
 
SEMANA 25 – DAVI – Parte 1  

NOME: _____________________________________________________- Data: 19/06/2022 

Orientações ao responsável pela criança: 

 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); 

 Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

 Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

 A história a ser contada de segunda a sexta está no livro de I SAMUEL 16:1-23 (sua leitura); 

 O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na atividade 
em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e ORAR por elas). 

______________________________________________________________________________ 

VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  
 

“EU E A MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR” (Josué 24:15) 
 

Gestos: Eu-apontar para si mesmo, e a minha casa- com as mãos separadas juntar a ponta dos dedos,  

serviremos- estender as mãos com a palma para cima,  ao Senhor- apontar para o alto 

__________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Samuel ficou muito triste porque Saul foi desobediente a 
Deus. Deus disse para Samuel: “Até quando você vai ficar triste. Eu não 
quero mais Saul como rei. Pegue óleo e vá até a cidade de Belém. Eu 
escolhi um dos filhos de Jessé para ser o novo rei”. 

Chegando à casa de Jessé, Samuel viu o filho mais velho de Jessé, 
que se chamava Eliabe, ele era alto e muito bonito. Samuel pensou: Esse 
deve ser o novo rei que o Senhor escolheu.  

Naquele tempo para ser rei não precisava ser rico e nem inteligente, 
tinha que ser alto e forte para poder carregar a espada e vestir a roupa de guerreiro. Deus disse: "Não 
considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o homem 
vê a aparência, mas o Senhor vê o coração". 

“Meu coração é mais importante que minha aparência”! 
 
* Repetir o versículo com seu/sua filho(a): “EU E A MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR” 
 
* ATIVIDADE: Você é uma criança linda. Pinte o coração que Deus vê quando olha para você. 

   

CORAÇÃO MAU CORAÇÃO TRISTE CORAÇÃO FELIZ 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/js/24/15


* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir:  “Deus, eu quero sempre ter um 
coração obediente.” 
_________________________________________________________________________________ 

TERÇA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Então Jessé apresentou seus outros filhos para Samuel. E Deus disse: 
“Não é nenhum desses”. Samuel perguntou a Jessé: “Esses são todos os filhos 
que você tem?” Jessé respondeu: “Tem o filho mais novo, o caçula, mas ele 
está nos campos tomando conta das ovelhas". Samuel disse: "Mande chamá-
lo imediatamente, porque não vamos comer enquanto ele não chegar."  

Estava faltando o filho mais novo de Jessé que estava trabalhando 
cuidando das ovelhas de seu pai, o seu nome era Davi. 

Davi não tinha sido convidado para jantar porque naquela época o filho 
mais novo não era considerado muito importante. Mas Deus não olha para ver 
se você é o filho mais novo ou mais velho, se é branco ou negro, se é alto ou 
baixo, gordo ou magro. Porque Ele mesmo fez você assim. O que Deus quer 
ver em você é o seu coração. 

 
* Repetir o versículo com seu/sua filho(a): “EU E A MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR”. 
 
* ATIVIDADE: Davi era trabalhador e era pastor de ovelhas. Cole algodão nas ovelhas e depois pinte 
Davi. 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, obrigado por ter 

me feito de uma maneira muito especial.” 

_________________________________________________________________________________ 
 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:  

Davi era o filho mais estava cuidando das ovelhas, quando chegou, 
Samuel viu que ele era ruivo (ruivo é quando o cabelo da pessoa tem a cor 
laranja). Davi também era bonito, mas Deus vê o coração, então Deus falou 
para Samuel: É este! Deus não queria um rei alto e bonito, Deus queria um 
rei com o coração que amasse a Ele.  

Samuel ungiu Davi derramando o azeite em sua cabeça, na frente de 
seus irmãos. A partir deste momento, o Espírito de Deus entrou em Davi, que 
foi ungido rei, mas Saul continuou sendo o rei até a sua morte. 

Mesmo quando não tem ninguém perto de você, Deus está perto e vê 
tudo o que você faz, se você faz o que é certo, se obedece e se ama a Deus.  
 
* Repetir o versículo com seu/sua filho(a): “EU E A MINHA CASA 
SERVIREMOS AO SENHOR” 
 



* ATIVIDADE: Leve Davi até Samuel:

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, eu quero te agradar com 

tudo o que eu faço!” 

_________________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:  

Depois que Davi foi ungido por Samuel, Saul ficou muito estranho, gritando e chorando, 
quebrando coisas, parecia um louco. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus foi retirado de Saul e 
um espírito mau o atormentava. 

Os empregados de Saul ficaram muito preocupados e disseram (mude a voz): “Rei Saul, mande 
buscar alguém que saiba tocar harpa para acalmá-lo”. Saul gostou da ideia e mandou buscar um 
tocador de harpa. 

 
 

Um dos empregados disse que conhecia um rapaz valente, de boa aparência e que Deus estava 
com ele. Esse rapaz muito especial era Davi. Davi tinha muitas qualidades que agradavam a Deus: Era 
corajoso, estudioso, cuidava da sua aparência e saúde, amava a Deus e queria sempre estar junto 
Dele. Era responsável no seu trabalho de cuidar das ovelhas e sabia tocar harpa.  

* Repetir o versículo com seu/sua filho(a): “EU E A MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR”. 
 

* ATIVIDADE: Circule o instrumento que Davi sabia tocar: 



 
 

 

VIOLÃO HARPA FLAUTA 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, me ajude a obedecer 
desde pequeno.” 
_________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

 Saul mandou a mensagem a Jessé: “Envie seu filho que cuida das 

ovelhas para ser meu músico”. A música de Davi acalmava Saul e o 
ajudava a pensar. Sempre que o espírito mau entrava em Saul, Davi 
tocava a harpa ele se acalmava e o espírito ia embora. 

Davi se tornou servo fiel e músico de Saul. Mas Saul não sabia que 
Davi havia sido ungido rei para ficar no seu lugar. 

O Senhor escolheu Davi porque ele amava ao Senhor de todo o seu coração. Davi era uma 
criança como você. Deus olhou o coração de Davi e não a sua aparência. Por isso Deus escolheu Davi 
para ser o próximo rei de Israel.  

Deus também conhece o seu coração. E o seu coração deve sempre amar e obedecer a Deus.  
Lembre-se sempre: Meu coração é mais importante que minha aparência. 

 

* Repetir o versículo com seu/sua filho(a): “EU E A MINHA CASA SERVIREMOS AO SENHOR” 
 

* ATIVIDADE: Davi amava a Deus e com sua harpa tocava e escrevia lindas canções a Deus. Cole fios 
de barbante, lã ou linha para fazer as cordas da harpa ligando os pontinhos, se não tiver esse material 
ligue os pontos com lápis para desenhar as cordas. 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, eu quero te amar de 

todo meu coração!” 


