LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
37

Deus chamou Davi – Um homem segundo o coração de Deus (2)
Davi mata Golias
LEITURA BÍBLICA: 1Sm 17:1-58

OBJETIVO: Ver que nós, como chamados de Deus, devemos ser como Davi, que tinha uma fé inabalável e plena
certeza na capacidade e no poder de Deus.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Filipenses 4:13 (Tudo posso Naquele que me fortalece.); 1 Samuel 17:47 (Saberá toda esta multidão que o
SENHOR salva, não com espada, nem com lança; porque do SENHOR é a guerra, e ele vos entregará nas nossas
mãos.); 1 Samuel 14:6b (O SENHOR nos ajudará nisto, porque para o SENHOR nenhum impedimento há de livrar
com muitos ou com poucos); Zacarias 4:6b (Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o SENHOR
dos Exércitos.)

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Uma bolsa de pastor com 5 pedras lisas. Recorte uma bolsa de pastor de cartolina marrom. Corte 5 pedras
de cartolina preta ou use pom-pons. Cole em um pedaço de cartolina. Como alternativa, corte um pequeno saco
de tecido e peça às crianças para costurá-lo.
2) Estilingue (galho em forma de Y ou três palitos de picolé). Adicione um barbante ou outro material ao
estilingue. Corte 5 pedras pretas “lisas”de papel ou use pom-pons. Cole em um pedaço de cartolina.

CONTEXTO: Os filhos de Israel exigiram que Samuel designasse um rei para governá-los, assim como as
nações. O Senhor instruiu Samuel a ungir Saul para governar sobre eles. Por fim Saul foi rejeitado por Deus
por causa de sua desobediência, e perdeu o reinado. O Senhor disse a Samuel que havia providenciado um
novo rei dentre os filhos de Jessé, um belemita, que tinha oito filhos. O Senhor escolheu Davi, o filho mais novo
de Jessé, e Samuel ungiu Davi no meio de seus irmãos para ser rei de Israel. Davi era um homem segundo o
coração de Deus (At 13:22).

SUGESTÃO DE ATIVIDADE / ABORDAGEM:
Faça uma marca a 2 metros de altura na parede com fita adesiva, ou prenda um pedaço de papel para
representar a cabeça de Golias. As crianças podem se revezar com pom-pons (ou outra coisa parecida) para
mirar na testa de Golias. Ou então alguma atividade de acertar um alvo no chão ou na mesa. A atividade pode
ser feita no final da aula.

CONTEÚDO: Hora da batalha. Uma batalha estava prestes a começar. Os filisteus estavam em uma colina e
os exércitos de Israel na outra, com o vale de Elá entre eles. Os filisteus se prepararam para enviar seu
guerreiro mais temido, um campeão de Gate, o gigante chamado Golias. Golias tinha 6 côvados e um palmo de
altura (cerca de 3 metros), usava um capacete de bronze na cabeça, estava vestido com uma armadura de
escamas que pesava cerca de cinco mil siclos de bronze (90 quilos) e caneleiras de bronze nas pernas. Ele
carregava uma lança que tinha uma haste como o eixo de um tecelão (de vários centímetros de espessura), e a
ponta de sua lança pesava seiscentos siclos de ferro (10 quilos), e seu escudeiro ia adiante dele. Golias deu um
grito de desafio ao exército de Israel para enviar um homem para lutar contra ele. Se um israelita pudesse
derrubá-lo, os filisteus se tornariam seus servos; mas se Golias prevalecesse contra o israelita e pudesse
derrubá-lo, então eles seriam servos dos filisteus. Quando Saul e seu povo ouviram isso, ficaram angustiados
e com muito medo (1Sm 17:1-11).
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Quem lutará contra Golias? Ora, os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido à guerra com Saul, mas Davi,
o mais novo, ia e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai. Enquanto isso Golias fazia seu desafio de manhã
e ao entardecer por quarenta dias. Um dia Jessé enviou Davi para ver como seus irmãos estavam, e também
para levar-lhes algumas provisões, incluindo um efa de grãos tostados, dez pães e dez queijos. Davi levantouse de manhã cedo e deixou as ovelhas com outra pessoa; pegou as provisões e chegou enquanto os israelitas e
os filisteus se preparavam para a batalha. Enquanto Davi cumprimentava seus irmãos, Golias saiu e os desafiou
novamente. Os homens de Israel fugiram quando o viram; mas Davi perguntou: “Quem é, pois, esse
incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo?” O irmão mais velho de Davi, Eliabe, o repreendeu
e o ridicularizou quando ouviu Davi falar, mas alguns que ouviram foram relatar suas palavras a Saul, e Saul
mandou chamá-lo. Davi disse a Saul que iria lutar contra o filisteu (1Sm 17:12-32).

Saul tentou desencorajar Davi; ele não acreditava que Davi fosse capaz de lutar contra Golias, pois Davi era
jovem, e Golias tinha sido guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi lhe disse que, ao cuidar das ovelhas de
seu pai, quando vinha um leão ou um urso e pegava um cordeiro do rebanho, ele ia atrás dele e o matava, e
libertava o cordeiro; e se o animal se levantava contra ele, Davi o pegava pela juba e o matava. Davi disse: “O
teu servo matou tanto o leão como o urso; este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou
os exércitos do Deus vivo. O SENHOR me livrou das garras do leão e das do urso; ele me livrará das mãos deste
filisteu.” Saul foi convencido, então disse a Davi: “Vai-te, e o SENHOR seja contigo”. Então o rei vestiu Davi com
sua própria armadura e espada, mas Davi não estava acostumado com elas, portanto as tirou. Davi pegou seu
próprio cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. E com sua
funda na mão, Davi se aproximou do filisteu (1Sm 17:33-40).
Quando o filisteu viu Davi, zombou dele por ser jovem, e lhe disse: “Sou eu algum cão, para vires a mim com
paus?” Golias amaldiçoou Davi por seus deuses, e disse que daria sua carne aos pássaros e aos animais. Davi
respondeu: “Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo; eu, porém, vou contra ti em nome do
SENHOR dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o SENHOR te
entregará nas minhas mãos; ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje
mesmo, às aves dos céus e às bestas-feras da terra; e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda
esta multidão que o SENHOR salva, não com espada, nem com lança; porque do SENHOR é a guerra, e ele vos
entregará nas nossas mãos.” (1Sm 17:45-47).

Davi mata Golias. Quando o filisteu se levantou e veio ao encontro de Davi, Davi se apressou e correu para a
frente da batalha ao encontro do filisteu. Davi tirou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e atirou-a,
atingindo o filisteu na testa com tanta força que a pedra afundou em sua testa; e o gigante caiu com o rosto no
chão. Então Davi correu, colocou-se ao lado dele, pegou a espada do filisteu, tirou-a da bainha e certificou-se
de que ele estava morto, cortando sua cabeça com ela. Quando o exército dos filisteus viu que seu guerreiro
valente estava morto, fugiu; e os homens de Israel e de Judá se levantaram com um forte brado e perseguiram
os filisteus até Gate e as portas de Ecrom. Os filisteus jaziam mortos pelo caminho até Gate e Ecrom.

Os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam seus acampamentos. Davi tomou a cabeça
de Golias e a trouxe para Jerusalém, e colocou sua armadura na sua tenda. Quando Saul viu Davi saindo ao
encontro de Golias, perguntou a Abner, capitão do exército, quem era Davi; mas Abner não sabia. Saul pediulhe para descobrir quem ele era. Então, quando Davi voltou após matar o filisteu, Abner o pegou e o levou a
Saul, e a cabeça de Golias estava em sua mão. Saul perguntou a Davi quem ele era, e Davi disse que era filho de
Jessé, o belemita (1Sm 17:53-58).
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.

● Davi conhecia o Senhor e confiava Nele. Quando era jovem, Davi passava muito tempo com o Senhor.
O Deus vivo era real para ele. Nós, assim como Davi, devemos conversar com o Senhor com frequência, orar
e cantar para Ele diariamente. Quando memorizamos nossos versículos e lemos a Bíblia, conhecemos a Deus,
confiamos Nele e O amamos mais.
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● O Senhor cuidou de Davi em sua vida cotidiana. Davi cuidava das ovelhas de seu pai no campo, e
diariamente enfrentava o perigo de ser atacado por feras. Ele dependia do Senhor para proteção. O Senhor
cuidou de Davi e o salvou em sua vida cotidiana enquanto ele cuidava das ovelhas. Uma vez após a outra ele
experimentou a libertação de Deus em tempos de perigo quando O invocava. Por causa disso, Davi aprendeu
a confiar na capacidade e no poder de Deus. Sua fé era sólida e inabalável. As crianças podem ter passado
por algumas situações (mudar para uma nova casa, mudar de escola, iniciar um novo programa,
circunstâncias novas ou desconhecidas) nas quais podem confiar em Deus e saber que Ele cuida delas e as
protegerá.

● David era diligente, exato e habilidoso. Davi conseguiu matar Golias com a primeira pedra que tirou de
sua bolsa. Para ter tal habilidade excelente, Davi deve ter praticado com muita, muita frequência, e com
diligência. Sempre que estamos aprendendo a fazer coisas (tocar instrumentos musicais, praticar esportes,
aprender um assunto, lidar com tarefas, até orar e memorizar versículos, etc.), nós, como Davi, devemos
praticar de maneira minuciosa, com frequência e com diligência. Para esportes que exigem habilidade e
exercícios de prática (por exemplo, arco e flecha, futebol, basquete, beisebol, golfe, tênis, etc.), os membros
da equipe passam horas, semanas, meses, temporadas e anos para aprimorar suas habilidades por meio de
prática rigorosa.

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

Pág. 3 de 3

