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QUEBRA-GELO  

Faça uma roda com as crianças de mãos dadas. No 

centro da roda, coloque uma criança com os olhos 

vendados. Ao sinal do líder, a roda deve girar bem 

devagar. A criança que estiver no centro da roda dirá: 

“parar a roda!” Nesse momento, as outras crianças 

devem parar de rodar, permanecendo de mãos dadas, 

e a que estiver no centro deve se aproximar de algum 

colega e tentar tocá-lo.  O colega, sem tirar os pés do 

chão, deve desviar o corpo, inclinando para frente, 

para trás ou para os lados. Quando a criança vendada 

conseguir tocar o colega, deverá identificá-lo somente 

pelo tato. Se acertar, troca de lugar com ele e começa 

tudo de novo. Se errar a criança fala o versículo 

enquanto pula (o líder pode ajudar a criança a falar o 

versículo se ela não souber).  

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

 

LOUVOR E ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

agradecendo a Deus por cada criança e peça ao 

Espírito Santo que ministre aos corações de todos, em 

nome de Jesus. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: DEUS ESCOLHE DAVI PARA SER REI 

Texto bíblico: 1 Samuel 16.1-13 

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. 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 lhe disse: 

"Cuidado! Porque eu não olho a aparência". E Deus 

não escolheu nenhum deles. Os irmãos de Davi tinham 

uma boa aparência, por isso o profeta ficou 

impressionado com eles e pensou que um deles seria 

escolhido para ser o rei de Israel, mas Deus não os 

escolheu. Antes, escolheu Davi, que era o irmão 

caçula, ou seja, o mais novo de todos. Davi não tinha 

aparência e nem idade para ser rei. Ele também não 

sabia lutar como soldado, pois nunca havia lutado em 

uma guerra. Ele não parecia alguém que pudesse 

substituir um rei tão poderoso quanto Saul. Por esse 

motivo, o profeta ficou surpreso quando Deus lhe 

disse que havia escolhido Davi.  

Você já percebeu que, quando seus amigos vão formar 

um time para jogar futebol ou para outra brincadeira, 

eles normalmente escolhem os melhores e os mais 

fortes? Isso acontece porque as pessoas olham apenas 

aquilo que impressiona. Mas talvez você seja uma 

daquelas crianças que é sempre a última a ser 

escolhida para participar da brincadeira, ou talvez você 

seja o menor da sua turma, ou nem saiba jogar bem 

como os outros. Pode ser também que você nem gosta 

muito da sua aparência, pois seus amigos fazem piadas 

sobre você. Nesse caso, você é um forte candidato 

para ser escolhido por Deus, porque, para Deus, não 

importa quem é o melhor, o mais bonito ou o mais 

forte. Quando Deus escolhe alguém, Ele olha o que a 

pessoa é no seu coração. Vamos ver o que isso 

significa?  

DEUS OLHA O CORAÇÃO  

Mas como será que Deus viu o coração de Davi? Será 

que Ele tinha óculos especiais? Não. Deus viu o seu 

coração cheio de amor. Davi era um garoto que amava 

muito o Senhor, e isso agradou ao coração de Deus. 

Além disso, Davi cuidava bem das ovelhas do seu pai, 

e Deus viu isso também. Certa vez, um leão tentou 

atacar o rebanho, e Davi o enfrentou e o matou. Se ele 

arriscou a própria vida por causa de uma ovelha, 

certamente faria o mesmo para proteger o seu povo. 

Hoje, Deus escolhe líderes como Davi para liderar o 

seu povo. Ele não escolhe o mais inteligente, mas 

aquele que tem um coração cheio de amor. 

Você é alguém escolhido por Deus para ser um grande 

líder na casa do Senhor. Ele o escolheu não por causa  

 



   

 

 

 

 

 CARTA KIDS 26 | Semana 21/08/2022 

 

Célula 

KIDS 

 

 

da sua aparência, mas porque Ele te ama e quer usá-

lo, assim como usou Davi em sua época. Glória a Deus! 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Quem Deus escolheu para ser rei no lugar de 

Saul? R: Davi. 

2. O que Davi fazia antes de ser rei? R: Ele era 

pastor de ovelhas. 

3. Davi era filho único? R: Não. Ele tinha muitos 

irmãos. 

4. O que Deus disse quando o profeta viu os 

irmãos de Davi? R: Que Ele não olha a 

aparência, e sim o coração. 

5. O que Deus viu em Davi? R: Um coração cheio 

de amor. 

6. Por que Deus sabia que Davi cuidaria bem do 

seu povo? R: Porque Davi cuidava bem das 

ovelhas dos seus pais. 

7. Por que Deus escolheu você para ser seu filho? 

R: Porque Deus me ama. 

 

Se sobrar tempo repita a brincadeira do quebra-gelo. 

 

ATIVIDADE 

Escolha a atividade adequada para cada faixa etária e 

mãos à obra! 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

Os coros do MINI estão de volta, agora em novo 

horário, às 9h! 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!  

A EBD MINI está de volta, agora em novo horário, das 

10h10 às 11h15. Inscreva-se pelo nosso app e 

participe!  

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

CARTA 26 – DEUS ESCOLHE DAVI PARA SER REI 

ATIVIDADE 
CÉLULA 

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

 

PREENCHA OS QUADROS COM OS NOMES ABAIXO, DEPOIS PINTE A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

CARTA 26 – DEUS ESCOLHE DAVI PARA SER REI 

ATIVIDADE 
CÉLULA 

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

 

DIVIRTA-SE COLORINDO ESTA IMAGEM! 

 

 

 

 

 


