Deus ajuda Davi a vencer Golias
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana, como foi na escola e na igreja. Conheça os
visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore abençoando
cada um dos presentes, suas famílias e pelos que faltaram
também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Davizinho - Aline Barros e Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=AeA2D54gJhM

2. Davi e Golias - Diante do Trono
https://www.youtube.com/watch?v=wchoJYWLAqM

Por favor, observe o planejamento das atividades
da faixa etária que irá trabalhar.
Sugestão ao líder:
3 a 8 anos: Filme: Davi e Golias – Desenhos Bíblicos
https://www.youtube.com/watch?v=Uulk8NwCYy8

Texto Bíblico: 1 Samuel 17.1-50
Versículo para memorizar: “O que é nascido de Deus vence o
mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.” 1 João
5.4
Princípio Bíblico: Ensinar as crianças a confiar em Deus. Elas
precisam saber que nos momentos de dificuldade e de lutas, o
Senhor estará com elas e dará vitória.

1º) Quebra gelo:
A Brincadeira: Nosso valor em Deus
O líder irá precisar de uma nota de Real (pode ser dinheiro de
brincadeira ou impresso). Mostre para as crianças e diga para elas
imaginarem que é uma nota de R$ 100,00, porque é a nota mais
valiosa. Pergunte para as crianças quanto vale aquela nota. Dobre
a nota ao meio e pergunte o quanto ela vale. Dobre mais uma vez
e pergunte o quanto ela vale. Amasse a nota e pergunte
novamente o quanto ela vale. Pise na nota e pergunte mais uma
vez.
Sugestão ao líder: Agora explique que para Deus somos muito
valiosos e, independente dos momentos difíceis e
de tristeza ou mesmo quando somos zombados por
nossos amigos, nunca perderemos o nosso valor
para Ele.

2°) Mensagem (25 min):
Davi era o filho mais novo de Jessé e passava o dia todo no
campo apascentando as ovelhas do seu pai, que já era idoso.
Saul e os israelitas se juntaram em acampamento sob uma
colina para guerrear contra os filisteus. Os filisteus estavam

acampados em outra colina e entre as duas existia um vale.
Entre os filisteus existia um bravo soldado chamado Golias que
tinha quase três metros de altura, pesava sessenta quilos e
usava armadura e uma lança de bronze. Os israelitas tinha
muito medo de Golias porque ele era muito grande.
Durante quarenta dias, Golias insultava os israelitas e todos
ficaram com mais medo ainda. Ninguém tinha coragem de lutar
contra
ele.
Um dia, ele saiu do acampamento dos filisteus para desafiar os
israelitas, gritando: “Escolham um homem para lutar comigo.
Se ele ganhar, seremos seus servos. Mas se eu ganhar, vocês
nos servirão. Eu os desafio a enviar um homem para me
enfrentar!”
Até que chegou Davi e resolveu enfrentá-lo em nome de
Deus..
Quando o rei Saul soube que Davi queria lutar com o gigante,
tentou convencê-lo a não fazer isso, porque Davi ainda era um
menino muito magrinho e apenas um pastor de ovelhas. Porém
ele contou para o rei como Deus havia ajudado a derrotar um
leão e um urso quando estava no campo cuidando das ovelhas.
Sendo assim, o rei Saul permitiu que Davi enfrentasse o gigante
em
nome
de
Deus.
Davi não quis usar armadura, pois elas eram muito pesadas.
Então pegou seu cajado e cinco pedras na mão, olhou para o
gigante e disse: “Essa luta é em nome do meu Deus, e assim
que eu te derrotar, todos irão saber o tamanho do Deus de
Israel”. Davi atirou a pedra e acertou a testa de Golias. O
gigante caiu no chão, e Davi usou a espada para cortar a cabeça
dele. Assim, Deus ajudou Davi a ser vitorioso.

3°) Aplicação:
Os irmãos de Davi zombaram dele, o Rei Saul não acreditou nele e
até o gigante Golias riu por Davi ser muito pequeno. Mas Davi
acreditou que Deus estava com ele, iria protegê-lo e ajudá-lo. O
tempo todo Davi declarava vitória em Deus, e foi isso que Deus
fez: venceu o inimigo. Você sabia que o inimigo pode ser uma
dificuldade ou um problema que você está passando? Assim como
Davi, confie em Deus e declare vitória sobre seu inimigo.
Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 a 2 (3 a 5 anos) e todas as questões (5 a 9 anos)
1) Você confia em Deus, como Davi? Você sabia que Ele pode te
livrar de todo mal e te proteger?
2) O que você faz quando tem medo de fazer alguma coisa?
3) Quando Golias provocou Davi, Davi orou ao Senhor. O que você
faz quando alguém te provoca ou briga com você?
4) Tem alguém em sua escola, na família ou entre seus amigos
que te provoca? Você ora a respeito disso, para Deus te ajudar?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Ore com elas para que Deus ajude a confiarmos nEle e a
derrotarmos os nossos inimigos.
4°) Atividades:
1) Fazer a atividade do dia de acordo com a faixa etária.

Deus ajuda Davi a vencer Golias
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________

Deus ajuda Davi a vencer Golias
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________

Deus ajuda Davi a vencer Golias
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ____________________________
1. Escreva V para verdadeiro e F para falso.
(
(
(
(
(
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) Saul era rei de Israel;
) Davi era um rapazinho corajoso que não teve medo de Golias;
)Davi usou a armadura do rei Saul para lutar com Golias;
) Golias ficou com muito medo de Davi;
) Golias lutou com armadura, espada e lança;
)Deus estava com Davi, por isso ele venceu.

2. Pinte somente as letras e aprenda mais sobre a vitória de
Davi

