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AULA 2 – Ocupando Lugares Altos 

Ano apostólico de Rute, ano de aliança, abundância, grandes milagres e dupla honra. 

Como é bom ter o poder de ocupar lugares altos! Nesta aula, falaremos de Davi.  

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Boaz era pai de Obede, que era pai de Jessé que era o pai de Davi. Deus envia Samuel o profeta 
á casa de Jessé.  
Jessé fez passar todos os filhos diante de Samuel  mas o Senhor não escolheu nenhum, então o 
profeta perguntou: Acabaram os seus filho?  E Jessé respondeu em atos tem o mais novo que 
está cuidando das ovelhas. Manda chama-lo. Quando ele chegou o Senhor disse á Samuel é este 
unge-o.  Davi foi escolhido por Deus para ser príncipe sobre o povo de Israel, em atos 13:22 fala 
que  Davi foi considerado um homem segundo o próprio coração de Deus.  Apesar de ter sido 
escolhido nessa época, Davi só recebeu o poder do Espirito Santo quando foi ungido rei 
oficialmente. 
Com a morte de Saul e seus descendentes todas as tribos de Israel e os anciãos reconheceram o 
trabalho de Davi e ungiram Davi  rei sobre  Israel.  
Davi assumiu lugar de honra e teve muitas vitórias. Ele viveu a mudança de sorte, de pastor de 
ovelhas a rei de Israel. 
 
LEIA E MEDITE: 

Rute 4:22    1 Samuel 16: 10-13  2 Samuel  5:1-2     2 Sm 7:8-11 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Deus Honra seus servos. 

 Levar a criança a entender que Deus tem mudança de sorte para sua  vida. 
 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 Cenário com fantoche para acompanhar na contação da história. 

 Fantoche confeccionado com caixa de leite. 
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MINISTRANDO: 

 
Olá galerinha, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um pastor de ovelhas que viveu a honra do 
Senhor na sua vida. O nome desse pastor era Davi, aquele que enfrentou um gigante bemmm 
grande Ô tia o que é honra? Essa é uma boa pergunta!  Alguém sabe o que quer dizer honra? 
Será que é uma coisa de comer? Não isso mesmo, não é uma comida, sabe o que é? È ser 
engrandecido, é merecer, Davi foi engrandecido. 
Tudo começou quando Deus mandou o  profeta Samuel ir na casa de Jessé o pai de Davi, Jessé 
tinha muitos filhos, o profeta foi procurar um rei para Israel, aí o profeta olhou um dos irmãos de 
Davi bem bonito, ai ele falou no pensamento è esse que eu vou escolher para ser o rei por que 
ele é muito bonito, mais o profeta estava enganado, Deus falou ei Samuel  nananinanão, não é 
esse Samuel você está olhando só a beleza eu quero um rei que tenha um bom coração que seja 
igual a mim. Como é ser igual a Deus?  È fazer a sua vontade Dele, ser honesto, não mentir, não 
fazer birra. Deus viu que o coração de Davi eram assim, limpo não tinha sujeira, Davi não fazia 
malcriação para a mamãe, não falava palavrão, ele amava os coleguinhas, não brigava ai Deus 
escolheu a Davi e falou para o profeta derrama o óleo na cabeça de Davi por que ele merece ser 
escolhido. Davi foi ungido o rei de Israel. Alha o que aconteceu na vida de Davi ele viveu uma 
mudança de sorte, agora ele era um rei, ele ia cuidar de um povo era muita gente para ele cuidar, 
o pai dele teve que achar outra pessoa para tomar conta das ovelhinhas porque Davi agora era o 
rei  de uma cidade muito grande.  
 
VERSÍCULO: 

Salmo 89:4 Estabelecerei para sempre a tua descendência, e firmarei o teu trono por todas as 
gerações. 
 
ATIVIDADE  

1- Fazer bolinha de papel crepom e colocar dentro de uma  garrafa pet, com objetivo de 

desenvolver a coordenação fina. 

2- Fazer um tapete com cartela de ovos para explorar  sensações a partir da experiência. 
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LEMBRANCINHA 

 

      A lembrancinha hoje é para a mamãe! Ima de geladeira. 

 


