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AULA 2 

Deus nos faz Rei 

 

Neste domingo vamos ministrar sobre Davi, enfatizando que mesmo cada um tendo as suas características 

diferentes, somos escolhidos e amados por Deus! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Davi foi o maior Rei de Israel e era o menor da casa de seu Pai. Deus escolheu cada um de nós com 

propósitos superiores que não imaginamos, mas ao sermos ousados debaixo do envio do nosso Pai nesta 

terra podemos alcançar patamares jamais imaginados, fomos escolhidos para levar a Palavra àqueles que já 

são donos do Reino dos céus e precisamos entender que Deus já nos capacitou e não haverá nada que nos 

impeça de marcar a vida de cada pequeno, medite na Palavra desta aula e na Palavra da Ceia de Oficiais de 

Maio de 2013 – A Escolha Apostólica. 

 

http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*A5F82FF4F255E535F4B59748D59E39DDE6BAB7FD 

  

Reflita o quanto Deus te colocou nesta terra para reinar, você está acima de toda potestade, principado e 

dominador e não deixe nada te parar!  

Deus é contigo, deixe Ele te usar! 

 

LEIA E MEDITE: 

 

I Samuel 16:1-13 

 

OBJETIVOS: 

 

● Levar a criança a entender que a família foi desejada por Deus  

● Ensiná-las que cada família é abençoada por Deus para dar certo 

● Mostrar que cada um deles tem um papel muito importante na família 

● Ensinar que somos diferentes e que Deus tem algo especial para cada um 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Algumas crianças se comparam muito com seus irmãos, primos, amiguinhos da escola e até com seus 

vizinhos, muitas vezes passam a se sentir inferiores e podem colocar essa culpa na família que pertencem. 

Existem crianças desde pequenas, acham que não são capazes de realizar determinadas, atividades, que não 

vão realizar seus sonhos por sentirem-se inferiores, e passam a se comparar com outras crianças, e acabam 

não se aceitando como são. Vamos ensiná-los através desta Palavra que Deus já os constituiu na família que 

estão para serem mais do que vencedores! 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Deixe papéis separados em forma de quadradinho enumerados conforme a quantidade de crianças do seu 

Espaço Kids, não pode haver número repetido, para os menores pode fazer desenhos diversos, por exemplo, 

coração, estrela, flor, lua, gatinho, entre outros, faça alguns a mais também e os deixem separados. 

 

Faça um painel para falar sobre Davi, tenha um Davi antes da unção (pastor que Deus escolheu) e Como 

Rei. 

http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*A5F82FF4F255E535F4B59748D59E39DDE6BAB7FD
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MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, hoje vamos falar sobre Davi, quem aqui já ouviu falar dele? Ele se tornou Rei assim como 

Ester da qual falamos semana passada. Então vamos a aula de hoje, mas antes quero fazer algo com vocês. 

 

Distribua o papel enumerado para cada criança e em seguida peça para cada um procurar quem tem um 

papel com o mesmo número que ele. Alguém de vocês conseguiu fazer um par com seu amiguinho por ter 

um papel com o mesmo número (ou desenho)? Ajude as crianças e rapidamente introduza a Palavra de hoje. 

 

Bom, não conseguimos encontrar um par igualzinho com o mesmo número ou desenho não é mesmo? E isto 

porque cada um tem um formato, Deus deu um formato para cada um de nós também, quem aqui tem 

irmãos? Você também é diferente dele não é? Mesmo quem é gêmeo sempre tem algo diferente, pois Deus 

nos criou com muito amor, mas cada um do seu jeitinho e devemos nos amar assim porque somos Perfeitos 

para Deus, não adianta ficar se comparando, olhe para si e veja o quanto é especial assim como é e na 

família que pertence. 

 

Como falei a história de hoje é sobre Davi, Davi que se tornou Rei e foi o maior Rei de Israel, mesmo sendo 

o menor da casa do seu pai, ele era Pastor de ovelhas e certo dia o Profeta Samuel foi guiado por Deus para 

ir à casa do pai de Davi, o Jessé, e quando Samuel chegou lá, viu primeiro os irmãos de Davi e no primeiro 

que viu já achou que era ele por conta da aparência dele mas Deus já falou no ouvido de Samuel: “Não é 

este Samuel, não olhe para aparência, porque o homem vê por fora mas o Senhor vê o coração!”. E assim 

aconteceu com os sete filhos de Jessé, mas nenhum deles Deus falou que era pra ser ungido Rei. 

 

Até que Samuel perguntou se não tinha mais algum e Jessé falou de Davi e disse que ele era Pastor de 

ovelhas e estava lá com elas, mas Jessé pediu pra chamar e quando Davi chegou Deus já confirmou falando 

para Samuel: “Se levanta e o ungi, pois é este.” E a partir daquele dia Davi estava sendo preparado para ser 

Rei e num determinado dia foi colocado como Rei e foi o maior Rei de todo Israel. 

 

Veja só, Davi não ficou se comparando com os outros irmãos ou amiguinhos, mas ele seguia a Deus e fazia 

sempre o melhor para Ele, porque a bíblia conta que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, então 

ele se aceitava como era, sabia que tinha sido criado por Deus e se amava e a sua família também. 
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Deus criou cada um de nós assim do jeito que somos, na casa onde moramos, na família que pertencemos 

para ser muito mais do que imaginamos. Feche seus olhinhos agora e “olhe” para você, para o seu coração, 

pense na família que você está e na casa onde mora, é exatamente deste jeitinho que você e onde está que 

Deus escolheu para reinar assim como Davi foi! Deus nos faz Rei!  

 

Vamos orar?  

 

ORAÇÃO: 

 

Senhor Deus muito obrigada por te me feito assim como sou e na família que estou, me faz lembrar cada dia 

que eu sou mais que vencedor e perfeito porque fui criado pelo Senhor, tira de mim toda mania de me 

comparar e me faz olhar pra Ti e acreditar que eu junto com a minha família vou reinar! Em nome de Jesus, 

amém! 

 

LOUVOR:  

  

Você é especial – Aline Barros- https://www.youtube.com/watch?v=_doCCZd60ag 

O seu dia vai chegar – Crianças diante do trono-  https://www.youtube.com/watch?v=2rO-QcXQ8z0 

 

VERSÍCULO: 

 

“... porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração.” I 

Samuel 16.7 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  

  

Base bíblica: 1 Sm 1:26-28 

Ana, não podia ter filhos... e ser mãe era seu grande sonho, e ela havia buscado em Deus realiza-lo: Ser mãe! 

E ela fez uma promessa... falou pra Deus que se tivesse esse filho,  ela entregaria ele no templo do Senhor 

desde pequenininho, para que ele servisse a Deus, como uma oferta. Então Samuel, filho de Ana, nasceu! E 

agora ela precisava entregá-lo no templo do Senhor... Nossa que oferta hein!!! Conseguir entregar o próprio 

e único filho!! Saber que de agora em diante ela veria o filho apenas uma vez por semana... Mas Samuel 

amava tanto a Deus que viver no templo era uma alegria pra ele. E Samuel virou um grande profeta de Deus, 

o profeta que o ungiu o grande rei Davi! Com certeza Ana também estava muito feliz, e depois que ela 

entregou seu filho como oferta na casa do Senhor, ela teve muitos filhos!!!!    Hoje nós vamos entregar a 

nossa oferta de todo nosso coração. E essa oferta é a oferta que vai trazer alegria para dentro da nossa casa e 

pra dentro do nosso coração! 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  

 

1. Qual foi o personagem de hoje? 

2. Nós podemos ficar nos comparando com as outras pessoas? 

3. Davi de Pastor de ovelhas se tornou o quê? 

4. Deus nos faz ______ ! (Rei) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_doCCZd60ag
https://www.youtube.com/watch?v=2rO-QcXQ8z0
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ATIVIDADE  

 

 

A semana passada fizemos uma coroa e agora vamos completar como acessório do rei/rainha um cedro. 

 

Use valeta ou palito de churrasco, passe jornal ou folha de revista, depois papel laminado amarelo e a 

bolinha de papel laminado vermelho, como na imagem. 

 

 
 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS  

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

Hoje ministramos para nossas crianças o amor e escolha de Deus para cada integrante da família, e que não 

importa o que você no seu exterior, mas sim no que mora no seu coração. Deus enxergou o coração de Davi 

que era segundo o coração de Deus e o escolheu para ser Rei. E da mesma forma ele nos enxergua nos 

escolhe para sermos benção onde quer que estejamos, e do jeito que somos.  

Profetizamos que não importa se a criança tem ou deixa de ter algo, que sua família não é escolhida por 

Deus por suas características externas, mas sim por que Deus tem Planos lindo e infinitos para cada um em 

nossa casa e nós viveremos!  

 

Desafio da Semana: O desafio dessa semana é, em família vocês arrecadarem vão encorajar seus filhos a 

vencerem qualquer distorção de quem eles são... Você vai declarar e profetizar as bênçãos do Senhor sobre a 

vida deles! 

 

Uma Ótima semana! 

Deus os abençoe! 
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LEMBRANCINHA  

 

Tempero da Família. 

 
Escolha um tempero único para embalar como por exemplo coentro, orégano,ou até mesmo sal e identifique 

a data de embalo e também de validade. Observe se no tempero há alguma especificação de validade depois 

do produto aberto e informe essa data no seu tempero  

 Exemplo de etiqueta: 

 

Tempero Da Família 
        (orégano/ Val. 16/09/2020) 
 


