
JULHO  

FAMÍLIA APOSTÓLICA 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

DEUS NOS FAZ REI   

 
A palavra de Deus nos mostra de forma clara que a família é um plano divino e não podemos 

deixar satanás roubar este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, cada 

criança a enxergar como a família que eles pertencem foi separada por Deus, que com Ele 

podemos vencer todos os desafios que aparecerem e que possamos ser instrumento divino na 

vida de cada um para levar paz, amor, aceitação e libertação a cada lar que Deus nos permitir 

chegar. 

Vamos lá!  Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, mesmo que não seja você a 

ministrar cada aula.  

Que o Senhor abençoe a todos!  

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel foi sem dúvida, um homem segundo o coração de Deus. 
Seu caráter determinado e sua dedicação ao Senhor foram grandes marcas de conquista. 
Escolhido por Deus, apesar de ser o menor da casa de seu pai, foi ungido por Samuel como rei 
de Israel. Foi habilitado e forjado, pois derrotou gigantes, venceu inimigos, foi perseguido.  Davi 
sempre manteve seu foco no futuro, na vontade de Deus e por Ele foi honrado.  

Assim como Davi, nós somos instrumentos de Deus na vida das crianças. Se abra pois Deus te 
ungiu e te escolheu para esse chamado.  

LEIA E MEDITE: 

 

I Samuel 16:1-13 
 
OBJETIVOS: 

● Levar a criança a entender que Deus nos ungiu e nos escolheu.  
● Levar a criança a compreender que ela é especial para Deus.  
● Entender que Deus tem um plano em sua vida.  

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Bonecos ou imagens que representem: Os irmãos de Davi, Davi e Samuel; 
● Óleo da unção; 
● Algodão para representar as ovelhas.  
● Prepare uma caixa para ir retirando os bonecos.  
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MINISTRANDO: 

 Olá crianças, hoje nossa história é muito especial, olhem essa caixa, aqui dentro tenho 
muitos personagens. Homens fortes e bonitos.  

Um dia Deus falou para um homem, chamado Samuel, “Vá até a casa de Jessé, pegue 
seu óleo da unção, pois lá você encontrará um rei, e irá ungi-lo!” (mostre Samuel e o óleo da 
unção) E Samuel obedeceu ao Senhor e foi até a casa de Jessé.  

Chegando lá mandou chamar todos os filhos que moravam na casa, pois ele iria ungir um 
rei. Então Jessé foi enviando seus filhos, um muito forte, (conforme for contando mostre as 
imagens) mas não era esse o escolhido de Deus, chamou um muito alto, outro muito inteligente, e 
foi chamando, chamou 7 filhos e Samuel disse que não era nenhum deles o escolhido de Deus. 
Então perguntou se havia algum outro filho que ele não tinha apresentado. Jessé falou que tinha 
um, mas estava ocupado cuidando das ovelhinhas, o nome dele era Davi.  
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Samuel pediu para chamá-lo, E quando Samuel olhou para Davi, Deus falou que ele era o 
escolhido para ser rei em Israel. Então Samuel ungiu Davi, passado algum tempo, Davi foi rei em 
Israel.  

Às vezes achamos que somos crianças feias, ou então achamos que não somos 
inteligentes, ou até que a mamãe e o papai gosta mais de seu irmão do que de você. Isso não é 
verdade. A verdade é que DEUS TE ESCOLHEU PARA SER IMPORTANTE. Você é importante 
para Deus. Ele tem uma promessa linda para sua vida!  

ORAÇÃO: 

Senhor Jesus, hoje eu aprendi que eu sou ungido e escolhido de Deus. Sou a criança mais linda, 
inteligente, especial e importante para Deus e para minha família. Em nome de Jesus! Amém  

LOUVOR: 

Assim oh - Rebecca Nemer  

VERSÍCULO: 

“ O homem olha o exterior, porém o Senhor o coração” (versão adaptada) 1 Samuel 16: 7 b  

ATIVIDADE  

Fazer um boneco de saquinho de papel representando Davi.  

.  
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 

Hoje aprendemos que nossa família é fruto do sonho de Deus, e que todos somos especiais para 
Deus, independente do jeitinho de cada um.  

Esta semana o desafio é: Preparar desafios e uma rotina com seus filhos. Tirar fotos e marcar 
@kidschurchrenascer com o versículo: “Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma 
verdadeira bênção.” (Salmos 127:3) 

LEMBRANCINHA: 

 
Óleo da unção: 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/127/3+

