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QUEBRA-GELO  

Derrubando o inimigo com a Palavra de Deus 

Junte algumas garrafas pet (2 litros) vazias. Pregue em 

cada uma delas um papel escrito: medo, tristeza, ódio, 

inimizade, mentira, mágoa. Pegue duas bolinhas e 

escreva em cada uma: Palavra de Deus. Coloque as 

garrafas enfileiradas. Divida as crianças em dois 

grupos. O alvo é que uma criança de cada vez tente 

derrubar as garrafas jogando as bolinhas, uma por vez. 

Ganha o grupo que conseguir derrubar todas as 

garrafas. 

Moral: Quando você fala a Palavra de Deus com fé, 

seus inimigos são destruídos.  

 

LOUVOR E ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

pelo encontro. 

  

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DAVI VENCE O GIGANTE GOLIAS 

Texto bíblico: 1 Samuel 17 e 18.1-2 

DAVI CONFIOU EM DEUS  

Davi era apenas um garoto quando enfrentou Golias, 

um soldado 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 

que, da mesma maneira que Deus o havia livrado do 

leão e do urso, Ele o livraria das mãos do gigante. Às 

vezes, Deus permite que você passe por algumas 

situações difíceis para que possa aprender a orar e 

confiar n'Ele. Por exemplo: quando você fica doente, 

mas ora e Deus te cura, então você aprende o poder 

da oração. Isso já aconteceu com você? É assim que 

você aprende a confiar em Deus. Esse era o segredo da 

confiança de Davi. Ele sabia orar, e Deus já o tinha 

livrado de muitas situações difíceis. Por isso, ele 

aprendeu a crer no poder de Deus.  Nessa situação, 

porém, Davi tinha um desafio muito, muito, muito 

difícil! E quem era mais forte, Davi ou Golias? Golias. 

E, em relação a Golias e Deus, quem era mais forte? 

Deus, é claro! Veja, Golias era mais forte do que Davi, 

mas ele não era mais forte do que Deus. Davi venceu 

Golias porque confiou em quem era mais forte do que 

ele. Confiar é acreditar no que a Bíblia diz. E 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 ama do 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 DERROTOU O GIGANTE COM A ESPADA  

Quando Davi foi lutar com o gigante, ele não levou 

uma espada, mas Golias, sim, tinha uma espada 

grande e sabia usá-la muito bem. Davi, porém, tinha 

uma arma secreta, que era a Palavra de Deus, e ele 

também sabia usar essa arma muito bem. Antes de 

derrubar o gigante com uma pedra, Davi disse: “Eu vou 

contra você em nome do Senhor e hoje mesmo Deus o 

entregará nas minhas mãos. Esta era a arma secreta de 

Davi, a Palavra de Deus na sua boca. 

Você sabia que pode fazer o mesmo que Davi? A 

Palavra de Deus é como uma espada, ou seja, ela é 

uma arma Talvez você pense: “Ah! É verdade, eu tenho 

uma Bíblia em casa!” Mas preste atenção! Apenas ter 

uma Bíblia em casa não resolve, porque a Palavra de 

Deus é uma arma que não funciona em sua mão, e sim 

em sua boca. Veja o que a Bíblia diz:  

“Portanto, estejam preparados para lutar contra o 

maligno, tomem a espada do Espirito Santo, que é a 

palavra de Deus” (Efésios 6.17) 

A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para 

lutar contra o nosso inimigo, que é o diabo, usando a 

nossa arma, que é a palavra de Deus em nossa boca, 

falando o que está escrito na Bíblia. Então, hoje vamos 

aprender a usar essa espada! Se tiver alguém doente 

em sua casa, você vai orar e mandar a doença ir 

embora em nome de Jesus. Se tiver pessoas violentas,  
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que brigam, batem nos outros ou querem bater em 

você, diga assim: “Eu te repreendo em nome de 

Jesus!” Assim como Davi, você também pode vencer 

os gigantes, usando a palavra de Deus. 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Qual era o nome do gigante com quem Davi 

lutou? R: Golias.   

2. Por que Davi decidiu lutar contra Golias? R: 

Porque Golias estava desonrando a Deus.   

3. O que Davi usou para derrubar o gigante? R: 

Uma pedra.   

4. Qual era a arma secreta de Davi? R: A Palavra 

de Deus.   

5. O que Davi disse ao gigante antes de atirar a 

pedra? R: Eu vou contra você em nome do 

Senhor!  

6. Como Davi matou o gigante? R: Cortando a 

cabeça dele com a espada.   

7. Qual é a sua arma secreta hoje contra o diabo? 

R: A Palavra de Deus.   

8. Como você usa a sua espada? R: Falando a 

Palavra.  

 

ATIVIDADE 

Enquanto as crianças realizam a atividade, aproveite 

para memorizar com eles o versículo bíblico da 

semana. 

 
“Recebam a salvação como capacete e a 

Palavra de Deus como espada.” (Efésios 6.17) 
 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

No próximo 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).  

Faça sua inscrição pelo link: 

https://forms.gle/RsQpzYYJ4jJGBuLN8 
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“Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada.” (Efésios 6:17) 

 

DIVIRTA-SE COLORINDO ESTA IMAGEM! 

 

 

 

 

 


