
 

 

 

    

 

 

 

Momento com Deus – Crianças de 09 a 11 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 25/10/2020 

 

DEUS REBAIXA SAUL E LEVANTA DAVI 
 

Versículos para Decorar: 

1 - Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. 
(Provérbios 19:1)  

2 - Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: ‘Encontrei Davi, filho 
de Jessé, homem segundo o meu coração; ele fará tudo o que for da minha vontade’. (Atos 13:22) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA – A feiticeira de En-Dor 
Entendendo a História  
1. Encontre no caça palavras ao lado as palavras em destaque.  
 
Mais uma vez os filisteus reuniram suas tropas para 
 lutar contra os israelitas. Davi estava morando entre os  
filisteus na cidade de Ziclague. Os filisteus acharam que  
Davi se voltaria contra os filisteus porque ele havia  
participado do exército de Israel. Então no outro dia, Davi 
voltou para Ziclague e não foi a guerra.  
 
2. Saul reuniu o exército em Gilboa e consultou a Deus. Responda corretamente. Dica: 1 Samuel 28 
 

a. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus ficou apavorado. O que ele fez quando Deus não 
respondeu? (versículo 6 e 7) ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

b. Onde morava a feiticeira? (versículo 7) __________________________________________________ 
 

c. Quem o rei Saul pediu para a feiticeira chamar? (versículo 11) _______________________________ 
 

d. Quem apareceu para o rei Saul? (versículo 13-15) _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. Deus havia deixado muito claro a sua vontade para o seu povo seguir. Leia Deuteronômio 18.10-11 e 
complete o versículo para saber o que Deus abomina: 

“Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime seu filho ou a sua filha; que pratique 
_________________________, ou se dedique à _____________________, ou faça ________________, 

ou pratique ________________________, ou faça _______________________________; que seja 
___________________, ______________________ os ______________________; ou consulte os 

_____________________. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Refletindo: 
- Hoje em dia existem muitos filmes de feitiçaria, bruxaria e de magia. Todos esses não agradam a Deus 
pois mexem com demônios e coisas do mal. Não é da vontade de Deus que você assista esse tipo de 
coisa. 

Leia com atenção: 
Saul foi desobediente. Ele sabia que Deus reprova a feitiçaria (Dt 18.11-14).  
Os anjos podem ouvir e ver tudo que fazemos, mas os espíritos malignos também.  
Não devemos brincar com feitiçaria. (   ) Eu li. 



 

 

 

    

 

- Você tem assistido algum desenho, filme, série, jogado jogos de videogame ou lido livros que 
contenham feitiçaria, magia ou bruxaria? (   )SIM   (   )NÃO 
- Decida parar de assistir essas coisas, pois enchem a sua cabeça de coisas que não são boas. Leia 
Filipenses 4:8 agora. (   )Li 

Decidindo: (   ) Decido parar de assistir desenho, filme, série, jogar jogos de videogame ou ler livros que 
contenham feitiçaria, magia ou bruxaria. 
 
Compartilhando com Deus: Escreva uma oração agora pedindo para Deus lembrar você da sua decisão 
e fale para Deus que você decide encher sua mente de coisas boas como diz em Filipenses 4:8: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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 – A morte de Saul 
Entendendo a História 

1. Vimos que Saul depois de ter ouvido as palavras do profeta Samuel ficou 
aterrorizado. Na manhã seguinte, quando saiu para guerra algo já predito 
aconteceu. Substitua os números abaixo pelas letras correspondentes e 
descubra o que aconteceu. (1 Samuel 31) 

 
 
 
 
 
Resposta: ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2. No monte Gilboa os israelitas foram atacados pelos filisteus. A batalha foi ficando cada vez mais 
violenta perto de Saul. Leias as frases e coloque os fatos na ordem dos acontecimentos:    (1 Samuel 
31:3-10) 
(   ) Saul pegou sua própria espada e se jogou sobre ela. 
(   ) O rei Saul ordenou ao seu escudeiro que tirasse a sua espada e o matasse com ela. 
(   ) Os flecheiros filisteus atingiram o rei Saul e o deixaram gravemente ferido. 
(   ) O escudeiro quando viu o rei Saul morto também jogou-se sobre sua espada e morreu 
(   ) O escudeiro estava apavorado e não matou Saul. 
(   ) Os filisteus cortaram a cabeça de Saul e levaram suas armas para o templo de Astarote. 
 
2. Os filisteus encontraram Saul e seus três filhos mortos. Cortaram a cabeça de Saul e expuseram suas 
armas no templo de Astarote. Pegaram os corpos dos filhos e os penduraram. Leia o versículo e complete 
a cruzadinha com as palavras sublinhadas. Com a palavra que se formar complete o versículo. 
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“Saul morreu dessa 
forma porque foi infiel 
ao Senhor; não foi 
obediente à palavra do 
____________.” 
1 Crônicas 10:13 
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Refletindo: 
- A obediência a Deus faz toda a diferença na nossa vida. A desobediência de Saul só trouxe 
consequências ruins para ele. Nunca teremos bênçãos de Deus se formos desobedientes. 
- Onde podemos encontrar a vontade de Deus e aprender mais sobre obediência? Escreva: 
__ __ __ __ __ __  
- Você tem lido a sua Bíblia e se dedicado realmente no seu Momento com Deus? Ou tem feito tudo num 
dia só e rápido apenas para mostrar domingo e ganhar bolinha no crachá? 
- Decida ser como Davi e não como Saul. Ser dedicado a Deus e obediente. 

Decidindo: 
(   ) Decido ser obediente: não deixar as coisas para depois, não fazer as coisas pela metade e não ser 
uma criança que fica reclamando de cara feia. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agora falando para Deus que você decide ser uma criança obediente: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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 – Davi se torna rei  
Entendendo a História 
1. Ao descobrir que Saul e Jônatas tinham morrido, Davi teve uma reação inesperada. Para descobrir a 
reação de Davi desembaralhe as palavras obedecendo a ordem crescente dos números. Cada coluna 
corresponde a uma palavra. Siga o exemplo abaixo.  
 
 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Os homens do 
reino de Saul não 
permitiram que 
Davi assumisse o 
trono. Assim, o 
reino de Israel foi 
dividido em dois. 
Preencha o mapa 
de acordo com a 
legenda ao lado e 
descubra a 
divisão que 
ocorreu no reino 
de Israel após a 
morte de Saul. 
Siga o exemplo.  
 
 
 

Então Davi (A) rasgou suas(B) _____________, e 

os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. 

Davi (C) __________________, (E)_____________ 

até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jônatas, 

pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque 

muitos haviam sido mortos à espada. 

A B C D E
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U6 V1 T6 U6 E2

R1 E2 L1 R4 J3

G4 S6 O7 C1 U6

A2 S3 A2 O5 O5

O5 E5 N5 H2 J1

U8

M3



 

 

 

    

 

ele queria 
constuir um 

templo

o profeta Natã 
gostou muito 

da ideia

mas o Senhor 
apareceu em 

sonho ao 
profeta

Ele disse: O filho 
de Davi é quem 

construirá o 
templo.

Davi não 
achava justo 
morar num 

palácio

enquanto o 
Senhor morava 
em uma tenda

3. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Depois da morte 
de Is-Bosete, os líderes de Israel foram ao encontro de Davi e o coroaram rei de 
todo Israel. Naquela época a cidade de Jerusalém estava na posse dos jebuseus. 
Use a tabela ao lado e descubra o nome que Davi deu a Jerusalém após vencer 
os jebuseus. 
 
 
 
 
4. Os jebuseus achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conseguiu (2 Samuel 5:7) e ainda 
chamou a fortaleza de Sião de “Cidade de Davi”. Tudo isso aconteceu por um motivo, leia 2 Samuel 5:10 
e escreva o motivo: 

_____________________________________________________________________________ 

Refletindo: 
- Davi tinha vitória em suas batalhas porque Deus estava com ele.  
- Deus é quem nos concede a vitória. 

Decidindo: 
(   ) Decido ser humilde e reconhecer que sem Deus eu não posso fazer nada. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua decisão abaixo e depois escreva uma oração pedindo para Deus te dar um coração humilde: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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 – Deus honra Davi 
Entendendo a História 
1. Depois de ser coroado rei de toda a nação e não somente do sul do país, conquistar Jerusalém e se 
livrar dos filisteus, Davi estava reinando sobre uma nação unida e sem a presença de outros povos. Mas, 
Davi ainda tinha um grande desejo. Responda conforme se pede: 
 
a. Qual era esse desejo? Para descobrir siga as setas da 
figura ao lado. 
 
 
 
 
b. Que promessa o Senhor fez a Davi através do profeta 
Natã? (2 Samuel 7.16) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Davi tinha construído o seu palácio para morar, mas não achava justo morar em um palácio e o Senhor 

não.O profeta Natã disse algo para Davi. Leia 2 Samuel 7.12 e complete o quadro abaixo. 
 
 
 

 

 
 
 

 A B C D E 

1 V S A F P 

2 D I T J Ç  

3 B G X R O 

4 V N C M Y 

5 U F L Z E 

___ ___ ___ ___ ___ ___     ___ ___        ___ ___ ___ ___ 
           C4  B2   A2  C1  A2   E5       A2   E5          A2  C1  A4   B2 

 

“_____________ a sua ________ chegar ao fim 
e você ________________ com os seus 
antepassados, escolherei um dos seus 

____________ para sucedê-lo, um 
___________ do seu próprio corpo, e eu 

__________________ o reino ________.” 
 

DAVI 
 

NATÃ 



 

 

 

    

 

3. Deus fez uma promessa a Davi. A promessa de que seu reino seria um reino eterno. Consulte Mateus 
1, Gênesis 11:27-29, Lucas 3.23-38 e seja um detetive da genealogia de Jesus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
Refletindo: 
- Deus ainda fez uma promessa bem importante a Davi. Leia 2 Samuel 7:14-15 e escreva qual foi essa 
promessa: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
- Deus prometeu a Davi que se ele errasse Deus o castigaria como um pai. 
- Deus nos ama muito e uma das provas desse grande amor é que ele sempre quer que nós melhoremos. 
Por isso quando Deus nos disciplina é porque ele nos ama, assim como os seus pais fazem com você.  

Decidindo: 
(   ) Decido não reclamar quando meus pais me disciplinarem, pois sei que é pro meu bem. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua decisão abaixo e depois escreva uma oração agradecendo a Deus pelo seu amor por você: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. 

 
SEXTA-FEIRA – O reino eterno 
Entendendo a História  
1. Vimos que Saul fez algo que desagradou ao Senhor e que 
isso lhe trouxe consequências ruins. Ele teve medo e foi 
desobediente. Elimine a letra X e descubra o que a palavra 
de Deus diz que devemos fazer quando estamos com medo. 

 
 
 
2. Saul, seus filhos e seus soldados morreram de forma trágica. Tudo isso aconteceu porque ele foi infiel 
e desobediente a Deus. A palavra do Senhor nos mostra vários homens que foram desobedientes e o que 
aconteceu com eles. Monte o quebra cabeça da próxima página e descubra a instrução de Deus para os 

X  X S E  X F  O X S   

E  R  J A X O  N  E   

S  O     R  X  N   

P  H     T  E  H  14 

E  N   C X E  R  O  27 

R  E   O    E  R  S 

E  S   R    P  X  O 

X  X   A    S  X  M 

X N O   G E M X E  S A L 

Resposta:_____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________. 

DEUS 

ADÃO 

J _ SS _ 

BOAZ 

SARA 

DAVI 

 

NOÉ 

S__M 

TERÁ _ BR_ _ _ 

J_ D _ 

RUTE 

JACÓ 

_ S _ Q _ _ 

JESUS 

OBEDE 



 

 

 

    

 

desobedientes e escreva no quadro ao lado do quebra-cabeça o que você encontrou. Dica: leia na Bíblia 
o versículo. 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Com a morte de Saul, Davi se tornou rei apenas de parte de Israel. Ele se tornou rei de Judá e Is-
Bosete, filho de Saul, do resto de Israel. Porém, Davi teve muitas vitórias e com o tempo acabou 
conquistando todo o Reino de Israel. Pinte de vermelho as palavras que mostram as qualidades de Davi.   
 
 
 
 
 
 
 
4. Pela primeira e última vez o território de Israel estava unido. Davi estava muito agradecido a Deus por 
tudo que o Ele havia feito e o Senhor também estava feliz com Davi. Deus fez então uma aliança com ele, 
Ele prometeu a Davi que seu reino seria um reino que duraria para sempre, passaria de geração a 
geração. Leia Mateus 1.1 e responda.  
 
Quem era esse rei, descendente de Davi que governaria para sempre? 
(   ) Rei Pelé. 
(   ) Rei Herodes. 
(   ) Jesus, o rei dos reis.  
 
Refletindo: 
- Depois de vencer todas as batalhas, Davi então decidiu construir um lugar para Deus morar. Hoje em 
dia, precisamos ir a algum lugar para poder falar com Deus?   (   )SIM    (   )NÃO 
- Como podemos falar com Deus? _____________________ 
- Como Deus fala conosco? __________________________ 

Decidindo: 
(   ) Decido me dedicar na minha oração diária. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua decisão abaixo e depois escreva uma oração agradecendo a Deus porque hoje você não 
precisa ir mais a nenhum lugar para conversar com ele: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

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. 

 

 
Quem insiste no erro 

depois de muita 
repreensão,  

será 
destruído, 

irremediavelmente. 
Provérbios 29:1 

sem aviso 



 

 

 

    

 

RECORTE ABAIXO A SUA FIGURINHA E COLE NO SEU ÁLBUM DE 
FIGURINHAS DA VIDA DE JESUS: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caso você não tenha seu álbum, acesse o site da igreja 
(www.nibparana.org), clique na página do Nova Kids e baixe o 
seu! OU Aponte a câmera do seu celular para o QR-CODE ao 

lado! 
 

JESUS ALIMENTA 
5.000 PESSOAS 

http://www.nibparana.org/

