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QUEBRA-GELO  
Telefone sem fio 
Faça um círculo com as crianças e diga no ouvido da 
criança a sua direita o versículo bíblico abaixo, ela 
deverá fazer o mesmo e todos os demais até chegar na 
última criança, esta deverá falar em voz alta o que 
ouviu. Elogie as crianças se acertarem e incentive-as a 
aprender o versículo se elas errarem. Repita com elas 
algumas vezes o versículo e a referência bíblica abaixo. 
 

 
“O SENHOR disse: As pessoas olham a 

aparência, mas eu vejo o coração.”  
(1 Samuel 16:7) 

 
 
Oração breve 
Ore agradecendo a Deus por sua palavra e peça que 
gere em nós amor pela palavra e desejo de conhecê-la 
a cada dia mais, em nome de Jesus. 
 
EDIFICAÇÃO:  
TEMA: REVISÃO – REI DAVI  
Texto bíblico: 1 Samuel 16 a 18 (resumidos)  
DEUS NÃO OLHA SUA APARÊNCIA  
Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé, pai 
de Davi, porque lá Ele lhe mostraria quem seria o novo 
rei de Israel. Quando o profeta chegou à casa de Jessé, 
logo pensou que seria um dos irmãos de Davi, pois eles 
eram soldados altos e fortes, mas Deus não escolheu 
nenhum deles. Deus escolheu Davi, que era o irmão 
mais novo. Davi não tinha aparência e nem idade para 
ser rei. Ele também não sabia lutar como soldado. Por 
esse motivo, o profeta ficou surpreso quando Deus lhe 
disse que havia escolhido Davi. “Mas, o Senhor disse: 
As pessoas olham a aparência, mas eu vejo o coração." 
Deus conhecia o coração de Davi e sabia que ele era o 
rei que o Seu povo precisava. Assim como Deus 
escolheu Davi para liderar o Seu povo mesmo sendo 
pequeno, Ele pode escolher você para ser um líder no 
meio do povo de Deus. Você só precisa obedecer. 

DAVI CONFIOU EM DEUS 
Davi era apenas um garoto quando enfrentou Golias, 
um soldado com quase 3 metros de altura muito bem 
treinado. Todos tinham medo de lutar com ele, até 
mesmo o rei Saul. Davi, porém, não teve medo, porque 
confiou em Deus. Mas por que Davi confiava tanto em 
Deus? Porque ele já tinha enfrentado situações difíceis 
e aprendido a orar e receber ajuda de Deus. Por isso, 
ele disse ao rei Saul que, da mesma maneira que Deus 
o havia livrado do leão e do urso, Ele o livraria das 
mãos do gigante. Davi venceu Golias porque confiou 
em Deus. Confiar em Deus é acreditar no que a Bíblia 
diz. E nela, Jesus disse que nunca vai te abandonar, por 
isso não fique com medo de que coisas ruins 
aconteçam com você, apenas confie que Jesus cuida 
de você. A Bíblia diz que você é filho amado de Deus! 
Por isso, Deus envia anjos para guardá-lo de todo mal. 
Deus guarda você em casa, na escola, quando vai 
passear, viajar, de dia, de noite e em todo o tempo. 
Você só precisa confiar! 
DAVI ESCOLHEU FAZER O BEM  
Depois de vencer Golias, Davi não voltou mais para a 
casa de seu pai. Ele ficou morando no palácio do rei e 
ali aprendeu a lutar e tornou-se um grande líder no 
exército do rei Saul. Porém, não demorou e o rei ficou 
com ciúmes dele porque Deus o abençoava em tudo, 
e por isso tentou matá-lo, mas ele fugiu. Certa vez, 
Davi estava escondido com alguns soldados dentro de 
uma caverna, e Saul entrou nela sozinho, sem saber 
que Davi estava lá dentro. Davi, então, teve a chance 
de se vingar dele e matá-lo, mas não o matou, porque 
escolheu fazer o bem. Davi provou que o seu coração 
era como o coração de Deus, por isso ele agradou ao 
Senhor. E você? Algum dia já teve a chance de se vingar 
de pessoas que lhe fizeram mal? Bem, a maioria das 
pessoas deseja o mal àqueles que lhe fazem mal e 
procuram se vingar deles. Mas não é isso que a Bíblia 
ensina que devemos fazer. Jesus foi alguém 
perseguido pelos seus inimigos. Bateram n'Ele, 
cuspiram em seu rosto, falaram mentiras sobre Ele, 
mas Jesus não se vingou deles fazendo-lhes o mal. Ele  
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morreu na cruz por cada um deles, assim como Davi, 
Ele escolheu fazer o bem aos que o maltrataram. Essa 
é uma prova de que Jesus é o Filho de Deus. E é assim 
que nós também mostramos que somos filhos de 
Deus: fazendo o bem sempre. 
DAVI DANÇOU NA PRESENÇA DE DEUS 
A Arca da Aliança representava a presença de Deus. 
Davi sabia como a Arca era importante, por isso 
decidiu levá-la para a cidade de Jerusalém, onde iria 
governar. E, quando a Arca estava entrando na cidade 
de Jerusalém, ele entrou dançando diante dela, e todo 
o povo cantou e dançou diante de Deus. Certamente 
foi um culto muito alegre naquele dia! Você também 
pode dançar e se alegrar na presença de Deus como 
Davi. Vamos fazer isso agora!? 
 
COMPARTILHAMENTO: 

1. Quem Deus escolheu para ser rei no lugar de 
Saul? R: Davi. 

2. Por que Deus escolheu Davi que era tão novo 
e não os seus irmãos que eram fortes para ser 
rei? R: Porque Deus não olha a aparência e 
sim o coração. 

3. O que Davi fazia antes de ser rei? R: Ele era 
pastor de ovelhas. 

4. Qual o segredo da vitória de Davi contra 
Golias? R: Davi confiou em Deus. 

5. O que Davi fez quando o rei Saul o perseguiu 
para mata-lo porque tinha inveja dele? R: Ele 
teve oportunidade de matar o rei Saul, mas 
não fez, ele pagou o mal com o bem. 

 
RECADINHOS PARA O LÍDER: 
Fique ligado! Próximo domingo, dia 04/11 pela 
manhã, será o encerramento da EBD. Após esse dia 
entraremos de férias e retornaremos só no final de 
janeiro.  
Vem aí mais uma edição da Gincana Bíblica do MINI! 
Crianças e juniores irão revisar todo o conteúdo 
estudado durante o semestre de maneira lúdica e  
 

 
 
 
divertida. Não perca! Dia 11/12 às 18h30 no Centro de 
Celebrações. Esperamos por vocês!  
Atenção Líderes! No dia 17/12 teremos a celebração 
de fim de ano com toda a liderança celular. Reserve 
essa data na sua agenda. Vai ser uma festa linda! 
 
Tenha uma semana abençoada! 











  
 
 
 
 

 
CARTA 40 – REVISÃO: REI DAVI 

ATIVIDADE  
  3 - 8 anos 

“O SENHOR disse: As pessoas olham a aparência, mas eu vejo o coração.” (1 Samuel 16:7) 
 

PINTE A IMAGEM BEM BONITA! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


