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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 18 a 27 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fale para a criança: Depois que Davi derrotou Golias, ele ficou muito mais 
famoso que o rei Saul. Porém Saul ainda era o rei de Israel e Davi o 
respeitava. Agora, Davi era visto como um guerreiro 
valente e não mais como um pastorzinho de ovelhas. 

 
Continue: Jônatas, o filho do rei Saul, conheceu Davi e eles tornaram-se 
grandes amigos. O nome “Jônatas” significa “presente de Deus”. A amizade 
dele era um presente de verdade para Davi. 

Pergunte e espere a criança responder: Você tem algum amigo(a)? E ele(a) 
é um bom amigo(a)? 

Fale com um sorriso: Deus ama quando temos boas amizades, que nos ajudam a fazer o que é 
certo. Precisamos escolher boas amizades. 

Explique: Um bom amigo não nos incentiva a mentir, desobedecer, brigar e nos vingar. Um bom 
amigo é aquele que nos aproxima de Deus, que nos ajuda a fazer o que é certo, que nos ajuda a 
obedecer a nossos pais e a Deus. 

Fixando a lição/A criança repete: Preciso escolher bons amigos, que me aproximam de Deus e 
me ajudam a fazer o que é certo. 

Conclua com uma voz amorosa: Se nós não temos bons amigos, podemos pedir pra Deus. 
Precisamos saber também que Deus é nosso melhor amigo e Ele nunca vai nos abandonar. 

Atividade: Hoje aprendemos sobre o valor de uma boa amizade! Devemos celebrar os amigos que 
temos. Vamos fazer isso hoje? Desenhe no quadro abaixo você e seu melhor amigo(a), escreva o 
nome dele(a): 
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ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, muito obrigado(a) porque tenho bons 

amigos, e obrigado(a) também porque o Senhor é meu melhor amigo. Em nome de Jesus, amém. 

 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda a dar o meu melhor em todas as 

situações e a obedecer às autoridades que tenho em minha vida. Em nome de Jesus, amém. 

 

 
Fale para a criança: Davi era 
dedicado e habilidoso em tudo o 
que fazia. Tudo o que Saul o 
mandava fazer, ele obedecia. 

Continue: Davi começou a 
ganhar destaque e ficou popular entre o povo, mas Saul 
não gostou disso. Na volta da batalha, as mulheres 
saíram cantando que Davi era melhor que Saul. Elas 
cantavam falando “Saul matou mil, mas Davi matou 10 mil” 

Diga: Saul era medroso e estava ficando maluco. Ele 
começou a desconfiar de Davi e foi dominado pelo ódio 
e pela inveja. 

Fale com tristeza: Dominado pelo pecado, Saul tentou matar Davi várias vezes. Uma vez, quando 
Davi estava tocando harpa para acalmá-lo, Saul o atacou atirando uma lança. Davi era ágil e 
desviou duas vezes.  

Explique: Ainda que Davi fosse ameaçado por Saul, ele não deixava de fazer o seu melhor. Ele 
cumpria todas as ordens que eram dadas. Saul foi injusto com Davi, mas Davi continuava sendo 
fiel à autoridade de Saul. 

Conclua: Todas as autoridades que existem na nossa vida, foram colocadas por Deus. Davi 
entendia isso e respeitava Saul, por amor e obediência a Deus. Todos nós temos autoridades em 
nossas vidas, até os adultos.  

Fixando a lição/A criança repete: Preciso obedecer às autoridades que existem em minha vida 
porque elas foram colocadas por Deus. 

Atividade: Vimos que Davi continuava fazendo o seu melhor mesmo quando Saul o atacava. 
Vamos lembrar dessa atitude pintando bem colorido o desenho abaixo mostrando Saul lançando 
uma lança em Davi. Se tiver bolinhas de papel colorido, pode usar também. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: 

Senhor Deus, obrigado(a) por me proteger 

em todos os lugares. Em nome de Jesus, 

amém. 

 

 
 

Fale para a criança: Saul não desistiu e desafiou Davi novamente. A missão agora seria matar 
100 filisteus. Em troca, Saul daria sua filha mais nova, Mical, em casamento. Dessa vez Saul 
pensou que Davi perderia e seria morto pelos filisteus. 

Continue: Davi conseguiu e recebeu Mical como 
esposa. Mas o ódio e inveja de Saul aumentavam a cada 
dia. Pela terceira vez, Saul tentou matar Davi. Dessa 
vez, Davi correu para casa. Na mesma noite, Saul 
mandou assassinos para matá-lo. Mas com a ajuda de 
Mical, Davi conseguiu fugir pela janela.  

Diga: Davi e Jônatas entenderam que Saul faria qualquer 
coisa para matar Davi. Então, bolaram um plano para saber 
se Davi deveria continuar fugindo ou não.  

Explique: O plano era... Davi iria faltar uma festa com o rei 
e se esconder no campo atrás de uma rocha. O rei iria sentir 
falta de Davi, pois o seu lugar estaria vazio. Jônatas iria até 
o campo onde Davi estava, iria atirar uma flecha e mandar o servo buscar.  

O código era: Se o pai estivesse calmo, ele diria ao servo “é mais para cá, pode vir, você estará seguro”. 
Se o pai estivesse com raiva, Jônatas diria “é mais para lá, 
vá embora, pois o Senhor o manda ir”. 

Conclua: Davi estava sendo ameaçado de morte, mas 
mesmo assim confiava na proteção de Deus. Deus nos 
protege em todos os lugares. Podemos confiar na Sua 
proteção me nossas vidas. 

Fixando a lição/A criança repete: Posso confiar que 
Deus me protege em todos os lugares! 

Atividade: Assim como o guarda-chuva nos protege da 
chuva, Deus nos protege de coisas ruins. Não 
precisamos ter medo. Para lembrar disso, pinte o guarda-
chuva e cole bolinhas de papel azul nas gotas de água. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fale para a criança: No segundo dia de festa, Saul sentiu falta de Davi. 
Jônatas respondeu: "Davi me pediu, com insistência, permissão para ir a Belém 
para oferecer sacrifício na cidade e ver seus irmãos. Por isso ele não veio à 
mesa do rei”.   
Continue: Saul ficou tão irado que atacou 

seu próprio filho. Com isso, Jônatas percebeu que seu pai estava 
decidido a matar Davi. Jônatas foi até o campo e fez conforme 
tinha combinado e atirou a flecha para o garoto pegar.  

Diga: Davi entendeu o recado. Jônatas era um bom amigo e 
Davi também. Antes de Davi fugir, os dois juraram amizade. 
Jônatas fez Davi prometer que cuidaria de sua família. Um bom 
amigo ajuda o outro quando está em dificuldade.  

Conclua: Davi decidiu fugir para preservar a sua vida. Davi já 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajude a esperar com paciência, sem 

reclamar e sem ficar com raiva. Em nome de Jesus, amém. 

 

tinha sido ungido rei, mas entendia que o seu tempo como rei só começaria quando Deus 
mandasse. Ele não poderia fazer algo sem a permissão de Deus. 

Fale sorrindo: O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Muitas vezes vamos precisar 
esperar com paciência, sem reclamar e sem ficar com raiva. 

Fixando a lição/A criança repete: O tempo de Deus é diferente do meu. Preciso aprender a ter 
paciência e esperar. 

Atividade: Ajude Davi a fugir para o deserto: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fale para a criança: Então Davi começou a sua fuga. Foi uma 
longa jornada de quase 15 anos, mas Deus estava com ele. Saul 
passou o resto da vida perseguindo Davi para matá-lo. Ele fez só 
isso o resto da sua vida. 

Diga: Nesses 15 anos de fuga, Davi fez muitas amizades, lutou em 
muitas batalhas, conseguiu reunir um exército de 400 homens. Durante esse tempo de fuga, Davi 
aprendeu grandes lições. Uma delas foi esperar o tempo de Deus.  

Continue: Deus colocou Saul na vida de Davi para treinar seu caráter e permitiu que Saul o 
perseguisse para prepará-lo para ser um grande rei. Deus permite os sofrimentos na nossa vida 
para treinar o nosso caráter. 

Pergunte e espere a resposta da criança: Como você age quando acontece algo ruim? Você 
reclama? Briga? Fica chateado e culpando outras pessoas? 

Afirme com um sorriso: Essas não são maneiras corretas de lidar com um problema... 
Precisamos orar e pedir a ajuda de Deus. Precisamos confiar que Ele está no controle de todas as 
coisas. 

Conclua: Essa semana aprendemos várias qualidades da vida de Davi, vimos que Davi era um 
jovem que sabia esperar, não revidava o mal com o mal, era um bom amigo, obedecia a suas 
autoridades e muito mais. Todas essas qualidades você como criança também pode ter em sua 
vida. 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajude praticar as atitudes que te 

agradam. Em nome de Jesus, amém. 

 

Fixando a lição/A criança repete: Eu consigo ser uma criança com qualidades que agradam a 
Deus. Posso ser uma criança amorosa, obediente, paciente e perdoadora. 

Atividade: Para lembrar que todo momento podemos agradar a Deus, desenhe os ponteiros do 
relógio e depois pinte toda a figura. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

Orar pelos 

outros 

Adorar a 

Deus 

Orar 

Compartilhar meus 

brinquedos 

http://www.nibparana.org/

