LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
36

Deus chamou Davi – Um homem segundo o coração de Deus (1)
Deus escolhe Davi para ser rei
LEITURA BÍBLICA: 1Sm 8:1-7; 9:1-2, 15-16; 13:13-14; 15:26-28; 16:1-23; At 13:20-23

OBJETIVO: Ver que o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Portanto, como
chamados de Deus, devemos cuidar de nosso coração para com Deus.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
1 Samuel 16:7b (O homem vê o exterior, porém o SENHOR, o coração.); Atos 13:22b (Achei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o Meu coração, que fará toda a Minha vontade.); Mateus 5:8 (Bem-aventurados os puros de
coração, porque verão Deus.); Salmo 139:23 (Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e
conhece os meus pensamentos)
SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Faça um coração de papel que se abre.
2) Faça uma coroa de papel e a decore.

CONTEÚDO: Os filhos de Israel pedem um rei. Na semana passada vimos que Samuel foi consagrado ao
Senhor antes mesmo de nascer, e como ele serviu fielmente a Deus e seguiu os Seus caminhos. Ele julgou Israel
durante todos os dias de sua vida (1Sm 7:15). Quando Samuel se tornou idoso, colocou seus filhos para
julgarem sobre Israel, mas seus filhos não seguiram seus caminhos conforme o desejo de Deus. Em vez disso,
pegaram dinheiro injustamente das pessoas e fizeram muitas outras coisas injustas. Assim, os filhos de Israel
não queriam que os filhos de Samuel os julgassem. Em vez disso, pediram a Samuel que designasse um rei para
julgá-los, como todas as nações. Mas Deus deveria ter sido seu Rei. Embora isso tivesse desagradado a Samuel,
o Senhor lhe disse para ouvir a voz do povo. Deus disse a Samuel que o povo estava na verdade rejeitando que
Deus fosse Rei sobre eles.

A escolha de Saul como rei sobre Israel. Samuel ouviu a escolha de Deus para um rei. Havia um homem da
tribo de Benjamim, cujo nome era Quis, que tinha um filho chamado Saul. Saul era um homem bonito, mais
bonito do que todos os filhos de Israel. Também era mais alto do que todas as outras pessoas. O Senhor instruiu
Samuel a ungir Saul como rei (nos tempos bíblicos, unção significava derramar óleo sobre uma pessoa para
significar que Deus a havia chamado para um propósito especial).

Inicialmente Saul parecia ser um bom rei mas, por causa de sua desobediência e egoísmo, ficou evidente que
seu coração não era correto diante de Deus. Por fim ele desobedeceu a Deus de maneira muito séria, e Deus o
rejeitou como rei. O Senhor estava procurando um homem segundo o Seu coração para ser o próximo rei de
Israel.

Samuel unge Davi como rei. Samuel lamentou e ficou muito triste por Saul ter perdido seu reinado, mas Deus
disse a Samuel que Ele havia rejeitado Saul como rei. Deus instruiu Samuel a encher um chifre com azeite e ir
a Jessé, o belemita, para ungir um novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel estava com medo de ir porque
temia que, se Saul soubesse que ia ungir outro rei, Saul mataria Samuel. Então o Senhor lhe falou para dizer
que tinha ido sacrificar ao Senhor e que deveria chamar Jessé para o sacrifício, e que o Senhor mostraria a
Samuel o que fazer. Quando Samuel chegou a Belém, os anciãos (líderes) de Belém tremeram com sua chegada,
porque não sabiam por que Samuel tinha vindo. Mas ele lhes disse que tinha vindo pacificamente para oferecer
sacrifícios ao Senhor; pediu-lhes que se santificassem e fossem com ele. Samuel santificou Jessé e seus filhos e
os chamou para o sacrifício.
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Quando Jessé e seus filhos chegaram, Samuel olhou para Eliabe, e disse que certamente este era o ungido. Mas
o Senhor disse a Samuel: “Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei; porque o
SENHOR não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o SENHOR, o coração.” (1Sm 16:7). Então Jessé
chamou outro filho, e outro, e ainda outro filho, até que sete filhos passaram diante de Samuel. Mas cada vez
Deus dizia que não era aquele que Ele havia escolhido. Samuel perguntou a Jessé se esses eram todos os seus
filhos. Então Jessé disse que ainda havia o mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas. Samuel lhe pediu
que mandasse chamar Davi, que então foi trazido. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. O Senhor
disse: “Levanta-te e unge-o, pois este é ele.” (1 Sm 16:12). Samuel obedeceu e ungiu Davi no meio de seus
irmãos, e o Espírito do SENHOR veio sobre Davi daquele dia em diante. Ao contrário do que o homem pensava,
Deus havia escolhido o filho mais novo, um pastor, para ser o próximo rei.
APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.

● Não devemos julgar com base na aparência exterior. Muitas vezes somos enganados pela aparência
externa de uma pessoa, sua estatura, sua idade, sua formação etc., mas a visão que Deus tem do homem é
diferente. Davi era de Belém, uma das menores cidades; ele era o caçula da família e não se destacava.
Quando Jessé trouxe seus filhos para o sacrifício, trouxe apenas os mais velhos e nem mesmo chamou Davi,
o mais novo, que estava cuidando de suas ovelhas. Samuel teve que perguntar especificamente se ele tinha
outros filhos. Não devemos julgar as pessoas por sua aparência externa. Ajude as crianças a pensarem em
alguns exemplos positivos: crianças mais velhas podem incluir crianças mais novas quando brincam;
podemos fazer amizade com um novo aluno que pode parecer diferente de nós ou falar uma língua diferente,
etc.
● Devemos manter nosso coração puro para o Senhor. O nome Davi significa “amado”. O amado de Deus
era aquele que mantinha seu coração puro para com o Senhor. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai,
muitas vezes tocava harpa e cantava salmos ao Senhor. Mais tarde ele escreveu mais de sessenta salmos. Sua
mente e seu coração estavam voltados para o Senhor. Não importa o que façamos, é a condição do nosso
coração que conta diante do Senhor. Se nosso coração está cheio de outras coisas além de Deus, como TV,
jogos, música popular, amigos, esportes, etc., não pode ser mantido puro. Devemos passar tempo com o
Senhor para amá-Lo e ter um coração puro para com Ele. Devemos também confessar nossos pecados para
manter nosso coração puro.

● O pecado tem consequências. Sempre que confessamos nossos pecados, o Senhor nos purifica (1Jo 1:9).
Mas pode haver consequências para o nosso pecado. O rei Saul perdeu seu reinado mesmo depois de
confessar que havia pecado e pedir perdão. Ele cometeu pecados graves contra Deus que o levaram a perder
seu reinado, como fazer uma oferta sem esperar por Samuel (1Sm 13), que era contra a ordem de Deus, e
desobedecer a ordem de Deus para destruir totalmente os amalequitas, um inimigo do povo de Deus (1Sm
15). Devemos levar a sério a questão do pecado. Por exemplo, se desobedecemos a nossos pais e saimos no
frio sem nossos casacos, podemos ficar doentes. Se mentimos ou roubamos, devemos confessar, mas ainda
podemos ser punidos pelo que fizemos. Devemos sempre ter um coração aberto e uma consciência sensível
para com o Senhor.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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