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AULA 7:  O chamado é para aqueles que amam a Deus.  

 

Nessa aula vamos falar do chamado de Davi.  

Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, não por sua força ou habilidade, mas por seu coração. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Deus procurou um homem segundo o seu próprio coração para ser o próximo rei de Israel. Acima 

de qualquer coisa, essa descrição significava reverenciar e obedecer a Deus.  

Essa história nos ensina muito sobre como Deus enxerga as coisas. Ele não vê como o homem. 

Deus vê o nosso interior. Ele está se importa com o que temos dentro de nós, e não com a nossa 

aparência ou habilidade. 

 

O mundo hoje é voltado demais para as aparências. O status define o quão importante uma 

pessoa é e que nível de respeito ela merece.  

Nessa aula aprenderemos que essa não é a essência de Deus, não é o que Ele espera de nós. O 

que define o nosso futuro é a nossa relação com Deus, nosso amor a Ele.  

 

Professor medite nessa palavra, cuide da sua casa espiritual. A cada dia busque essa 

aproximação com o Senhor. Ele quer dar para você também esse coração, como foi o de Davi. 

 

LEIA E MEDITE: 

 
1 Samuel 16:1- 23 
 

OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a entender que: 

 Deus tem um chamado especial para aqueles que tem um coração que ama a Deus 

 Temos que reverenciar e obedecer a Deus.   
  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
A criança na igreja vivencia as verdades espirituais, mas em casa tem uma realidade diferente 
onde vivem em desobediência, falta de reverência a palavra de Deus, dureza de coração, 
mentiras e outras situações. 
Nessa aula aprenderemos que precisamos ser íntegros, verdadeiros na nossa relação com Deus, 
pois Deus olha o nosso interior, e não nossa aparência. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Monte um cenário para contar a história. Você pode envolver as crianças também para 

participarem. 
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MINISTRANDO: 

 
Olá crianças hoje vou contar para vocês sobre um homem que amava muito a Deus. Quem aqui   
ama ao senhor? Que legal eu também, o Senhor tem um chamado para aqueles que amam a 
Deus. Foi o que aconteceu com esse homem, ele foi chamado para ser rei de Israel.  
 
Tudo começou quando o povo de Israel desejou ter um rei e escolheu Saul, que era um forte 
guerreiro. Saul fez muitas coisas que desagradou a Deus, e por isso o Senhor o rejeitou como rei 
de Israel.   
 
Então, o Senhor disse a Samuel: “Encha um chifre com óleo e vá a Belém; eu o enviarei a casa 
de Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei”. 
 
Chegando a casa de Jessé, Samuel viu Eliabe, e pensou: “com certeza é este que o Senhor quer 
ungir”. Ele pensou isso porque Eliabe era forte, alto, uma postura que parecia mesmo de um rei. 
Mas o Senhor disse a Samuel que não era esse.  
 
Crianças, Deus não vê como as pessoas. As pessoas olham a aparência, mas Deus olha o 
coração. 
Então, será que Deus estava procurando o filho mais forte ou o que tinha um coração que amava 
a Deus? 
 
Vamos descobrir com a continuação da história... 
 
Deus falou para Samuel que estava olhando para o coração e não para a aparência. 
Então Jessé chamou Abinadabe e esse também não era o escolhido, e veio outro e outro até que 
os 7 filhos vieram ao encontro de Samuel. 
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E Samuel disse para Jessé: “O Senhor não escolheu nenhum destes. Estes são todos os seus 
filhos?” 
 
Jessé respondeu: “Não ainda falta o caçula, que está cuidando das ovelhas.”  
Samuel disse: “Traga-o aqui não comeremos enquanto ele não chegar”.  
 
Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, belos olhos e boa aparência. Então Deus disse 
a Samuel: É este! Unja-o. 
Samuel o ungiu na presença de seus irmãos, e, a partir daquele dia, o Espirito Santo se apoderou 
de Davi. 
 
Os irmãos e o próprio pai ficaram surpresos! Samuel mesmo foi pensando que Deus escolheria o 
mais forte. Mas Deus não escolhe as pessoas pela aparência, mas sim pelo coração. 
 
Então crianças, o chamado é para as pessoas que amam a Deus. 
Davi é um exemplo disso. Ninguém esperava que ele fosse o escolhido. O pai nem sequer tinha o 
chamado para conhecer o profeta. Mas nada passa despercebido diante de Deus. 
 
Ele conhece o nosso interior e a unção Dele nos capacita a fazer todas as coisas.  
E Davi se tornou o maior rei que já existiu em Israel. Ele foi muito amado pelo seu povo, 
conquistou muitas cidades, venceu muitas batalhas, e honrou muito ao Senhor. 
 
Que o Senhor nos dê um coração como o coração de Davi, um coração que ama a Deus, um 
coração voltado para o Senhor. 

 
LOUVOR: 

 
Rei Davi – 3 palavinhas 
Coração de Criança – Renascer Praise 9 
 
ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus eu quero ter um coração igual ao de Davi, me ajuda a ser obediente e a 
reverenciar tudo que vem do teu altar. Em nome de Jesus Amém!” 

 
VERSÍCULO: 

 

“Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da 
sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem 
vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.” 1 Samuel 16:7    
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

Para onde Deus mandou Samuel? 
O que ele foi fazer na casa de Jessé? 
O que Samuel pensou quando viu Eliabe? 
Quantos filhos Jessé trouxe a presença de Samuel? 
Porque Deus escolheu Davi? 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/16/7+
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Hoje em obediência a palavra do Senhor vamos oferta com alegria, por que eu amo a casa do 
meu Deus eu trago o meu desafio diário, a minha oferta, a minhas primícias. Eu desejo viver 
benção sem medidas por isso eu sou liberal para com a obra de Deus. 

ATIVIDADE  

 
Vamos fazer uma harpa para louvar ao Senhor. 
Material: 
4 palitos de sorvete 
Canetinhas para decorar 
Barbante 

    
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Olá pais e ou responsáveis 
Hoje seu filho aprendeu com Davi que devemos ter um coração segundo o coração do Senhor, e 
que aqueles que amam a Deus são seus escolhidos. 
Durante a semana ajude seu filho a não esquecer essas verdades espirituais, profetize na vida de 
seu filho. Filho (a) você é um (a) homem/mulher segundo o coração de Deus. 
O desafio da semana é ouvir Renascer Praise – 15 Eu tenho aliança com Deus.  
Postem fotos/ Vídeos e não se esqueçam de nos marcar em nossas redes sociais. 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Sugestão harpa da atividade ou Marcador de página  
 

 


