Tema: Reino Unido
Texto Bíblico: 1 Samuel cap.16-17.
Versículo para memorizar: “Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao
lado dos seus antepassados.” Atos 13.36.
Princípio Bíblico:
Individualidade - Nosso alvo é conduzir a criança na compreensão do princípio de individualidade.
Quebra gelo:
Sejam todos bem-vindos, a nossa aula de hoje. Vamos começar com uma brincadeira: “o rei decretou”.
O Rei / A Rainha _____________ (nome da criança do grupo) decretou que _____________(a criança escolhe
um decreto que o grupo realizará). EX: O Rei Calebe decretou que a Leticia conte uma história engraçada de
sua família. Permita que todas as crianças participem.
Mensagem:
Para desembarcar na oitava parada da viagem, vamos continuar com a brincadeira do Rei, realizada na
abertura. No entanto, neste momento, vamos precisar de três crianças para representar os antigos reis: Saul,
Davi e Salomão.
Nosso primeiro rei será Saul (Se possível leve uma coroa e coloque na 1ª primeira criança, pergunte se ela
conhece a história do rei Saul). O profeta Samuel foi o último juiz em Israel. Os israelitas pediram a ele que
elegesse um rei. Embora Samuel os tenha alertado de que a vida não seria as “mil maravilhas” que
imaginavam tendo um rei, Deus permitiu que Samuel ungisse o rei Saul, como primeiro rei em Israel.

No início do reinado, as primeiras vitórias contra os exércitos inimigos alegraram o povo. No entanto,
lentamente o rei Saul começou a confiar em suas forças, exército e inteligência em vez de confiar em Deus. A
consequência é que Deus o rejeitou como rei, por causa de sua desobediência e do seu orgulho.
(Coroe uma criança para representar o rei Davi, pergunte o que ela sabe sobre o rei Davi.) O segundo rei de
Israel, escolhido por Deus, foi o jovem e corajoso Davi. Ele é famoso por seu confronto e vitória contra o
gigante filisteu chamado Golias. Davi tem muitas histórias para contar. Ele era o melhor amigo de Jônatas,
filho do rei Saul. O problema é que eles não podiam ser amigos, pois Saul tornara-se inimigo de Davi, porque
não gostava do fato de Davi ter sido escolhido por Deus para substitui-lo no trono de Israel.
Davi também foi fugitivo, teve que se esconder de Saul. Ele se casou com a filha de Saul e morou durante um
tempo com os filisteus, que eram inimigos de Israel. Depois da morte de Saul, Davi assumiu o reinado. Ele
tornou-se um rei glorioso, conquistou muitas vitórias e riquezas para Israel. Ele mesmo planejou e preparou
todas as coisas que o próximo rei construísse um templo para Deus.
Mas a vida de Davi também teve histórias ruins. Ele cometeu adultério e assassinato para poder casar-se com
uma mulher chamada Bete-Seba. Como consequência, seu primeiro filho com Bete-Seba morreu. Mas, em
seguida ela engravidou e teve um bebê chamado Salomão.
Davi se arrependeu de seus pecados e escreveu lindos salmos de adoração, confissão, louvor e gratidão a
Deus. Após sua morte, seu filho Salomão se tornou rei de Israel.
(Coroe uma criança para representar o rei Salomão, pergunte o que ela sabe sobre o rei Salomão.)
Salomão teve um reinado espetacular. Ele começou seu mandato muito bem. Pediu a Deus sabedoria e de
fato recebeu. Construiu um templo magnifico além de outras construções históricas. Ele estudou sobre
plantas e animais. Curioso, muito inteligente e sábio, recebeu visita de pessoas importantes como a rainha de
Sabá.
Salomão foi um brilhante escritor. Ele escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. No entanto,
num período de sua vida, permitiu que seu coração o traísse. Escolheu casar-se com várias mulheres e adorar
os deuses delas. As consequências dessa escolha, veremos na próxima semana. Esse período é conhecido
como Reino Unido, pois Israel era um único país.
Dentre esses três reis, o mais influente foi Davi, sendo considerado por Deus como “um rei segundo o Seu
coração”. Vamos ler nosso versículo do dia juntos: “Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois
morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados.” Atos 13.36.
Deus conhecia a história de cada rei escolhido por Ele. Davi obedeceu à vontade de Deus, do mesmo modo,
Deus nos trata de maneira individual e tem planos para cada um de nós. Davi serviu a Deus e ajudou seu país.
Como Ele pode usar a sua vida, para ajudar nosso país?

Aplicação:
Vamos utilizar o mapa-múndi para localizar os continentes. Vamos localizar a:



Europa com o dedo anelar;
Ásia com o dedo mínimo;

Hoje vamos interceder pelas crianças que moram na Europa, antigamente as famílias que viviam lá, amavam e
serviam a Deus nesse continente, mas atualmente há um número muito menor de pessoas que são cristãs
Momento de orar:
1) Vamos orar pelas crianças que moram na Europa, para que conheçam a Jesus e se tornem seus
discípulos;
2) Vamos orar pelas nossas vidas, para que possamos ser usados por Deus como Ele usou a vida de Davi.
Atividade:
1) Fazer a atividade do dia.
2) Brincadeira de observação: Cada criança desenhará sua mão em uma folha de sulfite, depois recortará
e comparará com os outros amigos da sala, conversar sobre a individualidade, que Deus nos fez de
maneira única e especial.
Nome da criança: ____________________________________________________________________

Nome da criança: __________________________________________________________________

