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AULA 1 – FILHOS  DE DAVI  EM ZICLAGUE
Vamos falar hoje do sentimento que Davi e seus  os filhos,  e dos outros
soldados tiveram em Ziclague quando foram sequestrados pelos
amalequitas.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Tribulação e angústia. Vamos definir estas duas palavras, dentro no nosso
contexto:
Angústia:  aperto; agonia; perturbação; ansiedade; insegurança;
Tribulação: Aflição,angústia, grande luta; tormento; tortura; sofrimento,
,adversidade,amargura.
Ambas estão diretamente ligadas à parte psicológica; à alma .
Foi o que aquelas mulheres e seus filhos passaram. Imagine: Viram suas

casas pegando fogo; passaram por uma grande tortura, porque os
amelequitas não mataram ninguém. Era mesmo uma estratégia de guerra.
Não podiam destruir Davi e seus soldados , mas podiam torturá-los ao
sequestrar suas mulheres e filhos; podiam enfraquecer emocionalmente seus
oponentes e foi justamente isto que aconteceu. “Então, Davi e o povo que
se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve
mais força para chorar”
Por outro lado, tem as mulheres e filhos. Imagine a angústia que eles
viveram, principalmente as crianças, ao verem todo aquele fogo e terem
que correr, tentar fugir e finalmente serem sequestrados. E o pai não estava
lá para ajudá-los e defendê-los! Foi um choro só! Gritos por todo lado!
Podem imaginar o que aqueles filhos,  “aquelas crianças” sofreram?
Houve uma interferência da parte de Deus, quando Davi se reanimou.
Reanimar-se é a parte que nos cabe. Dar a direção e a vitória é a parte de
Deus .
O apóstolo Paulo diz que nem a angústia nem a tribulação podem separar
do amor de Deus. E que nisto, ou seja, aquilo que quer trazer a destruição na
nossa alma, somos mais que vencedores.
Davi diz no Salmo 118:5 e  120:1 “na minha angústia, eu clamei ao Senhor e
ele me respondeu; ele me ouviu.
Todas as angústias, todos os medos e traumas que porventura, nossas
crianças tenham passado ou estão passando neste momento de pandemia
estão quebrados, e elas serão curadas nesta aula em nome de Jesus e
também nós. Amém!
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LEIA E MEDITE

ROMANOS 8:31-39 ; I Samuel 30:1-6;19

OBJETIVOS:

● Levar a criança a saber que seus medos Deus conhece todos. E está
sempre por perto.

● Levar a criança a saber que nunca, nunca, será separada do amor de
Deus, porque ela é mais que vencedora.

SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Podemos traduzir tribulação e angústia , por medos e tristeza
A criança não sabe dizer nem expressar esses “sentimentos” ou sensações.
A criança vai externar isso tudo, de outra maneira. Uma birra sem motivo,
não dormir direito, ficar sem apetite, o choro que aparece do nada - tudo
isso pode ser sinal de que ele está angustiado e não sabe como lidar com
isso
“Até os seis anos, elas ainda estão começando a adquirir uma capacidade
de abstração que só se consolida por volta dos 12 anos. É por isso que
pedem explicações lógicas para tudo que se passa, seja para um
acontecimento banal, algo fora do normal ou um pesadelo”, Leia mais em:
https://claudia.abril.com.br/sua-vida/como-falar-sobre-sentimentos-complexos-como-a-angustia-com-criancas/

E nesses dias de pandemia, precisamos (nós e pais)estar atentos aos sinais
para que possamos intervir para ajudar nossos pequenos.
As crianças ficam pouco tempo conosco, porém precisamos conhecê-las e
manter o máximo de  comunicação com as famílias para sobretudo que
elas saibam que estamos orando por elas  e nos preocupamos com  a
saúde mental dessas crianças.
As crianças tendem a pensar que  quando elas estão com medo ou tristes,
Deus não está com elas, então com esta aula, vamos na visão dos filhos de
Davi e dos outros soldados mostrar para elas que Deus nunca abandonou e
nunca vai abandonar.

https://claudia.abril.com.br/sua-vida/como-falar-sobre-sentimentos-complexos-como-a-angustia-com-criancas/
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Use pratinhos com as expressões
de angústia, medo, tribulação
problemas...,  enquanto conta a
história

Dinâmica antes de começar a aula
1 copo transparente
1 copo com café
1 copo com leite
(ou pode ser também achocolatado)
Se vista como um mágico ou com roupa diferente! A varinha será uma
colher!

Quem gosta de café com leite? Humm… delícia de manhãzinha, hein?
Como fazer café com leite?
Agora preste atenção na receita inédita! Espetacular! Nunca vista!! 😬
Aqui eu tenho um copo muito lindo.
Neste outro aqui, eu tenho Cafeeé! Palmas para o café!👏👏
E neste outro eu tenho Leiteee! Palmas para o leite !👏👏
E agora a mágica espetacular!
Primeiro o café no copo vazio! Depois o leite no mesmo copo !
E… está pronto!
O mais lindo, o mais saboroso, mais charmoso, o mais incrível café com leite
jamais visto, e que ninguém jamais tomou!
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Palmas para o CAFÉ COM LEITE ! !👏👏
E agora com a minha colher “mágica” vou misturar e PRONTO!!
Se quiser, um pouquinho de açúcar, é bom também!
Gostaram da minha receita mágica!

(lógico que as crianças vão perceber que é uma performance e vão rir e
comentar…)

Mas ainda não terminei, calma pessoal! O mais incrível está para acontecer!
É … bem...Eu... ainda sou um aprendiz, e… Hã...hã… um pouquinho de
paciência…
Prestem atenção porque eu vou separar o café do leite! Taram...ram. ram…
(faça uns movimentos, até que as crianças digam que não tem mais como
separar o café do leite. Eles já estão misturados!

É impossível separar o café do leite! não dá!

MINISTRANDO:

Crianças! Será que tem alguma coisa  que pode nos separar  do amor de
Deus?
Hoje nós começamos a aprender que em todas as coisas SOMOS MAIS QUE
VENCEDORES!
Será que é em todo tempo mesmo? E quando estamos com medo ou
tristes? Será?...
(Pegue sua Bíblia)

Aqui na Bíblia, conta uma história de umas crianças que estavam
angustiadas. O que significa  angustiadas? Elas estavam com medo e tristes
e também chorando. Elas não sabiam o que ia acontecer com elas. Só as
mães estavam em casa, porque os pais tinham saído para guerrear, junto
com o rei Davi.
Um dia elas acordaram com cheiro de fumaça e tudo estava pegando
fogo! Todos saíram correndo! Ninguém se machucou! Todos estavam vivos!
Mas os homens que puseram fogo na cidade levaram presos, as crianças,
meninos e meninas e suas mães, para outra cidade, longe do pai!
Quem poderia ajudá-las?

Quando o rei Davi e os outros homens voltaram  para casa viram tudo
queimado! E onde estavam as mães e as crianças?
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Davi também ficou angustiado, triste e começou a chorar! E agora! Onde
está minha família?
E todos os outros também começaram a chorar?
Eles sabiam que suas famílias estavam vivas, mas o que o que aqueles
homens iam fazer com eles, E como estavam ?
Será que Deus tinha abandonado eles?
Será que porque estavam chorando Deus tinha se separado deles?
Será que quando a gente está triste e angustiado Deus não está com a
gente?

Mas, de repente Davi se levantou e se reanimou! Parou de chorar e
perguntou para Deus:

- Deus,  posso ir atrás deles? Será que vou alcançar todo mundo?
Davi era muito amigo de Deus, lembra?
E Deus, respondeu a oração de Davi e disse:

- Pode ir Davi. Você vai alcançar e vai libertar todo mundo e vai trazer
de volta tudo e todas as famílias!

Ah… Que bom ! Deus não se separa daqueles que ele ama.
Davi foi!
Davi lutou o dia inteiro e venceu!
Davi salvou toda sua família. As mães e as crianças, os filhos e as filhas ! Davi
trouxe tudo de volta.1 Samuel 30:19
Não faltou nada, nada, nem coisa grande nem coisa pequena.
E mais ! Trouxeram ainda tudo que era dos homens inimigos e Davi repartiu
com todos e ficaram muito felizes pela grande vitória.
Toda aquela angústia, todo aquele medo, todo aquele choro, não existia
mais! Tudo foi transformado numa grande festa!
Imagine quando Davi viu seus filhos!
Imagine quando as crianças viram Davi chegando! Que alegria!

Assim como o café com leite depois de misturados não dá para separar; é
impossível separar, nada pode nos separar do amor de Deus !
Mesmo que algumas vezes, você fique triste ou com medo ou com muita
vontade de chorar.
Deus nunca, nunca, vai se separar de você. Tá junto! Tá misturado!
Sempre em todas as coisas SOMOS MAIS QUE VENCEDORES!

https://www.bibliaonline.com.br/naa/1sm/30/19+
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REPITA COMIGO: SOMOS MAIS QUE VENCEDORES !

ORAÇÃO:

“Senhor Jesus, hoje eu aprendi que andando com o Senhor eu sou mais
que vencedor. Tira de mim todo pensamento e sentimento de
perdedor. Eu quero as vitórias que o Senhor tem para mim. Em nome de
Jesus, Amém”
LOUVOR:
“Campeão” – Aline Barros e Cia

“Mais que Vencedor” – Cristina Mel

VERSÍCULO:

“ (...)somos mais que vencedores…” Romanos 8:37

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1) Quem era o rei?
2) Onde ele tinha ido?
3) Quem ficou na cidade?
4) O que os inimigos, homens maus fizeram na cidade?
5) Que ele mataram ?
6) O que Davi fez quando ele chegou em casa e viu tudo queimado?
7) Como ele resolveu sair e ir atrás?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
Quando nós obedecemos, Deus nos ajuda sempre!
Davi amava muito a Deus! Deus gostava e amava muito a Davi
Sabe o que Deus falou um dia ?
Falou que Davi era o homem que tinha o coração igual ao dele.
Uau! Já imaginou?
Isto significa, que tudo que estava no coração de Deus estava também no
coração de Davi.
Davi sabia exatamente o que Deus queria e pensava.
Será que nós podemos ter o mesmo coração de Davi, quer dizer, será que
nós sabemos o que Deus quer? Será que nós pensamos o que Deus pensa?
Será que nós obedecemos como Davi obedecia?

https://www.bibliaonline.com.br/naa/rm/8/37+
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será que quando temos um problema, vamos perguntar o que Deus acha
disso?
O que será que Deus pensa da oferta ?
Será que isto é o que Deus deseja?
Sim, com certeza vamos nos entregar com todo nosso amor, a nossa oferta.
Quando entregamos Deus olha o nosso coração e ele nos abençoa e nos
ajuda em tudo.

ATIVIDADE 

Expressões de angústia e tribulação e de vencedor!
Material: Modelo 1 - As crianças fazem a expressão dos olhos. Você pode
tirar fotos. Fica bem legal!

● pratinhos de papelão (preferência branco)- cada criança terá 2
meios pratinhos (1 triste e um alegre)

● Palitos de sorvete
● canetinhas ou lápis preto+cola

Leve cortados, os pratinhos ao meio e já com as expressões desenhadas a
lápis. As crianças passarão a canetinha.

Modelo 2  de carinhas se quiser o pratinho inteiro.
A ideia é que elas coloquem cada expressão e
perguntem: O que pode me separar do amor de
Deus? Será angústia? Será a tribulação?
e completem com a carinha de sorriso: Nada me
separa do amor de Deus! Sou mais que
vencedor!
Faça essa carinha pra você e use enquanto
conta a história
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LEMBRANCINHA:

Medalha - cada
domingo
uma cor de fita ou EVA .
Conforme as instruções
na Introdução desta
Campanha
As crianças podem
colocar glitter.

MENSAGEM PARA OS PAIS :
Envie a cada domingo uma mensagem aos pais para
que leiam o texto com as crianças e façam o desafio
da semana.

Queridos pais,
Hoje, iniciamos a Campanha SOMOS MAIS QUE
VENCEDORES.
Ministramos sobre Davi em Ziclague; sobre
angústia e tribulação que para criança podemos
traduzir como Medo, confusão, tristeza.
Aprendemos que nada pode nos separar do amor
de Deus. peça para ele(a), fazer a mágica do
“Café com leite”.
Aprendemos que nem na tristeza, nem no choro,
Deus não se separa de nós.
Desafio da semana: Use uma tabelinha como esta
para identificar como ele(a) está se sentindo e

converse sobre isto. E em todas as coisas somos como Davi, MAIS QUE
VENCEDORES!
Confira nossa aula em https://www.renascerkids.com/

Estamos orando por vocês!
Renascer Kids

https://www.renascerkids.com/

