
 

 

 

                  Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:_________________________________________________________________DATA: 27/09/2020 

 

JÔNATAS É OBEDIENTE, SAUL É 

DESOBEDIENTE 
 

Versículos para Decorar: 

1 - Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios". Provérbios 21:3  

 
2 - Temer o Senhor é odiar o mal; odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. 
Provérbios 8:13  
 

 

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Os filisteus não permitiam ferreiros em Israel. Assim, os israelitas não podiam ter espadas para 
lutar. Apenas dois homens em Israel tinham espadas: Saul e Jônatas. Jônatas recebeu uma missão 
especial com seu escudeiro. Desenhe Jônatas e seu escudeiro lutando contra os filisteus no 
desfiladeiro. Dica: Leia 1 Samuel 14:13-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jônatas percebeu que não seria mais o próximo rei. Ele vivia uma situação difícil.  
Mesmo assim ele confiou nos planos de Deus! 

 
2. Jônatas entendia algo muito importante: ele acreditava que era o Senhor que ganhava as 
batalhas. Seu pai Saul não entendia isso. Leia 1 Samuel 14:6b. Escreva no balão o que Jônatas 
falou para seu escudeiro. 
 
 
 
 

 

 
   “...nada pode impedir 
____________________________

____________________________

____________________________

_________________________ 

 



 

 

Depois que Jônatas falou isso, o Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel! 
 

Refletindo: 
- Mesmo novo, Jônatas confiava em Deus. Você também pode confiar em Deus em qualquer idade 
da sua vida. 

Decidindo: 
(   ) Decido confiar no que Deus diz na Bíblia, não vou duvidar. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a decisão que você tomou hoje e depois escreva uma oração pedindo para Deus aumentar 
a sua fé: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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 
1. O Senhor mandou Saul e os israelitas lutarem contra os amalequitas. Deus deu a Saul instruções 
específicas sobre essa batalha. Leia abaixo as instruções que Deus deu. Depois, procure no caça-
palavras as palavras destacadas. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Deus sempre sabe mais do que nós. Deus sabia que se os amalequitas não fossem 

destruídos, eles lutariam de novo contra Israel. Mas Saul achava que o plano dele era  
melhor do que o de Deus. 

 
2. Saul mais uma vez desobedeceu às ordens de Deus. Saul devia acabar com os amalequitas e 
com tudo deles, mas ele não fez. Leia 1 Samuel 15:9 e circule abaixo o que Saul NÃO destruiu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Por causa de sua desobediência, Deus se arrependeu de colocar Saul como rei. 
 
3. O rei Saul desobedeceu. Em vez de se arrepender por ter sido desobediente, ele ergueu um 
monumento em sua própria honra (1 Samuel 15:12). Não podemos ser como Saul. Temos que 
lembrar que é Deus que nos ajuda. Na verdade, é Deus que nos dá capacidade de fazer qualquer 
coisa.  
Marque X nas coisas que você consegue fazer porque Deus lhe dá a capacidade. 

C O N S A G R E M A S 

E P A W A X C T Y I K 

L E P T N P O U P E M 

I R U Y A A Z X C G T 

M T O P O Q Y T X C K 

I E P U S W U F G H R 

N N D A E L K E E T R 

A C R U J O I E M A T 

R E F L P M A T E M T 

Agora vão, ataquem os amalequitas e 

consagrem tudo o que lhes pertence. Não 

os poupem, matem homens, mulheres, 

crianças, recém-nascidos, bois, camelos e 

jumentos. 

 

Rei Aguague 
O melhor dos rebanhos Todo o povo 

O ouro dos amalequitas 



 

 

(     ) Tirar uma nota boa na prova. 
(     ) Ganhar um prêmio de um concurso da escola. 
(     ) Ser paciente e controlado. 
(     ) Obedecer pai e mãe mesmo sendo um pouco difícil. 
(     ) Ter coragem de fazer o certo mesmo quando todo mundo está fazendo o errado. 

 
Refletindo: 
- Além de desobediente, Saul foi orgulhoso porque ergueu um monumento em sua própria honra. A 
quem ele deveria ter dado honra pela vitória? ____________________________ 
- Leia Provérbios 27:2 e escreva o que você entendeu desse versículo: ______________________ 
________________________________________________________________________________ 
- Qual parte da obediência Saul deixou de cumprir? Marque um X: 
Obedecer imediatamente (   ) 
Obedecer completamente (   ) 
Obedecer sem reclamar (   ) 

 
 
Decidindo: 
(   ) Decido ser obediente completamente, quando meus pais e professores me derem uma instrução 
vou obedecer sem deixar de fazer nada.  

Compartilhando com Deus: 
Escreva a decisão que você tomou hoje e depois escreva uma oração pedindo para Deus te fazer 
obedecer completamente as instruções que te dão: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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: 
1. Quando Saul encontrou Samuel, ele disse: “Eu obedeci”. Mas, na verdade ele não obedeceu! 
Além de desobedecer, Saul cometeu outro pecado horrível! Ele mentiu. Leia João 8:44 e responda: 
Quem é o pai da mentira? ___________________________ 
 
2. Saul tinha outro problema muito sério: ele era rebelde. Siga o caminho abaixo e descubra o que é 
rebeldia. 
 
 

 
Agora, escreva aqui o que você encontrou: 
Rebeldia é _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
A pessoa rebelde acha que fazer qualquer coisa é melhor do que obedecer por completo. 

 
3. A rebeldia entristece o coração de Deus. Leia 1 Samuel 15:10-11 e responda: O que Saul fez 
para que Deus se arrependesse de ter colocado ele como rei? 

A  E   P  S O B  E   F  Q U E  R O,    U E    N I T 

C  U  O  E  E     A        E  D  Q  S  O  O. 

H  Q  S  D  D  R  Z  O  E  U  E     E  B   
A R    S O    E C E  E R    U   Q  S D E  J A     



 

 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Refletindo: 
- Hoje você viu que a mentira é um pecado horrível, e aquele que mente mostra que é mais parecido 
com o diabo do que com Deus, porque o filho de Deus se parece com Deus e fala a verdade. 
- Não existe mentira pequena, média ou grande, tudo é mentira aos olhos de Deus. 
- Você tem mentido por alguma coisa, mesmo por menor que seja? Está na hora de pedir perdão a 
Deus por isso e decidir mudar. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido não mentir mais e me esforçar para falar a verdade, ainda que seja difícil ou eu sofra 
consequências. Vou falar a verdade! 
(   ) Decido pedir perdão a Deus pelas mentiras que eu tenho contado. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva as decisões que você tomou hoje e depois escreva uma oração pedindo para Deus tirar 
toda a mentira da sua vida, e peça perdão se você tem cometido esse pecado: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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: 

1. Quando Samuel soube o que Saul tinha feito, ficou irado e foi falar com ele (1 Samuel 15:13-14). 
Desenhe ou cole figuras que representem Saul e Samuel no diálogo. (Dica para o desenho/colagem: 
Saul parecia um rei guerreiro; Samuel era homem simples, velho, nazireu de cabelos longos.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Senhor te 

abençoe! Eu 

segui as 

instruções do 

Senhor. 

Então, que barulho 

de ovelhas e 

mugido de boi são 

esses que estou 

ouvindo? 



 

 

2. Rei Saul desobedeceu a Deus por pensar que tinha uma ideia melhor. Isso é rebeldia. Samuel 
chamou atenção do rei, mas ele não admitiu que tinha errado. Leia 1 Samuel 15:15. Relacione as 
duas colunas que mostram a rebeldia de Saul. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Samuel falou duro com rei Saul. Leia 1 Samuel 15:17-19. Complete o que Samuel falou com as 
palavras que faltam. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não importava se Saul concordava ou não com as ordens de Deus, Ele devia obedecer a 
Deus! 

 
Refletindo: 
- Muitas vezes, você vai precisar obedecer sem entender os motivos, ou obedecer mesmo achando 
que o seu plano podia ser melhor. Porque Deus quer que obedeçamos 100%, sem duvidar do que 
Ele disse, sem achar que podíamos fazer melhor e sem desobedecer e fazer o que queremos. 
- Deus leva muito a sério a obediência! 
 
Decidindo: 
(   ) Decido não dar desculpas se eu desobedecer, vou assumir meu erro e pedir perdão. Não quero 
ser como Saul. 
(   ) Decido obedecer às minhas autoridades, porque elas foram colocadas na minha vida por Deus. 
(Romanos 13:1-2) 

Compartilhando com Deus: 
Escreva as decisões que você tomou hoje e depois escreva uma oração pedindo para Deus fazer de 
você uma criança obediente em todos as áreas da sua vida (em casa e em todos os lugares). Ser 
desobediente é feio e só traz consequências ruins para nós. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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. 
 
 

 
 
 

(v.17) Embora ___________ aos seus próprios 

olhos, você não se tornou o ___________ das 

tribos de Israel? O SENHOR Deus o ungiu como 

rei sobre Israel (v.18) e o enviou numa missão, 

ordenando: ‘Vá e  _____________ 

completamente os amalequitas... (v.19) Por que 

você não __________________ ao Senhor? 

 

 

Saul culpou outras pessoas pela 
desobediência. 

 

Saul achou que fazer algo bonito seria tão bom 
quanto obedecer. 

 

Saul achou que era o suficiente cumprir só 
uma parte da ordem do Senhor. 

 

• Saul poupou o melhor das ovelhas para 
sacrificar ao Senhor. 

 

• Saul disse, “Mas destruímos totalmente o 
restante.” 

 

• Saul culpou os soldados: “Eles os 
trouxeram dos amalequitas”. 

• 

 

• 

 

• 

 



 

 

SEXTA-FEIRA: 

1. Mesmo depois da repreensão de Samuel, Saul ainda deu outras desculpas! Ele disse que cumpriu 
tudo o que o Senhor havia ordenado. Na verdade, ele cumpriu quase tudo. Pinte os quadros com as 
lições que podemos aprender com a vida de Saul. 
 

 

 

 

 

 

A rebeldia é um pecado muito sério! Ela é tão séria quanto a feitiçaria. (1 Samuel 15:23) 
 

2. Qual das atitudes abaixo mostra rebeldia? Marque um X: 
(   ) Meu pai ou minha mãe mandam eu arrumar meu quarto, digo que sim na hora, mas depois viro 
os olhos e falo baixinho que só vou fazer quando eu quiser. 
(   ) Meus pais mandam eu fazer meu momento com Deus, eu paro o que estou fazendo e obedeço 
na hora. 
(   ) Meus pais saem de casa e me deixam com meu irmão(ã) mais velha, eu não obedeço o que 
ele(a) fala para mim porque não quero. 
 
3. Samuel encontra outro pecado em Saul: arrogância. A arrogância começa quando não 
escutamos as ordens do Senhor. Para aprender mais, leia abaixo e depois escreva o que aprendeu: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aprendi que: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Agora vamos ver o triste fim da rebeldia de rei Saul. Leia 1 Samuel 15:33-35 e marque X nas 

respostas certas. 

a. Quem matou o rei Aguague? (     ) Saul     (     ) Samuel 

b. Como o rei Aguague morreu?  (    ) Despedaçado perante o Senhor   (    ) Como escravo de Saul 

c. Como Samuel ficou? (     ) Muito feliz com Saul  (      ) Muito triste por causa de Saul 
 

4. A arrogância pode ser entendida também como orgulho na Bíblia. Para aprender um pouco mais 
sobre esse pecado, leia as referências abaixo e escreva o que você entendeu de cada uma: 
Provérbios 29:23: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Provérbios 16:18: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Tiago 4:6 ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

Não importa o que eu 
penso. A ordem de Deus 
deve ser cumprida. 

 

Devo obedecer a Deus 
só quando eu quiser. 
 

Quando dou desculpas 
para desobedecer, estou 
sendo rebelde. 
 

Quando sou arrogante, 
até escuto o que Deus 
manda. Mas acho 
muito difícil de cumprir. 

Quando sou arrogante, 
não escuto o que Deus 
manda. 
 
Assim, não sei o que 
fazer. 

Quando sou arrogante, 
escuto o que Deus 
manda e sei o que 
Deus quer. Mas acho 
que tenho uma ideia 
melhor. 



 

 

 
Refletindo: 
- Você quer ser uma criança orgulhosa ou humilde? ______________________________ 

Decidindo: 
(   ) Decido ser humilde e não ser orgulhoso(a). Não vou me achar mais inteligente do que os outros. 
Vou sempre reconhecer que tudo o que tenho e que sou vem de Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Lutar contra o orgulho é difícil, por isso precisamos da ajuda de Deus. Então, escreva uma oração 
agora falando para Deus que você não quer ser uma criança orgulhosa, mas quer agradá-lo em 
todas as situações e ser humilde sempre: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

 

 


