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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 16:1-23 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fale para a criança: Samuel havia ficado muito triste por causa da 
desobediência de Saul. 
 

Deus disse: “Até quando você vai ficar 
triste? Eu não quero mais Saul como rei. Pegue um chifre com 
óleo e vá até a cidade de Belém. Eu escolhi um dos filhos de 
Jessé para ser o novo rei”. 
 

Continue: Chegando à casa de Jessé, Samuel viu Eliabe, 
primeiro filho de Jessé.  
 

Samuel pensou: “Com certeza é este! O mais velho era alto e de 
boa aparência”.  
  

Explique demonstrando: Naqueles dias para ser rei, você não 
precisava ser o mais rico, nem o mais inteligente, mas precisava 
ter aparência de rei: alto e forte para carregar a espada e a armadura.  
 

Conclua: Samuel achava que era Eliabe, mas Deus disse para não olhar a aparência.  
 

Fale mudando o tom de voz: Deus disse: "Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o 
rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração".  
 

Fixando a lição/A criança repete: Meu coração é mais 
importante que minha aparência. 
 

Atividade: Como é o coração da criança que agrada a Deus? 
Desenhe o seu coração e enfeite bem bonito: 
 
      

  

O SENHOR NÃO VÊ COMO O HOMEM: O HOMEM VÊ A APARÊNCIA, 
MAS O SENHOR VÊ O CORAÇÃO." (1 SAMUEL 16:7B) 

                        

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO 
VÍDEO DO ENSINO DO VERSÍCULO 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, 

me dá um coração que Te agrade. Em nome de Jesus, 

amém. 
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Leia para a criança: Jessé apresentou outro filho 
chamado Abinadabe, mas Deus disse: “Não é 
este!”. E levou também todos os outros filhos – 
mas Deus também disse NÃO! 
 

Samuel perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho?  
 

Jessé respondeu: “Tenho sim, o filho mais novo, o caçula, mas ele 
está lá fora nos campos, tomando conta das ovelhas”. O pai de Davi 
não queria nem falar dele, mas Deus fez questão de chamar Davi! 

 

Então Samuel disse: Mande chamá-lo agora! Pois só vamos comer 
quando ele estiver aqui! Davi era o nome do filho caçula de Jessé, mas 
ele não era como os outros filhos. Ele era trabalhador, ajudava seu pai, 
tocava harpa e cuidava das ovelhas.  
     
Atividade: Observe a imagem, circule onde está Davi e depois cole 
algodão no corpo das ovelhinhas. 

 

 

 
 
 

Fale com cara de surpresa: Jessé, o pai de Davi, mandou chamá-lo imediatamente. 
 

Pergunte e espere a criança responder: Mas porque Davi nem tinha sido chamado para o jantar de 
banquete com Samuel? 
 

Explique: Porque ele era o filho menor, por 
isso era considerado o menos importante.   
 

Continue a explicação: Naquele tempo o 
filho mais velho, o primogênito, era o mais 
importante e o filho caçula, o mais novo, o 
menos importante. 
 

 
 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque nunca se esquece 

de mim. Em nome de Jesus, amém. 

 



Fale com carinho: Deus não olha para a cor de sua pele, se é branca ou negra, não olha a cor de seus 
olhos, não vê se você é alto ou baixo, bonito ou feio. Deus vê o seu coração!  
 

Pergunte para a criança: E o que é o coração? (Dê um tempo para ela responder e prossiga). É a 
parte de mim que Deus vê, o que gosto, o meu verdadeiro eu, a parte que decide ser obediente e amar 
a Deus. 
 

Continue: Deus vê tudo o que você faz, mesmo quando ninguém está vendo! 
 

Diga: O Senhor queria um rei que tivesse um grande coração e que o amasse. Ele não queria um rei 
bonito e alto. 
 

Fale com alegria: Quando Davi chegou, Deus falou a Samuel: “É ESTE!” 
 

Continue: Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência.  
 

Fixando a lição/A criança repete: Meu coração é mais importante que minha aparência. 
 

Atividade: Deus não vê como os homens, então vamos colar papel picado na parte de nosso corpo 
com a qual podemos agradar mais ao Senhor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fale para a criança: Samuel ungiu Davi na frente de seus irmãos. E a partir 
daquele dia o Espírito de Deus saiu de Saul e tomou conta de Davi. Ele foi 
ungido como rei, mas Saul continuou sendo rei até sua morte.  
 

Explique: Como o Espírito de Deus tinha saído de Saul, um espirito mau 
atormentava ele.  

 

Continue: Então os funcionários de Saul, observando esse espirito mau, sugeriram que arrumassem 
alguém para tocar música para acalmá-lo, eles sugeriram a harpa. (Esse era o instrumento que Davi 
tocava).   
 

Diga mostrando as figuras: Davi era um jovem muito especial, ele tinha muitas qualidades que 
agradavam a Deus. Davi era: 
  

1. Guerreiro valente;  

2. Sabia falar bem;  

3. Tinha boa aparência; 

4. O Senhor estava com 

ele;  

5. Cuidava das ovelhas; 

6. Tocava harpa; 

7. Amava Deus. 

Conclua: Assim como Davi, todos nós temos dons e talentos que podemos usar para agradar e servir 
a Deus.  
 
Fixando a lição/A criança repete: Deus me deu dons e talentos para servir a Deus e às pessoas. 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor se 

importa mais com o meu coração. Em nome de Jesus, amém. 

 



Atividade: Descubra 7 diferenças entre os desenhos: 

 
 

Fale para a criança: Então Saul 
mandou uma mensagem a Jessé: “Envie 
o seu filho (Davi) que cuida das ovelhas 
para ser meu músico”. 
 

Continue: A partir desse momento, toda vez que o espírito mau entrava em 
Saul, Davi tocava harpa, Saul ficava melhor e o espírito ia embora. 

Explique: Davi se tornou seu escudeiro e músico, mas Saul não sabia que 
Davi tinha sido ungido rei para ficar no seu lugar. 
 

Fale com alegria: Deus escolheu Davi para ser o próximo rei de Israel. 
Davi, mesmo sabendo que seria rei, não tratou Saul mal e nem se negou a 
ajudá-lo. Davi era servo e sabia 
obedecer às autoridades.  
 

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

Atividade: Complete o desenho 
com linhas ligando os pontos para 
lembrar qual foi o instrumento que 
Davi tocava para acalmar Saul. 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor me deu 

dons e talentos. Que eu possa usá-los para servir a Ti e as pessoas. Em nome de Jesus, 

amém. 

 

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

coração, com amor e respeito. Em nome de Jesus, amém. 

 


