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Guerreiros da Bíblia
Aula 4 – Reis
Está chegando a Marcha para Jesus, e o tema deste ano é Achei o meu Rei, na aula de
hoje falaremos sobre alguns reis da bíblia.
Para você professor (a)
O grande dia de levarmos para as ruas a nossa demonstração de amor, e que também
encontramos o nosso Rei, aquele que governa sobre nós com mão forte, poder, justiça,
amor e grande glória.
Vamos passar o sentimento de ter um Rei em nossas vidas para as crianças. Que elas
tenham o desejo de ter este Rei em seus corações e levar as demais crianças a
desejarem também.
Aprendemos na aula passada que o povo de Israel era governado por Juízes.
O tempo de terem como lideres Juízes estava no fim, época de Samuel (que foi o
último juiz), o povo não queria mais, eles enxergavam nos outros povos os seus reis, e
desejaram também ter um rei.
Não era o que o Senhor queria, mas Deus ele é imutável em suas promessas, nada
foge do controle de suas mãos, por mais que o homem queira viver a vontade carnal,
Deus sempre transforma a maldição em benção.
Temos muitos reis citados na Bíblia, mas falaremos apenas de três que foram
procurados e achados para reinar.

Boa aula!
Base Bíblica
I Sm 9.15 -27 e cap 10.
I Sm 16
Mt 2.1-12
Objetivo
• Levar a criança a buscar Jesus como rei
• Que achamos o Rei que irá reinar sobre nós para sempre
Situação da Criança
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• Crianças que querem um caminho e uma solução para seus familiares e para ela.
Sugestão para o desenvolvimento da Aula
• Figuras de reis
• Esconda uma pequena coroa colada com durex embaixo da cadeira, apenas em
uma.
Contando a História
Sente as crianças nas cadeiras, (caso não tenha cadeira o suficiente em sua igreja
para as crianças, de para uma criança guardar a coroa e não deixe as demais verem
e nem ela contar).
Vá perguntando para cada criança se ela é teu rei e fale que a criança que estiver
com a coroa será o rei.
Ufa achei o meu rei.
Quero contar para vocês sobre três reis que foram escolhidos, procurados e
achados.
O primeiro rei foi Saul, o povo não queria mais um juiz e pediram para Samuel falar
com Deus que eles queriam um rei. Deus então falou a Samuel sobre Saul, um
homem alto e forte. E agora onde Samuel iria achar esse Saul? No outro dia Saul
bateu a porta de Samuel querendo ajuda para achar as mulas do pai dele. Samuel
ouviu a voz de Deus falando: esse é o rei, mas no dia que Saul seria ungido, ele
ficou com medo e se escondeu no meio de um monte de malas, mas Deus mostrou
a Samuel e ele o achou, e falou o povo: olhem aqui o rei que o Senhor escolheu. E
todo o povo gritou viva o rei.
O segundo rei foi Davi, aaa rei Saul não estava mais fazendo a vontade de Deus,
então o povo de Israel precisava de um novo rei, e mais uma vez Deus falou com
Samuel.
Mandou ele ir até a casa de Jessé que lá ele acharia um rei, que era segundo o Seu
coração.
Lá foi Samuel procurar o novo rei de Israel, chegando lá, todos os filhos de Jessé
se apresentaram, mas nenhum era o rei que Samuel procurava. Até que ele
perguntou se não havia mais filhos, e Jesse mandou buscar Davi. Isso, agora sim,
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Samuel e todo povo de Israel acharam um rei, um homem valente e que amava a
Deus.
O terceiro rei ainda reina, e todos o que o procuram o acham, e ele ajuda. Haviam
3 reis magos, que ficaram sabendo do nascimento de Jesus, eles sabiam que Jesus
era o Rei dos reis, e queriam levar presentes para ele, mas como achariam o Rei
Jesus? Começaram a caminhar para o Oriente, e eles viram uma estrela, e ficaram
muito felizes, eles marcharam seguindo aquela estrela e acharam o Rei Jesus, e o
presentearam.
Quem aqui quer encontrar o Rei Jesus e deixar ele fazer morada em seu coração?

Oração
Deus obrigado porque hoje encontrei meu Rei Jesus e quero que ele more pra sempre
em meu coração, e reine sobre a minha família e sobre a minha vida, amém.
Versículo
Assim, ao Rei eterno, imortal, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. I
Tm 1.17
Verificação do Ensino
• Qual rei se escondeu no meio de malas?
• Quem foi o rei segundo o coração de Deus?
• Quem é o Rei dos reis?
Oferta
Mateus 2.1-12
Os reis magos entregaram ao Rei dos reis ofertas especiais, e honraram a Jesus.
Entregue hoje uma oferta especial ou traga na próxima aula.
Atividade
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Façam uma coroa para o Rei Jesus
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Lembrancinha
A própria coroa com o versículo.

