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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 17:1-58 
 

 

 

 Leia para a criança: Israel tinha muitos inimigos assustadores, mas os 
filisteus eram os mais aterrorizantes! Eles não desistiam! Eles eram grandões. 
 

Conte: Então mais uma vez eles se preparam para lutar contra 
Israel. Os filisteus estavam em um monte, Israel em outro monte. 
Entre eles, um vale.  

Prossiga: A batalha não era somente para ganhar o direito de pisar 
no vale. Valia tudo! Era tudo ou nada! Valia família, terra, tudo!  

Explique: Os filisteus tinham uma arma secreta: GOLIAS, o 
gigante de Gate! O homem tinha 2,90m de altura. A ponta de sua 
lança pesava 7,2 quilos! Os mais altos jogadores profissionais de 
basquete têm 2,18m, Golias era bem mais alto do que eles! 

Fale: Ele era enorme e vinha desafiar Israel durante 40 dias! 

Golias gritava: “Covardes! Mandem alguém para lutar comigo! ” 

Conclua: Ele parecia um monstro. O povo de Deus ficava 
apavorado de medo quando ele aparecia! 

Fixando a lição/A criança repete: Posso confiar no poder 
e no cuidado de Deus por mim. 
 
Atividade: Pinte o gigante Golias: 
 

 

 

 

JESUS RESPONDEU: “O QUE É IMPOSSÍVEL PARA OS HOMENS É 
POSSÍVEL PARA DEUS” (LUCAS 18:27) 

                        

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO 
VÍDEO DO ENSINO DO VERSÍCULO 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor 

Deus, me ajuda a confiar em Ti mesmo 

quando estiver passando algum problema. Em 

nome de Jesus, amém. 
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Fale para a criança: Saul era a pessoa ideal para lutar contra Golias. Porque 
ele era o homem mais alto, mais forte e além disso ele era o rei de Israel. Mas 
ele não tinha o mais importante: Deus não estava ao lado dele. Saul não tinha 
mais o Espírito de Deus, e só Deus poderia dar um jeito naquele problema. 
  

Continue: Os três 
irmãos mais velhos de Davi estavam na batalha. 
Jessé mandou Davi levar comida para os seus 
irmãos lá no campo de batalha, e como Davi 
era muito obediente, ele foi. Quando Davi estava 
conversando com seus irmãos, ele ouviu o gigante 
Golias ameaçando o povo de Israel. 
 

Diga: Enquanto isso, Eliabe, o irmão de Davi, brigou 
com ele porque ele estava lá. Todos fugiam com 
medo de Golias, os soldados diziam que quem 
matasse Golias receberia muitos prêmios. 
 

Diga com entusiasmo: Davi foi até Saul e disse corajosamente: Ninguém deve ficar com medo por 
causa desse homem. Eu vou lutar! Esse filisteu será como o leão e o urso que matei”.  
 

Explique: Quando Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, no campo, sempre que aparecia um 
urso ou um leão, Davi ia lá e o matava com as próprias mãos. Mas Davi entendia que sua força vinha 
de Deus. 
 

Fixando a lição/A criança repete: A minha força vem de Deus! 

Atividade: Davi em obediência a seu pai, está indo buscar notícias de seus irmãos. Vamos ajuda-lo? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Fale para a criança: Saul colocou sua armadura em Davi, mas ele não quis 
usar, ela era muito grande!  
 

Continue: Davi foi até o riacho, pegou cinco pedras e colocou em sua bolsa. 
Depois ele pegou sua atiradeira e se aproximou de Golias. 
 
Fale com indignação: Golias olhou para Davi e riu, porque ele era muito 
maior que Davi e ainda o amaldiçoou falando palavras feias.   
 

Explique: Golias era um homem muito grande e Davi era só um garoto.  
 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda a ser corajoso, assim como 

Davi. Em nome de Jesus, amém. 

 



Fale com firmeza e olhando para a criança: Mas Davi sabia a quem estava servindo e a quem Golias 
estava desafiando. Ele enxergou Golias como um simples homem desafiando o Senhor dos Exércitos. 
 

Davi disse: “Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor 
dos Exércitos. A batalha é do Senhor!”  
 

Sabe o que Davi estava dizendo? (Fale a primeira parte da frase e dê um tempo para a criança 
responder o restante) “Sou pequeno e fraco...., mas meu Deus é grande e poderoso!” 
 

Continue: Golias podia ser grande e forte, mas Davi era rápido, ágil e bom de mira. 
 

Fale com firmeza: Davi tinha muita coragem, porque tinha certeza do mais importante: Que quem 
estava com ele era Deus. Davi teve FÉ! 
 

Fixando a lição/A criança repete:  Nunca estou sozinho (a) porque Deus está comigo!  

Atividade: Davi usou uma arma muito mais ponderosa que a pedra para lutar contra o gigante Golias: 
Fé. Cole bolinhas de papel na palavra abaixo: 

 
 

Fale para a criança: Os israelitas viam em Golias um inimigo muito grande para 
vencer. Davi viu um alvo muito grande para errar!  
 

Explique: O povo israelita estava com medo de enfrentar Golias, mas Davi 

sabia que podia vencer, ele era um guerreiro valente, pois Deus estava com ele. 
 

Fale com voz de suspense: Golias começou a caminhar na direção de Davi. Você sabe o que Davi 
fez quando viu Golias? Foi depressa em direção da linha de batalha para enfrentar o gigante. 
 

Continue com voz entusiasmo: E então Davi retirou uma pedra de sua 
bolsa, girou, girou e arremessou com a tiradeira e atingiu Golias na testa! 
O gigante caiu com o rosto no chão. O gigante havia sido vencido!  

Conclua: Mesmo que tudo pareça impossível, podemos confiar que 
nosso Deus é poderoso para fazer um milagre! Deus age em nosso favor. 

Fixando a lição/A criança repete: O meu Deus é o deus do impossível. 
Posso confiar. 

Atividade: Descubra as diferenças entre os desenhos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque sempre estás 

comigo. Em nome de Jesus, amém. 

 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque Tu és o meu Deus 

forte e em Ti eu encontro vitória. Em nome de Jesus, amém. 

 



 
Fale com alegria: Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e 
uma pedra, sem espada na mão ele derrubou o filisteu. Quando os 
filisteus viram que seu guerreiro estava morto, ficaram com medo e 
fugiram. 
Continue: Não importa quem são os nossos inimigos, se Deus está 

conosco podemos crer que teremos vitórias. 

Pergunte e espere a criança responder: Você tem algum problema que ache difícil demais para 
resolver?  

Fale com carinho: Todos nós passamos por problemas 
durante nossa vida, é normal. Mas podemos crer e confiar 
que nosso Deus é maior que todos os problemas que 
tivermos.  

Conclua: Davi mostrou para todo o Israel que com Deus 
você tem força para vencer. Apesar de Davi ser pequeno, 
mas com Deus somos grandes e fortes. 
 

Fixando a lição/A criança repete: Sou pequeno e fraco, 
mas com meu Deus sou grande e forte! 

Atividade: Pinte colorido e depois cole grãos de arroz (ou 
feijão, ou outro grão que tenha em casa) nas bordas do 
escudo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor 

Deus, eu creio em Ti e nos milagres que o 

Senhor pode fazer em minha vida. Em nome 

de Jesus, amém. 

 



 
Recorte as imagens e cole no seu álbum de figurinhas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


