meu 
Momento com Deus.  

Compartilhando com Deus: 
Vamos praticar sua decisão de hoje! Escreva uma oração caprichada pedindo pra Deus para 
você ser uma criança planejada e dedicada nas coisas que faz: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUINTA - FEIRA 
Entendo a História 
1.O Senhor mostrou a Samuel quem ele deveria ungir como líder sobre Israel. Quando Samuel o 
viu, o Senhor lhe disse: “Este é o homem de quem lhe falei; ele governará o meu povo”. Escreva 
a segunda letra de cada objeto abaixo e descubra o nome daquele que Samuel ungiu. 



 

 

                              
                       

     ___________  ___________             ___________         ___________ 
     
2. Samuel levou Saul e seu servo para a sala e deu a eles o lugar de honra entre os convidados. 
Quando a festa terminou, Samuel foi para a varanda da casa e conversou com Saul. Quando foi 
de manhã cedo, Samuel acompanhou Saul até a saída da cidade. Faça um círculo na imagem 
que representa o que foi feito antes de Saul seguir viagem. Dica: 1 Samuel 10:1 

                
 
3. No Velho Testamento, o Espírito Santo de Deus entrava e saía das pessoas conforme a 
maneira que agiam. Hoje podemos ter o Espírito pra sempre em nossos corações! Complete o 
versículo com a palavra correta.  

 
 
 

“Quando vocês _______________ e creram na palavra da verdade, o evangelho que os 

salvou, vocês foram  ______________ em Cristo com o ____________ ___________  
 

da promessa,” Efésios 1:13 
 
Refletindo: 
- Deus deu uma missão a Samuel: escolher e ungir Saul.  
- Samuel obedeceu e cumpriu sua missão. 

Decidindo: 
(   ) Decido cumprir com excelência o que me pedem, seja o que for. Um exemplo do que vou 
cumprir com excelência ainda essa semana é: _____________________________________ 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua oração de hoje com excelência! Leia novamente o “refletindo” e sua decisão de 
hoje, e escreva uma oração pedindo para Deus te fazer uma criança sábia em tudo que faz: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
 
 

selados Espírito Santo ouviram 



 

 

SEXTA - FEIRA 
Entendo a História 
1. Hoje quando você convida Jesus para morar no seu coração, o Espírito Santo vem morar em 
você e nunca mais sai. Marque a alternativa correta abaixo que mostra o que você precisa fazer 
para Jesus se tornar seu rei, e o Espírito Santo entrar em você para sempre. 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
2. O povo de Israel rejeitou a Deus quando pediu um rei para governar. Samuel convocou o povo 
e disse para se apresentarem perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e clãs".            
Leia 1 Samuel 10:21.  Pinte o nome correto da tribo, clã e o nome do novo rei de Israel. 

 
 
3. Saul foi escolhido, mas não se apresentou. Leia 1 Samuel 10:22 e circule onde Saul se 
escondeu. 
 
 
  
 
 
 
  
 
Refletindo: 
4. Leia 1 João 4:8 - 18 e responda: 
a) Quem é amor? (verso 8) _________________________  
b) Podemos confiar nesse amor? (verso 16) ____________ 
c) No amor não há o quê? (verso 18) __________________ 
 
 

QUANDO TEMOS DEUS, NÃO PRECISAMOS TER MEDO 
 
 
5. Escreva algum medo que você tem na sua vida: ____________________________________ 
Deus é maior ou menor que esse medo? ____________________________________________ 
 
 
Decidindo: 

ORAR E AGRADECER PELO 
ESPÍRITO SANTO 

RECONHECER QUE JESUS 
MORREU PELOS MEUS PECADOS 

E PEDIR PARA JESUS SER MEU 
SENHOR E SALVADOR. 

AJUDAR OS AMIGOS COM ALGO RECONHECER QUE SOU BOM 

 

SAUL FILHO DE 
ODE 

SAUL FILHO DE QUIS SAUL FILHO DE KAU 

TRIBO DE JUDÁ TRIBO DE BENJAMIN TRIBO DE NAFTALI TRIBO DE EFRAIM 

CLÃ SUFAMITA CLÃ AIRAMITA CLÃ DE MATRI 

SAUL FILHO DE 
DANIEL 

CLÃ DE SUFAMITA 

Saul tinha uma grande falha de caráter. Ele tinha medo descontrolável. 

 



 

 

(   ) Decido não ter medo das coisas que não posso controlar (morte, doenças, acidentes, escuro 
etc). 
(   ) Decido confiar que Deus me protege de tudo. Não vou me desesperar. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva as duas decisões que você tomou hoje, peça para Deus tirar todo medo do seu coração 
e peça para ele aumentar sua fé e confiança nele: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 


