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QUEBRA-GELO  

O embaixador 

Faça um chapéu de papel e diga às crianças que é o 

“chapéu da obediência”, ou seja, quando o chapéu for 

colocado na cabeça de cada criança, ela deve dizer 

uma maneira de obedecer a Deus. Por exemplo: orar, 

perdoar, ler a Bíblia, ajudar um amigo, falar a verdade, 

respeitar pai e mãe... 

Coloque as crianças em círculo e vá passando o chapéu 

de cabeça em cabeça. Comece bem devagar e vá 

acelerando o ritmo até ficar bem rápido.  

Moral: Vocês viram como podemos obedecer a Deus 

de maneiras bem diferentes? O importante é 

obedecer! 

  

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: SAUL, O PRIMEIRO REI DE ISRAEL. 

Texto bíblico: 1 Samuel 8, 9 E 10.  

DEUS ESCOLHEU SAUL PARA SER REI DO SEU POVO 

Quando Deus decidiu escolher um rei para o seu povo, 

Ele estava escolhendo um representante. O povo era 

muito importante para Deus, por isso o rei deveria 

governar com muito cuidado para representar bem a 

Deus e também proteger o povo dos seus inimigos. 

Vejamos um exemplo do que significa ser um 

representante. Quando uma mãe precisa sair e pede 

ao filho mais velho que cuide do mais novo até que ela 

volte, isso significa que ele ficará no lugar de sua mãe 

como representante. O filho não se tornou a mãe, mas 

mesmo assim precisa olhar o irmão mais novo com 

muito cuidado para que ele não se machuque. Quando 

a mãe chegar, vai querer saber de tudo o que ele fez.  

Assim também são aqueles que Deus escolhe para 

liderar o seu povo. Eles são representantes de Deus e 

devem cuidar do seu povo com amor. O óleo que o 

profeta derramou na cabeça de Saul foi o sinal de que 

ele havia sido escolhido por Deus para ser rei. Essa 

unção com o óleo significa que Deus estava com ele e 

o usaria para liderar o seu povo.  

Será que hoje ainda há representantes de Deus? Sim. 

Os líderes são os representantes de Deus na igreja para 

ensinar a Palavra de Deus às crianças, pois Deus quer 

que eles conheçam a sua Palavra. Sabe por quê? 

Porque Deus também quer usar as crianças para 

pregar o evangelho. Hoje, elas não podem liderar, mas, 

quando crescerem, serão líderes. Amém? Por essa 

razão, você deve respeitar o seu líder de célula.  

SAUL DESOBEDECE A DEUS 

Saul foi um bom rei no início do seu reinado, mas 

depois ele se tornou um mau representante de Deus 

porque achou que podia fazer as coisas sem a ajuda 

d’Ele. No entanto, Saul estava errado, por isso Deus o 

rejeitou como rei sobre o seu povo. Deus mandou Saul 

lutar e destruir o exército inimigo e tudo o que eles 

tinham, mas, depois de derrotar o inimigo, Saul 

decidiu poupar os animais e ficar com eles. Assim, ele 

desobedeceu à ordem de Deus, e Deus não gostou do 

que ele fez. 

A desobediência é um pecado muito sério. Saul decidiu 

desobedecer a Deus porque achou que o Senhor não 

ia se importar se seus planos fossem mudados só um 

pouquinho, mas ele se enganou. Será que isso pode 

acontecer com você? Sim. Algumas crianças pensam 

que alguns pecados são tão pequenos que Deus não se 

importa com eles e dizem: Ah! Foi só uma mentirinha! 

Ou Ah! Eu só desobedeci a minha mãe, é normal! O 

problema é que desobedecer é pecado. Deus não 

deixa de amá-lo quando você peca, mas Ele se 

entristece com todo tipo de pecado. Por isso, tenha 

cuidado com essa maneira de pensar, que não é a 

maneira certa. 

JESUS É O REPRESENTANTE PERFEITO 

O rei Saul não foi um bom representante para o seu 

povo porque ele desobedeceu a Deus. Entretanto, 

Deus preparou um representante perfeito para nós, 

pois queria muito abençoar o seu povo através d’Ele. 

O representante perfeito de Deus é Jesus. Ele nunca 

pecou. Ele obedeceu a Deus em tudo. Hoje, Jesus está 

no céu e nos representa diante de Deus. Por isso, Ele é 

o nosso representante perfeito e, por meio d’Ele, nós 

somos abençoados por Deus.   
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COMPARTILHAMENTO 

1. O que é um representante? Alguém que 

representa outra pessoa. 

2. Qual era o nome do primeiro rei que Deus 

escolheu para o seu povo? Saul. 

3. O que Deus queria que Saul fizesse? Que ele 

cuidasse bem do seu povo.  

4. Por que eles usavam óleo para ungir o rei? 

Porque era o sinal de que Deus havia escolhido 

essa pessoa para ser o líder do seu povo. 

5. Por que Saul deixou de ser rei? Porque ele 

desobedeceu a Deus. 

6. Quem são os representantes de deus hoje na 

igreja? Os Líderes. 

7. Como você deve tratar o seu líder de célula? 

Por quê? Com respeito. Porque ele é um 

representante de Deus. 

8. Quem é o nosso representante perfeito? 

Jesus. 

 

ATIVIDADE 

Enquanto fazem a atividade proposta aproveite para 

ministrar o versículo bíblico de hoje. 

“Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo 

o que eu quero.” (1 Samuel 2.35). 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER 

Tire uma foto do encontro, publique e marque a gente: 

@minipibjc.  

Os coros do MINI estão de volta! O CORO KIDS, para 

crianças de 4 a 8 anos; e o CORO JR para juniores de 9 

a 12 anos. Inscreva-se e participe!  

Você já ouviu falar dos grandes Reis e Profetas da 

Bíblia? Não? Então venha com a gente nesta aventura, 

todos os domingos às 18h30 no Centro de 

Celebrações, e você vai conhecer homens e mulheres 

que confiaram em Deus e viveram momentos 

extraordinários em suas vidas.  

Começa nesse domingo a EBD MINI. Inscreva-se pelo 

nosso app.  

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 
 

 

 





   

 

 

 

 

 

CARTA 24 – SAUL, O PRIMEIRO REI DE ISRAEL 

ATIVIDADE  

  3 – 6 anos 

“Escolherei para mim um sacerdote fiel.” (1 Samuel 2:35) 

 

DIVIRTA-SE COLORINDO ESTA IMAGEM! 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

CARTA 24 – SAUL, O PRIMEIRO REI DE ISRAEL 

ATIVIDADE  

  7 – 8 anos 

“Escolherei para mim um sacerdote fiel.” (1 Samuel 2:35) 

 

ENONTRE OS 7 ERROS E DIVIRTA-SE COLORINDO AS IMAGENS! 

 

 

 

 

 


