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CAMPANHA GERAÇÃO DE JESUS 
  

AULA 3:   JESSÉ E DAVI – VENCENDO O IMPOSSIVEL 

  

 Seguindo nossa campanha geração de Jesus, hoje vamos falar de Jessé e Davi.  
  

Para você professor (a): 
 

Aos olhos humano Davi não seria escolhido para ser ungido rei de Israel. E aos olhos de 
muitos, você também não teria condições de ser um vencedor e vencer o impossível. 

Mas Deus não vê como vê o homem. Você foi escolhido, separado para reinar. Não permita 
que a voz do gigante te paralise impedindo de enfrentá-lo. 

Deus te faz um vencedor. E te escolheu. Assim como Davi, use o que você tem nas mãos e 
lembre-se você já enfrentou outras situações que pareciam que iria morrer, mas Deus te fez 
vitorioso e dessa vez não será diferente. A honra virá. 

 
Vamos lá, boa aula! 
  

   

Base Bíblica  

Mateus 1;  1 Samuel  8 a 30. 
 

Objetivo:  
  

 Fazer com que as crianças entendam que a fidelidade e a obediência, faz com que os 
planos de Deus se cumpram; 

 Que por mais que estejamos numa situação difícil, Deus vai sempre a frente; 
 Que o Senhor nunca nos abandona.  
 

 

Situação da criança: 

 Crianças que passam por diversos problemas em família 

 Com dificuldade em confiar em Deus 

 Oprimidas por traumas que tenham sofrido 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

 
1. Fantoches de rolo de papel higiênico e papel alumínio ou papel toalha. 
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2. Entre com um alto falante: Anunciando: Atenção atenção, hoje é o dia da sua vitoria. 
3. Encoraje a criança a confiar em Deus, no seu poder, e que hoje ele conhecerá um 

personagem muito importante da genealogia de Jesus. 
 
 

 
 

  

Ministrando a aula:   

Estamos no ano de Samuel, aprendemos bastante sobre ele. Samuel era um profeta, 
sacerdote e juiz de Israel. Ele era profeta porque transmitia a mensagem de Deus ao povo, era 
sacerdote porque intercedia pelas pessoas e era juiz porque aconselhava e liderava, e quando 
necessário julgava algumas situações. Será que ele tem alguma participação na geração de Jesus? 
Vamos saber. 

 Deus ordenou que Samuel fosse à casa de um homem chamado Jessé, lá em Belém de 
Judá. Jessé tinha oito filhos e um deles seria o novo Rei de Israel. Samuel foi ver cada um, um por 
um, e nada. Então Samuel pergunta se por acaso existem outros filhos mais novos, então se 
lembram de Davi, que estava no campo, pastoreando. Samuel manda chamá-lo 
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Logo aparece diante dele, um rapazinho, seu nome era Davi. Deus fala para Samuel que aquele seria o 

novo rei em Israel. Então Samuel obedece a Deus e unge a Davi como rei, diante apenas de sua família. 

Como ele ainda era um rapazinho e iria assumir o reinado depois que o atual rei morresse. 

                   Davi continuou com seus vários compromissos em sua vida simples de pastor de ovelhas. Ele 

amava muito tocar sua harpa e louvar a Deus. Um dia seus irmãos mais velhos foram convocados a uma 

batalha com seu antigo inimigo, os filisteus. A proposta era a seguinte, que lutassem apenas um soldado 

de cada exercito, o povo do soldado que perdesse  serviria ao outro. O desafio foi aceito prontamente 

pelo rei Saul. Mas quando os filisteus apresentaram seu soldado todos ficaram com muito medo, pois era 

um gigante e muito forte. Este insultava a Israel. Davi, ainda pequeno, não poderia lutar, mas soube da 

noticia e resolveu lutar e se apresenta ao rei Saul. O rei lhe ofereceu a sua própria armadura para Davi, 

mas a armadura era muito muito grande e pesada. 

Ele resolve deixar a armadura de lado, pega sua funda e cinco pedras e vai ao encontro do gigante 

(Golias). Este zomba de Israel de Deus e de Davi. Mas Davi estava cheio de confiança e fé em Deus. 

Ele já havia enfrentado outros perigos para defender suas ovelhas. Davi vai ao confronto, gira sua funda, 

arremessa e acerta em cheio a testa do gigante que atordoado cai desfalecido. Então Davi o mata. Deus 

honra ao servo. Com a derrota de Golias, Davi é conhecido como grande guerreiro, pois seria impossível 

vencer aquele gigante sem acreditar em Deus. 

E você tem algo que sozinho é impossível você vencer? Saiba que Deus tem um plano para te tornar um 

vencedor. Ele deu uma grande oportunidade para Raabe lembram? Mudou a sorte de Rute, dando um 

novo tempo, e hoje te ajuda a e enxergar o impossível e vencer. 

Vamos orar! 

  

Oração:   

Senhor Jesus, o senhor é o meu Deus, que tudo pode, e eu como filho, posso vencer o 
impossível porque o Senhor vai à minha frente. E que a partir de hoje, todos possam ver que 
mesmo ainda sendo uma criança muito pequena, posso vencer, pois o meu Deus é Deus do 
impossível. 

Amem. 
 

Versículo 

               “...O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmo 27.1 
 

OFERTA 

A sua oferta é uma maneira de se vestir da armadura para guerrear. O que Davi tinha nas 
mãos ele usou para combater o gigante. O que você pode entregar hoje? Deus vai fazer você viver 
o impossível , faça sua entrega e deixe que Deus vai agir fazendo você e sua família viver o 
impossível. 
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ATIVIDADE  

 
Tiro ao alvo! 
Vamos brincar relembrando a história.  ( importante que todas as crianças brinquem) 
Tenha balões reserva para encher e vareta de pipa ou de algodão doce para arremessar. 
 

 
Cada vez que a criança arremessar a vareta ela deve dizer o versículo. 
E diga que ela irá derrotar um gigante (medo, timidez, esquecimento, agitação no sono, notas 

baixas.... e professor vá lançando palavras proféticas na vidas das crianças). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar na arvore. 
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LEMBRANCINHA 

 

 

 

 

 

BOA AULA! 


