
 

 

 

    

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

 

NOME:________________________________________________________________DATA: 04/10/2020 

 

DAVI É UNGIDO REI 
 

Versículos para decorar: 

1 - O Senhor, contudo, disse a Samuel: "Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O 
Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração."  
(1 Samuel 16:7)  

2 - Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho 
plena certeza. (Salmos 139.14)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Deus falava com o povo de Israel através dos profetas. Eram eles que passavam a mensagem de 
Deus para o povo. Atualmente o Senhor também fala conosco através da sua palavra. Preencha as 
lacunas abaixo corretamente: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Samuel ficou triste por causa de Saul, mas Deus logo o direcionou para um lugar onde escolheria 
um novo Rei. Ele pediu que Samuel pegasse algumas coisas e fosse até um lugar, na casa de certo 
homem. Escolha a alternativa com a ordem correta: (1 Samuel 16:1-3) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

ANTIGAMENTE HOJE EM DIA 

P__O__E__A 

P__L__V__A   DE   
D___US 

 

Boi          Destino: Casa de Jessé.  Chifre de Carneiro 

Novilho para sacrifício          

Óleo 

Óleo Boi          Destino: Casa de Jessé.  

Novilho para 
sacrifício Chifre de Carneiro 

(   ) 

(   ) 

Óleo Destino: Casa de Jessé.  

(   ) 



 

 

 

    

 
 

3. Chegando a casa de Jessé, Samuel viu Eliabe, primeiro filho de Jessé. Ele pensou: “Com certeza 
é este!” Samuel achava que era Eliabe. Mas Deus dá uma lição em Samuel. Complete a frase 
corretamente: 
 
 
 

 

Refletindo: 
- Deus se importa com o nosso coração! Por isso, não podemos ficar olhando a aparência de 
alguém, ou se é rico, alto ou qualquer outra característica física. 

Decidindo: 
(   ) Decido olhar o coração das pessoas, ou seja, as boas atitudes, palavras etc. Não vou julgar 
ninguém pela sua aparência. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a decisão que você tomou hoje e depois escreva uma oração pedindo para Deus aumentar 
seu amor pelos outros: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Deus lhe criou e escolheu cada detalhe da sua aparência com um propósito, mas seu caráter é 
sua responsabilidade desenvolver. Pinte de preto os quadrinhos com +, complete a frase abaixo com 
as letras que sobraram e descubra uma importante lição sobre esse assunto. 
 

- + - - + - - - - + - - + - + - - + - + - - + - + - - + - - - + - + - + - - 

M A E U B C O R A T Ç Ã I O R É M W A O I S N I N M P T O R T M A J N F T E 

 
M_______________________________________________________ do que minha aparência. 

 
2. Jessé apresentou seus 7 filhos, mas não era nenhum deles. Depois que Samuel perguntou se 
havia mais algum, ficou sabendo que ainda faltava o caçula. A Bíblia não cita um dos nomes dos 
irmãos de Davi, mas ao todo eles eram 8 filhos e 2 filhas. Complete os nomes dos filhos com as 
vogais. Se precisar, leia 1 Crônicas 2:13-15. Depois circule quem foi o escolhido por Samuel: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. A Bíblia diz que Davi tinha boa aparência, era ruivo e tinha belos olhos. Circule o desenho que 
mostra o que Davi 
estava fazendo 
quando foi chamado 
por seu pai. 
(1 Samuel 16:11) 

O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o ________________". 

1 Samuel 16:7b 

_L_ _ B_ 
 

_ B _N_D_B_ 
 

S_M_ _ _ 
 

N_T_N_ _L 
 

R_D_ _ 
 

_Z_M 
 

? 
 

D_ V _ 
 



 

 

 

    

 
 

Refletindo: 
- Davi era o caçula, e mesmo assim Deus o escolheu. Porque pra Deus não importa sua idade, você 
pode servir a Deus mesmo criança, adolescente, jovem e adulto.  
- Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, ele estava trabalhando. Davi não era preguiçoso. 
Nós também não podemos ser preguiçosos. 

Decidindo: 

(   ) Decido não ser preguiçoso(a). Quando for pra acordar cedo, vou acordar sem reclamar. 
(   ) Decido não reclamar de nada da minha aparência (cor da pele, cabelo, olhos etc). Vou 
agradecer a Deus porque eu sou do jeito que Ele quis que eu fosse.  
Compartilhando com Deus: 
Escreva as decisões que você tomou hoje e depois escreva uma oração pedindo pra Deus tirar sua 
preguiça e agradeça por ele ter te feito da maneira que você é: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus tinha uma exigência para quem fosse o próximo rei: Ele precisava ter um coração segundo o 
coração de Deus. Siga as setas e veja o que podemos aprender com essa exigência. 
Depois escreva na linha abaixo a frase. 

Quando Deus  Porque o Senhor Queria Saul Que agradasse A Deus 

escolheu Davi, Como rei E ele não Coração é o coração. 

O que importa ele nos mostrou, Tinha um  quer de nós O mais  

É a beleza E não o coração que o que ele A inteligência é  importante 

 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2. Leia 1 Samuel 16:13 e marque a opção que completa a frase corretamente: 
 

a) Samuel ungiu Davi na presença  (   ) dos cidadãos de Belém. (   ) dos seus irmãos. 

b) A partir daquele dia (   ) Davi exigiu o trono.   (   ) O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. 

c) Após ungir Davi  (   ) Samuel partiu para Ramá.    (   ) Samuel ficou hospedado com Jessé. 

  
3. No momento em que Davi foi ungido, ele tinha aproximadamente 16 anos de idade, era um 
adolescente. Ele não tinha idade para ir à guerra. Naqueles dias as pessoas passavam por duas 
etapas para se tornar rei. Circule a imagem que representa as duas etapas: 

       
 Ser ungido      Tocar um instrumento         Falar em público           Ser coroado 

     

     

     

     



 

 

 

    

 
 

C Ê V O R Á T E D O T U E U Q

S U E D N E P L A J O U R A P A

C Ê V O S A M R Á S E O N

M E N M O T O T O C E R

Refletindo: 
- Davi tinha um coração que agradou ao Senhor. 
- Como está o seu coração? Tem agradado ao Senhor? Ou está cheio de raiva, orgulho, mentira, 
rebeldia, desobediência e outros pecados? Se você está pecando em alguma coisa, peça perdão e 
decida mudar. 
- Leia Provérbios 4:23. (   )Li 

Decidindo: 
(   ) Decido pedir perdão a Deus pelo pecado: __________________________________ 
 
Compartilhando com Deus: 
Se você quer ter um coração que agrada verdadeira a Deus, o 1° passo é pedir isso a Ele. Por isso, 
escreva uma oração agora pedindo perdão pelo pecado que você escreveu acima e depois peça 
para Deus te dar um coração que agrada a Deus: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
 

1. Quando Davi foi ungido, o 
Espírito do Senhor se retirou de 
Saul e um espírito maligno 
vindo do Senhor atormentava 
Saul. Descubra sobre esse 
espírito seguindo a seta, depois 
escreva nas linhas abaixo. 
 
 
 
 
2. Os oficiais de Saul sugeriram que encontrasse alguém 
para tocar música. Um oficial disse que conhecia Davi e 
ainda falou várias qualidades dele. Então Saul mandou 
uma mensagem a Jessé para que enviasse Davi. Leia 1 
Samuel 16:18-19 e ache as qualidades de Davi no caça-
palavras, depois escreva na ordem nas linhas abaixo: 
 
 
 
 
 
3. Davi se tornou  
escudeiro e músico de Saul. Saul 
não sabia que ele havia sido 
ungido rei. Davi sabia esperar, 
ele não ficou pensando “Por que 
Deus não me faz rei logo? Saul é 
tão mal!”. Davi entendia que 
Deus tem um tempo certo para 
seus planos. Desembaralhe as 
letras e descubra a lição de hoje. 

1a: __________________  2a: Guerreiro______________ 

3a: __________________  4a: Boa__________________ 

5a: O_______ está com ele  6a: Cuida das _____________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 



 

 

 

    

 
 

Refletindo: 
- A paciência é um dos frutos do Espírito (Gálatas 5:22). Saber esperar é uma grande vantagem, 
pois aprendemos que as coisas não podem ser na hora que queremos ou no momento exato que 
necessitamos. Algumas vezes precisamos esperar e é isso que Deus quer te ensinar hoje. 

- Marque como anda sua paciência numa escala de 0 a 5 nas situações abaixo. Sendo 0 impaciente 
e 5 super paciente: 
a) Quando chego em casa com muita fome e a comida ainda não ficou pronta, fico irritado(a) e 
começo a reclamar porque eu queria comer logo (__) 
b) Quando quero muito ir comer um sanduíche ou tomar um sorvete, e a minha mãe diz que vai me 
levar outro dia, fico chateado(a) porque estava com muita vontade (__) 

- Tem alguma outra situação que você passa que você precisa ter paciência? Escreva aqui: 
_____________________________________________________________________________ 

Decidindo: 
(   ) Decido ter mais paciência quando eu precisar esperar alguma coisa. Não vou reclamar ou fazer 
birra porque queria na hora alguma coisa. 

Compartilhando com Deus: 
A paciência é como um exercício, precisamos praticar todos os dias. Escreva uma oração falando 
para Deus sua decisão de hoje e peça para ele te lembrar sempre de ter paciência: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Deus tem um plano para você, e é esse o motivo de você 
estar onde você está agora: PREPARO. Tudo o que 
aconteceu na vida de Davi estava preparando ele para o 
futuro. No pasto, com as ovelhas, Davi aprendeu muitas 
coisas, marque um X no lado do que ele aprendeu: 
 
2. Quando Deus escolhe alguém para uma tarefa especial, Deus olha o coração para ver se tem 
amor e obediência. Para Deus seu coração é mais importante que sua aparência. Seu interior é mais 
importante que seu exterior. Leia Atos 13:22 e complete o versículo 
 
 
 
 
 
3. Leia e faça as questões: 

a) Quantos filhos homens Jessé tinha? Pinte a 
alternativa correta. 
 

b) O que faz alguém ser popular? Ligue 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Ser corajoso 

 Usar a funda 

 Ser obediente 

 Se virar sozinho 

 Fazer o certo sem ser notado 

 Desenvolver amizade com Deus 

‘Encontrei Davi, filho de Jessé, _____________ segundo o meu _______________; ele fará 
__________ o que for da minha _____________’. 

Aos olhos dos 
homens 

Aos olhos de 
Deus 



 

 

 

    

 
 

 
Refletindo: 
- Davi foi ungido rei, mas voltou a pastorear ovelhas, não foi rei de imediato. Deus precisava ensinar 
ele como ser um rei antes dele subir ao trono. 

- Davi desenvolveu grandes qualidades e habilidades enquanto tomava conta das ovelhas de seu 
pai.  

- Deus tem grandes planos para você também, mas esses planos podem demorar e enquanto eles 
não se cumprem, você pode desenvolver qualidades e habilidades, assim como Davi. 

- Leve a sério os ensinamentos e lições que você aprende na Nova Kids, na escola e em casa. Eles 
são valiosos! 

Decidindo: 
(   ) Decido me dedicar no meu Momento com Deus semana que vem. Vou começar desde segunda 
e desenvolver a qualidade de terminar o que eu começo. 

(   ) Decido me dedicar nas minhas tarefas da escola. Vou desenvolver minhas habilidades desde 
cedo. 

(   ) Decido prestar atenção e levar a sério o que meus pais e professores me ensinam. Quero ser 
uma criança segundo o coração de Deus, que O ama e obedece. 

Compartilhando com Deus: 
As decisões de hoje são muito importantes. Você só vai conseguir cumpri-las se você se dedicar. 
Por isso, escreva uma oração hoje pedindo para Deus para ser uma criança que sabe aproveitar as 
oportunidades, e que quer desenvolver qualidades e habilidades para poder ser uma criança 
segundo o coração de Deus: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 


