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AULA 4 – A PRINCESINHA MIMADA 

 
Hoje nossa história será sobre Mical, uma princesa, que pela sua religiosidade, NÃO SE ABRIU 
PARA TRANSFORMAÇÃO 

 
PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 
Importante que você, professor, assista novamente à palavra desta Ceia. 
(trecho da Santa Ceia de Oficiais de Janeiro – confira e estude na íntegra https://youtu.be/cHEwoe5VZso  
 
“O que aconteceu com Mical? (...) ela, não se abriu para ser transformada; ela não sabia que ela era 
mulher do ungido de Deus...exemplo típico de uma personalidade não trabalhada por Deus, uma 
personalidade impregnada de religiosidade. Isso é o que mais tem, infelizmente, no meio evangélico! 
Pessoas que não foram transformadas, que são juízes dos outros, acusadores, fofoqueiros, maldizentes... 
Personalidade carnal.  Chamou o ungido de Deus de “um vadio qualquer”(...) O que é isso?  Falta de 
temor a Deus...Falta de compaixão(...) 
A síndrome de Mical continua hoje destruindo o plano transformador de Deus na vida das pessoas (...) 
Por que Mical não partilhou da alegria de Davi? Ele estava trazendo a arca para Jerusalém! 
 
Mical ficou completamente estéril! Nunca teve filhos 
Faltou Transformação!” 
Mical era a filha do rei Saul, a caçula de cinco irmãos (I Samuel 1:49)  
Mical perdeu tudo: 
● O reino – poderia ter sido uma rainha abençoadora, segundo o coração de Deus, como assim era Davi 
● O esposo - Davi não a queria mais. Davi voltava para abençoar sua casa e o que encontra? Uma 

esposa (que vivia na janela) criticando suas atitudes. Ela o desprezou! Ela o xingou de “vadio”; 
“vagabundo”  

● Herança de uma família: nunca teve filhos, até o dia da sua morte 
● O mais precioso que uma mulher poderia ter: Uma comunhão e experiências com Deus. Ela não só 

desprezou a Davi, mas também a presença de Deus; ela desvalorizou a chegada da arca em 
Jerusalém. Ela estava preocupada com comportamentos; era religiosa. 

 
Para aproximar a personagem das nossas crianças, vamos falar da filhinha caçula do rei e da rainha; uma 
princesinha que era mimada, que cresceu mimada e todos tinham que fazer o que ela queria. Podemos 
entender que foi assim criada e formada: filha do rei.  
E sem transformação não viveu o plano de Deus!   

 
“Sem transformação nós não vamos ser a imagem de Cristo(...) A transformação é a dinâmica do 
Senhor nas nossas vidas” (Apostolo estevam – Ceia de Janeiro 2021) 
 
 

https://youtu.be/cHEwoe5VZso
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LEIA E MEDITE: 
 
I Samuel 14:49-50 
2 Samuel 6:20-23 

 
QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS: 

 
- Que entendam o que é TRANSFORMAÇÃO. 
-  Que possam compreender o princípio de fazer a vontade de Deus, que é melhor que a dela, que é boa, 
perfeita e agradável. 
- Que elas não queiram ser como Mical que não quis ser transformada, nem agora, nem quando adulta.  
- Que entendam que ela, como criança também precisa ser transformada e isto só com um encontro com 
Jesus  

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

Este bloco, é para enxergarmos o cenário onde está a criança nos dias atuais; 
qual o mundo em que elas estão inseridas e com a Palavra de Deus em nossas 
aulas, vamos trabalhar para fazer das crianças que estão conosco, um 
diferencial nesta geração. Crianças, de fato, transformadas, bem como suas 
famílias.  
Então, com já temos falado há uma geração de crianças sem limites, se 

formando.   São filhos mimados e com baixa tolerância à frustração. As crianças precisam ser educadas e 
disciplinadas.  
Nesta aula, com autoridade na Palavra, vamos mostrar para as nossas crianças atitudes   resultado de 
uma criança, depois mulher, que poderia ter sido muito abençoada. 
 

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
Vamos contar a história só com coroas. Então providencie 4 coroas:  
- 2 coroas para o rei e rainha  

 
- 1 coroa uma menor para Mical. 

 
- 1 coroa para o rei Davi  
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- Providencie também uma boneca e algumas coisas de casinha. 

 
- Leve uma réplica miniatura da Arca da Aliança ou uma imagem. 

 
 
Observação: Toda vez que for falar do rei, da rainha, da princesa, mostre somente as coroas como 
referência, para provocar a imaginação das crianças. (Lembre-se menos é mais). Exemplo: Quando falar 
que Davi dançava, faça gestos com a coroa  
  

LOUVOR: 
 
A Arca (RP 13) https://youtu.be/5qDHeonnm3Y (coreografia Praise de Dança) 
 
VERSÍCULO: 
 
(...) Somos transformados de glória em glória (...) II Cor 3:18 

 
MINISTRANDO: 
 
Olá crianças,  
 
Aqui na Bíblia tem história de muitos reis! Reis do povo de Deus! Reis de Israel. 
O primeiro rei do povo de Deus, se casou e teve cinco filhos: 3 meninos e 2 meninas. 
 
Nossa história de hoje é da caçulinha, a princesinha Mical! Ela era linda! Todas as princesas são lindas, né? 
E, como todas as meninas, ela brincava de casinha e chamava as bonecas de filhinhas. Até aí tudo 
normal. Só que ela era muito mimada.  
- Sabe o que é mimada? 

https://youtu.be/5qDHeonnm3Y
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- Tudo tinha que ser do jeitinho dela. Tinha que ser do jeito que era queria e se assim não fosse, ela ficava 
emburrada, chorava, gritava, batia o pé, até conseguir! 
E o rei e a rainha, seus pais, faziam todas as vontades dela. Acho que até os irmãos faziam. Acho que 
porque era ela a caçulinha! (Explique:  caçula é a filha que nasceu por último, a mais nova) 
Ela conhecia a Deus, mas ela não dava importância. 
Ela se achava o máximo, porque era filha do rei! Porque morava no Palácio e um dia seria a rainha e ia 
mandar em tudo! 
Ela cresceu assim, ficou adulta e não mudou não! 
Do que ela precisava?  
De TRANS... TRANSFORMAÇÃO! 
Será que ela foi transformada? Será que ela quis? 
Vou contar agora, como foi. 
Passou muito tempo.  
Deus escolheu um novo rei para o povo! Esse rei era muito bom e Deus gostava muito dele! 
Vocês conhecem, era o rei Davi!! 
Isso mesmo, aquele que matou o gigante! 
Depois de um tempo, o rei Davi se casou com a princesa Mical. E agora, Mical era a rainha! 
Davi amava muito a Deus e tinha um objeto muito importante e precioso que era de Deus, mas que não 
estava na cidade e Davi queria muito trazer, porque este objeto era símbolo da presença de Deus! 
Que objeto era esse?? Era a ARCA DA ALIANÇA, vou mostrar pra vocês.  Olha só! 
Um dia Davi saiu com seus soldados para trazer a ARCA DA ALIANÇA para Israel. Ele estava muito feliz, 
porque finalmente traria a arca do Senhor para a cidade. 
 
Ele conseguiu trazer!  
Foi uma grande festa! Uma alegria! Tinha muito louvor! Todos cantavam e dançavam.  
Quando estavam chegando nos portões da cidade, Davi, tirou sua capa e todas aquelas roupas pesadas 
de rei, tirou sua sandália de rei e começou a dançar muito, porque ele estava feliz e ele estava dançando 
para Deus, com todas as suas forças, com todos os louvores e todas as músicas. 
Davi abençoou o povo e entregou uma oferta para Deus! 
 
 
E onde estava a rainha Mical? Com ele? 
Ela estava na janela só olhando e criticando! 
Quando Davi chegou em casa, todo feliz, sabe o que Mical falou pra ele? 
- Muito bonito, o rei dançando quase pelado no meio do povo! Parecendo um vagabundo qualquer! Na 
frente dos empregados e de todo o povo! Que vergonha!! 
  
Ops... ela xingou o rei!! 
Desprezou o rei no seu coração! 
Mical não foi transformada! 
Ela não quis!  
Fez tudo errado! Ela queria sempre que as coisas fossem do jeito dela. 
Desagradou o rei e mais que tudo desagradou a Deus! 
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Davi ficou muito bravo com ela. 
E Deus também. 
Mical nunca teve filhos. Deus não deixou que ela tivesse filhos até o dia que ela morreu. 
 
Isto é muito sério!  
Sabe qual é a melhor vontade?  
É a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. 
 
Nós ouvimos 4 histórias e só uma pessoa quis ser transformada, que foi quem?  
- Isso mesmo, Paulo 
Os filhos do sacerdote não quiseram. Eles roubavam as ofertas e fizeram tudo errado 
Alexandre, o latoeiro, não quis. Ele falou mal de Paulo, de Deus e da igreja 
E agora, Mical xingou o rei e desprezou o louvor e não se importava com Deus. 
 
Deus quer que todas as crianças sejam transformadas desde pequenas, assim da idade de vocês. 
Vocês são crianças que ofertam, gostam da igreja e amam a Deus de todo o seu coração. E quando 
vocês louvam e dançam é pra Deus que vocês fazem, não é mesmo? Não é para se aparecer, mas é 
para louvar a Deus! 
Todos os dias cada criança aqui precisa ser melhor! 
Todos os dias nós seremos transformados, porque Deus tem muita coisa boa para as crianças  e também 
para todos os que desejam essa transformação! 
 
Diga comigo: SOMOS TRANSFORMADOS   
 
Vamos orar! Deus está aqui! E hoje, se você lembrar de alguma coisa que você fez, não precisa falar com 
ninguém, agora, fala só com Jesus. Fala só com Deus. Vamos todos ajoelhar e falar com Deus. Vamos 
pedir que ele nos ajude sempre a fazer coisas do bem! Em nome de Jesus.  
 
(Ore com elas, cubra a vida delas e sele esta decisão, em nome de Jesus) neste momento 
vamos evitar de ungir com óleo, mas use um borrifador e profetize e abençoe as crianças. 
Agora eu vou orar e vocês vão repetir comigo. 

 
 
ORAÇÃO: 

 
Querido Deus, eu quero ser transformada numa criança melhor. Me ajuda! 
Não quero fazer mal. Quero fazer o bem todos os dias da minha vida. Não quero ser maldoso, 
bondoso. Não que mentir, nem enganar, mas quero falar a verdade, até quando eu crescer. Me 
perdoa, me ajuda. Quero sempre fazer não a minha vontade, mas a sua que é boa perfeita e 
agradável, 
Senhor em nome de Jesus!  Amém 



 
 
 
 

2021 ANO APOSTÓLICO DE PAULO 
 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 
II Samuel 6:17 – II Coríntios 9:7  
 
“Introduziram, pois, a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara; e 
Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor.  
 
Davi estava tão feliz, que entregou como oferta o seu louvor e a sua dança. 
Ele também fez mais entregou uma oferta muito especial. 
Ele entregou com alegria. Porque ele queria Deus para sempre com ele.  
É assim que hoje vamos entregar. Com alegria! 
Aqui na Bíblia diz: “Porque Deus ama quem dá com alegria” 
 

Vamos entregar com alegria =)  
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

1. De quem é nossa história, hoje? 
2. Como ela era? 
3. Quando ela cresceu, era adulta, com que ela se casou? 
4. Por que ele nunca teve filhos?  
5. Ela foi transformada? 

BILHETE PARA OS PAIS: 
 Queridos pais! 
Hoje falamos sobre Mical, filha de Saul, sua caçula, que era muito mimada, casou-se com o Rei 
Davi, e não se abriu para ser transformada, e por isto nunca teve filhos até morrer. 
E assim terminamos a Campanha da Transformação.  
Nosso ensinamento: Fazer não a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus e todos os dias ser 
transformada para ser melhor pra Deus  
  
Desafio da semana: Esta semana, vamos mandar embora toda birra, toda manha e 
reclamação. 
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração,  entre no site do Kids: 
https://www.renascerkids.com/  
 
Deus abençoe! 

 
ATIVIDADE: 
EM ANEXO 

 

https://www.renascerkids.com/
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LEMBRANCINHA DA AULA: 

MEDALHA EU SOU TRANSFORMADO E SAQUINHO SURPRESA!  
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