
 

 

 

    

 

 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 18/10/2020 

 

A AMIZADE DE DAVI E JÔNATAS E A 

FUGA DE DAVI 
 

Versículos para Decorar: 

1 - Não se deixem enganar: "as más companhias corrompem os bons costumes" (1 Coríntios 
15:33)  

2 - O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade. (Provérbios 17:17)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Após a derrota do gigante Golias, Davi não era mais visto apenas como um pastor ou tocador 
de harpa, mas como um corajoso guerreiro. Assim, mesmo Saul ainda sendo o rei, sua 
popularidade diminuía, enquanto a de Davi crescia. Leia 1 Samuel 14:49-50 e 2 Samuel 4:1 
abaixo e descubra o nome dos filhos de Saul. 

 
    

 
 

Ainoã Jôn_____ I______ Malqui____ Is-B_______ Me_______ Mi____ 

ESPOSA FILHOS FILHAS 

 
2. Davi e Jônatas se conheceram e se tornaram grandes amigos. Jônatas era um bom amigo 
para Davi, ele preferia a amizade de Davi ao trono de Israel. Podemos saber quem você é pelos 
amigos que você tem. Leia 1 Coríntios 15:33 e desembaralhe o que falta do versículo. 
 
 
 
 
3. É você quem decide quem será seu amigo. Se uma pessoa não se importar em obedecer a 
Deus, então ela não deve ser sua amiga (Salmos 119:63). Ligue as características que se 
referem ao bom amigo e ao mau amigo.  

                                                                                            

Obedece a Deus e sua Palavra. 

Quer me obrigar a fazer coisas que desagradam a Deus. 

Quer sempre fazer a vontade de Deus. 

Abandona nos momentos difíceis. 

Gosta das mesmas coisas que Deus gosta. 

Não acha importante Deus nem o que Deus diz. 

É amigo sincero. 

Sente inveja quando eu ganho algo. 

BOM 
AMIGO 

Não se deixem ___________ (GA-EN-NAR): "as más _______________ (COM-AS-NHI-PA) 
_______________________ (COR-PEM-ROM) os bons costumes" 

MAU 
AMIGO 



 

 

 

    

 

Refletindo: Você tem amigos que agradam a Deus? Quem são? 
___________________________________________________________ 
Decidindo: 
(   ) Decido escolher amigos(as) que me aproximam de Deus. 

Compartilhando com Deus: Escreva a decisão que você tomou hoje e depois escreva uma 
oração pedindo para Deus te dar boas amizades: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. Tudo o que Saul mandava Davi fazer, ele fazia com tanta habilidade que se tornou o 
comandante do exército de Israel. Mas a fama de Davi não estava agradando Saul. Relacione as 
colunas de acordo com a primeira e depois marque a sequência correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2. Saul sabia que o Senhor estava com Davi porque tudo o que ele fazia dava certo. Então ele 
planejou matar Davi mais uma vez mandando que ele lutasse contra os filisteus. Complete as 
frases abaixo e coloque na cruzadinha pela ordem. Dica: 1 Samuel 18:17-19. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Davi tinha motivos para ficar chateado com 
o rei Saul. Mas ele não se revoltou, não falou mal do rei, não ficou fazendo corpo mole. Davi nos 
ensina duas coisas sobre autoridade. Descubra quais são esses ensinamentos juntando as 
sílabas que têm o mesmo número.  
 

AU (4) NHAS (1) RI (4) CA (2) DO (3) DA (4) 

RÁ (2) DES (4) QUAN (3) MI (1) TO (4) TER (2) 

 

(C) Um dia um espírito maligno 
dominou Saul. O que Davi 
fazia? 
 

(   ) Pela inveja e ódio. (   ) 1 Samuel 18:10 

(D) Saul pegou uma lança e 
atirou na direção de Davi. O 
que Davi fez? 
 

(   ) “Saul matou mil, Davi 
matou dez mil.” 

(   ) 1 Samuel 18:9 

Se Davi vencesse, ele poderia se 
________ (1) com sua filha mais velha 
chamada ___________ (2). Saul 
queria que Davi morresse na batalha 
contra os _____________ (3). Porém, 
Davi cumpriu sua missão, mas Saul  
deu sua filha para outro ________ (4). 

(A) Quando Davi voltou da 
batalha contra Golias, o que as 
mulheres saíram cantando? 
 

(   ) Tocava harpa para 
acalmá-lo. 

(   ) 1 Samuel 18:11 

(B) Saul medroso e paranoico 
começou a desconfiar de Davi. 
Pelo que ele foi dominado? 
 

(   ) Ele era ágil e desviou 
duas vezes. 

(   ) 1 Samuel 18:7 



 

 

 

    

 

a) Deus escolheu as ___________________ (1) para moldar meu ___________ (2). 
b) __________ (3) me submeto à __________________ (4) estou me submetendo a Deus.  
 
Refletindo: 
- Mesmo Saul sendo mal, Davi continuava a obedecê-lo pois era a sua autoridade. 
- É Deus quem coloca as autoridades na nossa vida. Quando obedecer nossas autoridades, 
estamos obedecendo a Deus. 

Decidindo: 
(   ) Decido obedecer completamente, imediatamente e sem reclamar meus pais e professores. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a decisão que você tomou hoje e depois escreva uma oração pedindo para Deus te dar 
um coração obediente: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 
1. Saul estava com muita inveja de Davi, e por isso planejou uma forma de matá-lo:  Mical, filha 
se Saul somente casaria com Davi, se ele matasse 100 filisteus. Faça as contas e descubra 
quantos filisteus Davi matou para completar essa tarefa. 

1000 : 2 – 300 = ________ 
 
2. Saul continuava tentando matar Davi. Certo dia, possuído por um Espirito Maligno ele atirou 
uma lança em Davi, mas ele se desviou. Na mesma noite, Saul mandou assassinar Davi em seu 
quarto, mas Mical ajudou Davi a fugir pela janela e colocou em sua cama um objeto. Marque com 
um X os objetos que não foram colocados. 
 

 
 
  
 
3. Davi e Jônatas eram amigos fiéis, mas Saul estava determinado a matar Davi. Por causa 
disso, eles pensaram em um plano para ajudar Davi: Jônatas iria até o campo onde Davi estava, 
iria atirar uma flecha e mandar seu servo ir buscar. Ligue os códigos abaixo com as respectivas 
consequências. Leia 1 Samuel 20:20-22 

 
 
 

 
 
 

 

Ídolo Bule  Vela Dado Faca 

CÓDIGO 01: “- É mais pra cá” CÓDIGO 02: “- É mais pra lá” 

“Vá embora, pois o 
Senhor o manda ir”. 

“Vamos conversar 
novamente” 

“Fique mais uma 
semana aqui” 

“Pode vir, você 
estará seguro” 



 

 

 

    

 

Refletindo: 
- Inveja é desejo de ter algo ou ser como alguém. Ódio é uma raiva profunda que leva a desejar 
o mal. 
- O ódio e a inveja são pecados que Deus não quer que nós tenhamos em nosso coração. 
Decidindo: 
(   ) Decido pedir perdão a Deus se tenho tido ódio de alguém. Quero amar as pessoas assim 
como Deus me ama. 
(   ) Decido pedir perdão a Deus se tenho tido inveja de alguém. Quero ser grato a Deus pelo que 
ele me deu. 

Compartilhando com Deus: Escreva uma oração pedindo perdão a Deus se você tem tido ódio 
ou inveja de alguém: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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  
Entendendo a História 
1. Saul ficou tão irado quando percebeu que Davi não iria para o banquete que atirou uma lança 
contra seu próprio filho, Jônatas. Logo começou a fuga de Davi. Foi uma longa jornada de quase 
15 anos, mas Deus estava com ele. Vamos conhecer os principais acontecimentos durante essa 
jornada. Complete com a palavra correta:   
 

Após despedir-se de Jônatas na Pedra de Ezel... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Todas as vezes que Saul atacava Davi, o Senhor o protegia. Deus nos protege! 
Decidindo: 
(   ) Decido confiar que Deus me protege. Por isso, não vou ter medo! 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração falando para Deus que você confia nele, e confia que ele te protege de todo 
mal. Se você tem tido medo de alguma coisa, escreva o que é e peça para Deus tirar seu medo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. 
 

Em En-Gedi, Davi teve a oportunidade de ____________ (matar / salvar) Saul 
quando ele entrou em uma caverna para fazer suas necessidades, Davi estava 
escondido no fundo da _______________ (caverna / taberna), mas ele só cortou a 
ponta do manto de Saul, mostrando que não queria matá-lo. (1 Samuel 24:3-4) 
 

O profeta Samuel morreu e o povo de Israel o sepultou na cidade de 
___________ (Ramá / Jerusalém). (1 Samuel 25:1) 

Na caverna de Adulão, 400 ______________ (homens / mulheres) se 
juntaram a Davi e ele se torna líder deles. (1 Samuel 22:2) 
 

Davi foi para Gate e ficou entre os filisteus. Quando eles tentaram matar Davi ele se 
fez de _____________ (doido / rico) e conseguiu fugir. (1 Samuel 21:13) 
 

Davi e seus 600 soldados foram para a cidade de Gate, lá o rei Aquis os acolheu. Quando Saul soube disso, 
__________ (parou / ficou feliz) de persegui-lo. (1 Samuel 27:4) 

Samuel 



 

 

 

    

 

SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. No deserto de Maom, Davi conhece Nabal, um homem rude e mau que se recusa a dar 
comida para ele e seus homens. Esse homem tinha uma esposa que se chamava Abigail.  
(1 Samuel 25: 2, 38, 40) 
Marque com um X dizendo o que aconteceu com Davi e pinte as características de Abigail: 
(     ) Nabal matou Davi e seus homens com uma pedrada na cabeça. 
(     ) Abigail alimentou Davi e seus homens. 
(     ) Abigail pediu de Davi a cabeça de Nabal como presente. 
 

Abigail era: 
 
 
Lição: Davi passou muito tempo fugindo! O Senhor o protegeu e ele o honrou o Senhor em tudo. 
Durante esse tempo de fuga, Davi aprendeu muita coisa. A principal coisa que ele aprendeu foi a 
esperar o tempo de Deus. 
Decidindo: 

 (   ) Decido não desperdiçar nenhuma oportunidade de aprender. 

Compartilhando com Deus: 
Ore falando para Deus que você deseja ser uma criança sábia, paciente e que sabe aproveitar 
as oportunidades que lhe dão: 
 (   )Orei  

 
 

 
 
 

RECORTE ABAIXO A SUA FIGURINHA E COLE NO SEU ÁLBUM DE 
FIGURINHAS DA VIDA DE JESUS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caso você não tenha seu álbum, acesse o site da igreja 
(www.nibparana.org), clique na página do Nova Kids e baixe 
o seu! 
OU Aponte a câmera do seu celular para o QR-CODE ao 
lado! 

ESCOLHA DOS 
DISCÍPULOS 

EGOISTA 
 

BONITA ARROGANTE PACIFICADORA 

http://www.nibparana.org/

