INTRODUÇÃO
De pastor de ovelhas a rei de Israel foi, sem dúvida, um homem segundo o coração de Deus.
Que assim como Davi, nós também sejamos segundo o coração de Deus!
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
O exército de Saul enxergava o gigante como algo que jamais poderia vencer. Vemos neste
trecho de 1Samuel que os soldados estavam paralisados há 40 dias diante dos filisteus, com
medo das ameaças de Golias. E muitas vezes nós enxergamos a luta como algo intransponível,
como o diabo quer que a enxerguemos. Mas como Davi enxergava o gigante? Ele via apenas a
imagem de alguém que estava afrontando o Senhor dos exércitos e que, por isso, já estava
destruído. E você, como enxerga seu problema? Tenha a visão de Davi e alcance as vitórias
contra todos os gigantes!
O gigante amedrontava o exército de Israel pelo seu tamanho (1Sm 17.4). E nós, muitas vezes,
estamos olhando o gigante pelo tamanho. Quantas vezes o diabo vem e nos enche de ameaças?
Ele quer que você reconheça sua impotência diante dos obstáculos.
Mas uma ameaça e apenas uma ameaça e nada mais. Comece a enxergar a ameaça com os
olhos de Davi, e não com os olhos do diabo. Não tenha medo de enfrentar as lutas que estão se
apresentando em sua vida, pois você terá vitória em todas as áreas.
SANTIDADE APOSTÓLICA - AULA 2
Jesus é a nossa pedra, que derruba os nossos gigantes.
Vista a armadura que Deus lhe dá, tome posse da sua unção e escolha as 5 pedras que anulam a
força e o poder do gigante: a pedra da ousadia e da coragem; a pedra da determinação; a pedra
do bom ânimo; a quinta pedra é a Rocha da nossa salvação…É JESUS!
LEIA E MEDITE:
1 Samuel 17.24-54
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que somente com Jesus, vencemos tudo!
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
● Vamos lá, vamos deixar o Kids bonito use sua criatividade, coloque as pegadas de Golias
pelo caminho:

●
● Para a ministração, faça uma régua no papel craft e deixe na parede, vamos iniciar a
história nos medindo:

● Vamos fazer o boliche, precisamos colocar as imagens: do urso, leão e da imagem
de Golias:

●

MINISTRANDO:
Vamos ver qual é a nossa altura, vamos ver quem aqui cresceu!Nosssa, mas como vocês estão
grandes heim!
Estão vendo esse grandalhão aqui na parede? Ele se chamava Golias, ele era igual a foto,
beeeem grande e todo mundo tinha medo dele porque ele era muito mau e ninguém conseguia
vencer ele nas guerras.
Massss tinha Davi, que morava no campo, cuidava das ovelhinhas e ainda tocava harpa para elas
ficarem calmas, era o mais novo dos seus irmãos, ninguém lembrava dele porque ele era
pequeno. Mas Davi era muito bom em cuidar das ovelhas, porque uma vez para defender as
ovelhinhas ele matou um urso e um leão(nesse momento, derrube as latas do urso e do leão)
mau que queria machucá-las. Deus até fala na bíblia que Davi agradava muito o seu coração,
mas mesmo assim, ninguém lembrava dele.
Mas um dia, Davi foi levar comida aos seus irmãos mais velhos e ficou sabendo desse
grandalhão que ninguém conseguia vencer e todos tinham medo Davi que era um jovem de Deus
e muito corajoso, foi enfrentar o gigante, mas como? se ele não sabia nadinha de guerras e nem
espada tinha?!

Davi Deus, e ele sabia que nada poderia ser mais forte que Deus, nem o medo que ele tinha e
muito menos os irmãos dele que estavam falando que ele era muito pequeno e
fraquinho para conseguir ganhar do gigante. Davi colocou a armadura que o rei Saul
deu a ele e o escudo e foi lutar como ele sabia, pegou 5 pedrinhas uma pedra e
girou… girou…girou e jogou beem na testa do gigante(não esqueça de derrubar a
lata com a imagem de Golias). Davi conseguiu vencer o gigante, mesmo com medo e
com todos seus irmãos falando que ele não conseguiria porque nunca tinha
enfrentado nenhum homem daquele tamanho todo.
Mas Davi sabia que Deus ajudaria, a pedra que ele usou era muito pequena, mas
Deus era muito maior que o gigante e muito maior que as palavras que falavam para Davi
desanimar, na Bíblia diz que o Senhor é a nossa rocha, sabem o que é rocha? a rocha é uma
pedra beeeem grande. E se o Senhor é a nossa rocha, nós estamos seguros e não precisamos
ter medo, só ter fé e agradar o coração de Deus, só com Ele vencemos tudo!
ORAÇÃO:
Senhor, eu quero ser como Davi, que meu coração te agrade e que eu seja uma criança que
agrade o teu coração, me ajuda a vencer o medo, a tristeza e a preguiça,em nome de Jesus,
Amém!
VERSÍCULO:
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1Sm 16.7
ATIVIDADE
● Vamos acertar o gigante:
● Música: Davizinho – Aline Barros

●

● Boliche, coloque a imagem de Golias nas latas

●
LEMBRANCINHA
A cada aula as crianças levarão um boton como símbolo profético.

