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ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:

9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.

IGREJA BATISTA DO BACACHERI
Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134
Bacacheri | Curitiba | PR
Mais informações: infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

A vida de Davi
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.
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. Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

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

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

Texto Bíblico: Josué 1-24
Princípio Bíblico:
Caráter – No texto bíblico pesquisado aprendemos quais são as
marcas internas do caráter de Davi, em comparação com o
caráter de Golias e de Saul. Davi obedeceu a Deus de coração e
fez Sua vontade, servindo a sua geração. Davi acreditava que a
vitória viria de Deus. Golias zombava de Deus e não acreditava em
Sua palavra, agindo como um verdadeiro vilão.

Versículo-chave:
“Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração;
ele fará tudo o que for da minha vontade’.” Atos 13.22

1°) Mensagem (25 min):
Hoje descobriremos como continuou a história do povo de Israel
após o período que foi governado por juízes.
Desde que Deus criou a primeira família, vimos como o mal
entrou no coração das pessoas deixando uma semente de vilões
nos corações das pessoas. Aprendemos como Deus escolheu a
família de Abraão e Sara para abençoar todas as outras famílias.
Na semana passada, aprendemos sobre o episódio marcante na
vida dos israelitas ao serem libertos dos vilões midianitas por
meio de Gideão. Hoje conheceremos um herói e um vilão terrível.
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 tinham 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.
Davi foi um verdadeiro herói, porque o seu coração pertencia a
Deus. Ele serviu em toda a sua vida e liderou os israelitas como rei
obedecendo aos propósitos de Deus em sua geração. “Tendo,
pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração,
adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se
decompôs.” (Atos 13.36)
Essa história incrível de heróis e vilões revela que Deus pode
vencer qualquer inimigo por medo da obediência de seus filhos.
Golias não foi grande demais para Deus, criador de todo o

universo! Vamos agir como nosso herói Davi, que serviu a Deus
com todo o seu coração.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Golias, o Vilão Gigante]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Você confia em Deus, como Davi? Você sabia que Ele pode te
livrar de todo mal e te proteger?
2) Tem alguém em sua escola, na família ou entre seus amigos que te
provoca? Você ora a respeito disso, para Deus te ajudar?
3) Você sabe quais são as características de filho de Deus, dentro de
você? (bondoso, amoroso, obediente, corajoso)

Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.

3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

A vida de Davi
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

A vida de Davi
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Ligue os pontos e conte o que está acontecendo nessa cena.

A vida de Davi
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Escreva V para verdadeiro e F para falso:

2) Pinte somente as letras e aprenda mais sobre a vida de Davi

