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QUEBRA-GELO  

Faça um círculo com as crianças. Cada criança deve 

falar o nome de uma tarefa bem diferente para que o 

colega do seu lado direito execute. Dê a eles essas 

opções: cantar uma música, dançar, pular com um pé 

só, imitar algum animal, imitar o líder, falar um 

versículo. Quando todos tiverem escolhido a tarefa do 

colega, dê a notícia: cada criança vai fazer a tarefa 

exatamente como escolheu para o colega. Assim, cada 

uma fará aquilo que escolheu para o outro.  

Moral: Não devemos desejar o mal aos outros, mas o 

que desejaríamos para nós mesmos, ou seja, devemos 

vencer o mal com o bem.  

 

LOUVOR & ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

pelo encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DAVI PAGA O MAL COM O BEM 

Texto bíblico: (1 Samuel 18.9-15; 24.2-22-resumido) 

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. 

Davi aprendeu a lutar e tornou-se um grande líder no 

exército do rei Saul. Mas não demorou e o rei ficou 

com ciúmes dele porque Deus o abençoava em tudo, 

por isso tentou matá-lo, porém 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 decidiu pagar o mal que recebeu fazendo o 

bem. Depois que eles saíram da caverna, Davi mostrou 

a Saul um pedaço da sua roupa que ele havia cortado 

como prova de que ele não queria vingança. Nessa 

hora, o rei Saul reconheceu que Deus estava com Davi 

e que Davi seria um rei melhor do que ele. 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. Você já viu nos filmes 

quando o vilão bate no super-herói e depois o super-

herói vai atrás do vilão e bate nele mais ainda? Mas 

não é isso que a Bíblia ensina que devemos fazer. 

Como será que Jesus agiu com as pessoas que lhe 

faziam mal?  

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 agiu como Davi, escolheu fazer 

o bem aos que o maltrataram. Essa é uma prova de 

que Jesus é o Filho de Deus. 

O FILHO DE DEUS PAGA O MAL COM O BEM 

É muito fácil desejar o mal àqueles que nos fazem o 

mal. Por exemplo: quando um colega te bate, você 

bate nele de volta; quando ele te xinga, você o xinga 

também; ou, se alguém fala mal de você, você também 

fala mal dele. Isso é pagar o mal com o mal. Mas pagar 

o mal com o bem somente os filhos de Deus 

conseguem fazer. Foi isso que Davi fez. Saul tentou 

matá-lo, mas, quando Davi teve a chance de se vingar, 

ele agiu com bondade, porque seu coração era como 

o coração de Deus. O coração de Deus é cheio de 

perdão. A Bíblia diz que todos os seres humanos 

pecaram contra Deus, mas Ele nos dá o seu perdão 

porque Ele é bom. E, como filho de Deus, você pode 

agir da mesma maneira. Quando você faz o bem às 

pessoas que não merecem, você age como Deus e 

assim mostra que é um filho de Deus. Essa é a lição que 

precisamos aprender. 

Entenda uma coisa, fazer o bem não significa que você 

deve permitir que alguém faça coisas ruins com você, 

como bater, xingar, gritar, agredir ou te humilhar na 

frente dos outros. Tudo isso é errado. Mas, se você 

tiver a chance de se vingar, não deve fazer as mesmas 

coisas ruins que fizeram com você. Deixe que Deus vai 

cuidar dessas pessoas da maneira certa. Ser filho de 

Deus significa que você deve agir como Deus, pague o  
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mal com o bem: "Não deixe que o mal vença você, mas 

vença o mal com o bem" (Romanos 12.21). Amém? 

 

COMPARTILHAMENTO: 

 

1. Por que Saul queria matar Davi? R:Porque ele 

estava com ciúmes de Davi.  

2. O que Davi fez? R: Ele fugiu. 

3. O que Davi fez? R: Pagou o mal com o bem. 

4. Como você demonstra que é filho de Deus?  

R: Pagando o mal com o bem. 

5. Se seu amigo quebrar um brinquedo seu, o 

que você deve fazer? Quebrar o dele também? 

R: Não. 

6. Quando você erra, Deus te castiga? R: Não.  

7. O que Deus faz com você? R: Ele perdoa. 

 

ATIVIDADE 

Enquanto as crianças realizam a atividade, aproveite 

para memorizar com eles o versículo bíblico da 

semana. 

 
“Não deixem que o mal vença vocês, mas 
vençam o mal com o bem.” (Romanos 12:21) 
 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Neste sábado, dia 10/09 às 9h na sede da PIBJC 

realizaremos mais uma capacitação para pais, 

professores e líderes do ministério infantil.  

Tema: Vencendo os desafios da inclusão no 

ministério infantil.  

Palestrante: Pr.Glauco Ferreira (RJ).  

Inscrições através do link: 

https://forms.gle/RsQpzYYJ4jJGBuLN8 

Neste domingo não teremos EBD MINI e nem ensaio 

dos Coros MINI. À noite teremos Culto MINi e JR às 

18h30. Esperamos vocês! 

Tire uma fota do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://forms.gle/RsQpzYYJ4jJGBuLN8




   

 

 

 

 

 

CARTA 28 – DAVI PAGA O MAL COM O BEM 

 

ATIVIDADE   
CÉLULA 

“Vença o mal com o bem.” (Romanos 12:21) 

 

DIVIRTA-SE COLORINDO A IMAGEM BEM BONITA! 
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“Vença o mal com o bem.” (Romanos 12:21) 

 

VAMOS DESCOBRIR OS 7 ERROS ENTRE AS FIGURAS E DEPOIS DIVIRTA-SE COLORINDO! 

 


