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AULA 3- VEM COMER COMIGO !
Nesta aula vamos falar de Davi, quando, em honra a sua aliança com Jonatas, abençoa Mefibosete,
filho de Jonatas que ficara aleijado e era um mendigo.

Para você professor (a):
Mefibosete, com cinco anos, possivelmente no colo da babá que fugia com ele depois da morte de seu
avô Saul e seu pai Jônatas, caiu e ficou aleijado e depois disto ficou sem amparo e foi morar numa
cidade onde só tinha pessoas, como ele, Lo-Debar. (II Samuel 4:4)
“Lo-Debar significa terra do esquecimento. Para lá eram levadas os coxos, cegos e de outros vários
tipos de doenças. Lo-Debar era uma terra em total pobreza; lá nada tinha um um rumo certo e
ninguém prosperava. Era uma miséria! As pessoas que ali estavam, pra elas, a vida não tinha
mais valor e eles mesmos se achavam que valiam menos de que um cachorro. ”
Ministraremos esta aula, no olhar de Mefibosete, ainda com cinco anos, para que as crianças se
identifiquem com o sofrimento e a desesperança dele, até que se encontrou com Davi que tinha um
coração bondoso e o ajudou e o colocou para comer na sua mesa.
A Palavra Profética que está em nós, em primeiro lugar nos tira desta condição. E a palavra Profética
viva em nós nos faz tirar pessoas que estão nesta condição, pelas nossas atitudes.
Boa aula !!

Base Bíblica
2 Samuel 9: 1-13

Objetivo
 Levar a criança a entender que Deus a abençoa; que ela tem comida e onde morar, e isto é um
dom de Deus, nada falta para ela.
 Levá-la, a saber, que tem crianças que não tem o mesmo privilégio, e está chegando o inverno e
elas não terão como se aquecer, não tem casa e suas condições de vida são terríveis.
 Levá-la a agir trazendo doações no próximo domingo, 1 kg de alimento para abençoar outras
crianças pobres que não têm.

Situação da Criança
Nossas crianças são mesmo privilegiadas. Todas têm casa para morar, todas têm comida! Têm lanche
para levar na escola, e têm até coisas gostosas que não básicas. Têm oportunidade de comer um
lanche fora, encomendar uma pizza etc...
(vamos prestar atenção, porque no nosso meio, podem ter crianças que vão precisar também de
ajuda!)
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Não é difícil fazer com que as crianças ajudem. Elas gostam de ajudar e quando oferecemos a elas tal
oportunidade, elas se sentiram úteis, porque elas têm algo para oferecer. Elas vão se sentir bem e isto
também ajuda a sua autoestima.
Vamos viver muitos testemunhos!

Sugestão para o desenvolvimento da Aula
 Você pode contar hoje, a história, caracterizado (a) de mendigo (a). Você pode ser o
Mefibosete! Arrume muletas. Embaixo da roupa de mendigo, fique com uma roupa limpa e nova.
Para tirar no momento certo da aula. (*)
Combine com outra professora e comece a contar a aula e de repende, batem à porta e você
peça para alguma criança atender e daí “Mefibosete” é quem está na porta pedindo para entrar e
você vai pedir para ele entrar, vai dar água e um pedaço de pão e vai pedir para ele contar a
história dele.
 Leve, figuras e imagens de crianças que moram embaixo da ponte; nos barracos etc.

Contando a História
Olá crianças!
Hoje nós vamos falar das pessoas pobres que não tem onde morar! (mostre as figuras)
Que já viu pessoas morando na rua ou em lugares muito ruins, sem condições?
(Batem na porta)
- Tem alguém batendo! Pode abrir, por favor? Obrigado (a)
- Olá, podemos te ajudar?
- Posso entrar? Estou com sede! Pode me dar um copo d’água?
- Sim claro, pode entrar. Tem água aqui. Vou te dar. Você não quer se sentar?
(atente também, porque pode ser que alguma criança fique com medo, dependendo da
caracterização, mas deixe as crianças tranquilas, dizendo que você o conhece)
- Ah... Eu estou te conhecendo! Qual seu nome mesmo!
- Meu nome é Mefibosete, mas podem me chamar de “sete”.
- Ah... to lembrando sim... Você tem uma linda história da sua vida, não é. Você pode contar pra
gente?
- Posse sim!
-Crianças prestem atenção, porque a história deste homem está aqui na Bíblia. Vamos lá? Pode
começar.
- Então..., meu pai era um príncipe! Seu nome era Jônatas! E o meu avô era o Rei Saul! Eu tinha
uma babá que cuidava de mim, desde bebê.
Tudo ia muito bem. Quando eu tinha cinco anos eu sofri um acidente. Assim: Teve uma guerra e o
meu avô que era rei e o meu pai, o príncipe, morreram nesta batalha . Eu era pequeno ficava com
a babá em casas, mas nós tivemos que sair correndo do inimigo e fugir. Minha babá me pegou no
colo, mas na correria, eu tropeçou e eu caí um tombo muito feio e fiquei aleijado dos meus dois
pés.
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Nós fugimos, e ela cuidou de mim até eu crescer. Ainda eu era criança, eu não podia trabalhar,
não podia fazer nada, então eu comecei a pedir esmolas e ela me ajudava. Não tínhamos onde
morar. Então nós fomos morar numa cidade que só morava gente assim como eu. Lá só tinham
pobres, mendigos, aleijados. Gente que só vivi de esmolas. Era um lugar horrível!! Ninguém
gostava daquele lugar. Tinha gente que tratava a gente como cachorro ou até pior, porque na
casa deles, cachorro tem casinha, tem água, tem comida e eu não, nem as pessoas que moravam
lá. E eu morei lá até eu crescer. Foram muitos anos de miséria e pobreza.
Outra professora fala:
_ Que triste! Era justamente o que eu estava falando antes de você chegar. Tem pessoas que
moram nas ruas e são muito pobres! Continua, Sete, Continua sua história!... O que aconteceu
depois?
- Um dia eu estava lá sentado, pedindo esmolas e veio um homem perto de mim, bem vestido e
disse: “Vem comigo, o rei está te chamando!” Daí eu fique com o maior medo. Que será que eu
fiz? Que será que o rei quer comigo?
Aí eu fui né! Era o rei que estava chamando. Eu tinha que ir.
Quando cheguei ao palácio eu me ajoelhei até o chão. Daí o rei falou: “Você é Mefibosete?” e eu
disse: “Sim o rei, sou teu servo”.
E o rei disse: “ Não fique com medo porque eu serei bondoso com você. Eu era amigo do seu pai
e vou te dar tudo o que era dele e você vai comer todos os dias, junto comigo na minha mesa.
Eu fiquei muito espantado!! Agora eu não seria mais mendigo!
(*) (Neste momento, vai tirando toda roupa de mendigo e limpe o rosto e fica com a roupa limpa e
bonita que já estava por baixo).
Deste momento em diante, minha vida mudou. Eu não era mais mendigo. Tinha roupas novas e
tinha comida. Eu tinha minha própria casa, minhas terras, mas eu comia todo dias na mesa, junto
com o rei!
- Outra Professora. Que linda história. Vamos aplaudir !!
Sabem quem era este rei tão bom? Era o rei Davi. O rei Davi tinha um coração que Deus gostava
porque era um coração igual ao de Deus, que olha para as pessoas pobres e ajuda.
Hoje, como nós podemos fazer pra ajudar também.
Estamos nesta Campanha. Vamos colocar as roupas que nós trouxemos na caixa. Vamos
carimbar nossas mão e na semana que vem vamos trazer 1 Kg de alimento e nós vamos distribuir
para as pessoas que não tem o que comer.
Quem aqui quer ajudar e ser como Davi?
Eu também quero!
Agora vamos orar!
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Oração
Deus querido me ajude a ter um coração bondoso, igual ao de Davi. Eu te amo Senhor, me ajude
amar as pessoas mais pobres, e abençoe estas pessoas, em nome de Jesus!

a

Versículo
Vocês sabem o que diz aqui no Salmo, sobre quem ajuda?
Salmo 41:1 “Felizes são os que ajudam”

Verificação do Ensino
- Qual o nome do homem da nossa história de hoje?
- O que aconteceu quando ele era pequeno?
- Quem cuidava dele?
- No que ele se transformou?
- Onde ele foi morar?
- Que o ajudou? Onde ele foi morar?

Oferta
I Samuel 18:3-4
Quem tem Jesus no coração. Tem bondade. Essa bondade é Deus que coloca no coração.
E ser bom é ajudar as pessoas e também ver o que a casa de Deus precisa, e entregar ofertas.
O Pai do “Sete” foi um grande amigo de Davi quando eram moços e um dia ele entregou a Davi que
seria o rei tudo de melhor que ele tinha e Davi nunca se esqueceu e depois de muitos anos Davi ilho
dele.
É assim também com Deus. Ele nunca se esquece das ofertas que entregamos e as nossas ofertas.
Deus nunca vai esquecer-se de nós!
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Atividade
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As crianças vão colorir. Recorte os braços para colar o palito de sorvete. Veja:
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Lembrancinha
Na verdade será um lembrete:
As crianças levarão sacolinhas de plástico, dessas mais resistentes com o versículo e um bilhete
para os pais para trazerem 1 kg de alimento na próxima semana.

Ola mamãe e papai!
Na próxima semana não se esqueça de
enviar pelo seu filho 1k de alimento
para nossa campanha solidariedade.

