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• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);  

• A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: 1 Samuel 13:16 a 15:35 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fale para a criança:  Os filisteus não permitiam ferreiros em Israel. Por 
isso, os israelitas não tinham espadas. Em todo Israel, somente o rei Saul e 
seu filho Jônatas tinham espadas. 

Diga: Você lembra de Jônatas? Sim, ele era filho de Saul, ele sabia que 
não seria mais descendente do reinado, e tinha todos os motivos para desistir, mas não desistiu. 
Jônatas vivia uma situação difícil. Mas mesmo assim, não desanimou e continuou servindo a Deus 
e lutando a favor do exército de Israel. 

Continue: Um dia, Jônatas e seu escudeiro saíram em uma missão 
para vencer o exército filisteu. O plano era escalar um penhasco e 
destruir o exército filisteu. E foi isso que eles fizeram. Eles começaram 
a escalar o penhasco.  

Conclua: Jônatas sabia que se o Senhor lutasse por eles, os dois 
seriam suficientes para vencer. Saul não entendia isso por causa do 
medo incontrolável que tinha.  

Fale com alegria: E sabe qual foi o resultado? Jônatas e seu 
escudeiro, só os dois, conseguiram vitória sobre os filisteus. Deus não 
nos abandona.  

Fixando a lição/ A criança repete: Se Deus estiver comigo, não tem nada que eu não consiga 
fazer. 

Atividade: Você confia em Deus, assim como Jônatas confiava? Então, pinte colorido as figuras 
abaixo que mostram onde Deus demonstra o seu cuidado: 
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ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor cuida de 

mim. Me ajuda a confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. 

 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu quero aprender a obedecer 

completamente e não ser uma criança desobediente. Em nome de Jesus, amém. 

 

 
Fale para a criança: Quando o povo saiu do Egito, o Senhor prometeu que 
iria cumprir sua promessa feita há muitos anos: de eliminar o povo 
amalequita. Esse povo era inimigo de Deus. 

Diga: Deus deu instruções claras para Saul sobre o que fazer para acabar 
com o povo amalequita. Deus mandou Saul derrotar os amalequitas e não 

poupar nada e nem ninguém. Eles deveriam matar tudo, até os animais. 

Explique: Deus sabia que se esse povo não forre derrotado, eles iriam se levantar de novo contra 
Israel. 

Continue: Deus orientou claramente Saul sobre como deveria 
fazer, mas chegando lá, Saul desobedeceu. Ele poupou o 
melhor das ovelhas, cordeiros e o rei dos amalequitas 
chamado Agague. Poupou tudo o que era bom, mas tudo o 
que eram inúteis destruíram por completo.  

Pergunte e espere a criança responder: Saul obedeceu 
completamente a ordem de Deus? Isso mesmo, ele não 
obedeceu. 

Fale com tristeza: Saul desobedeceu a Deus, e isso trouxe 
consequência. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. O pecado 
sempre vai nos trazer consequências ruins. 

Fixando a lição/ A criança repete: Se eu não obedeço completamente, eu estou desobedecendo. 

Atividade: Cole algodão no carneirinho abaixo para lembrar dessa desobediência de Saul: 

 

 
 
 
 
Fale para a criança: Mais uma vez Saul não obedeceu completamente. Deus falou para destruir 
tudo, mas ele poupou tudo o que era bom, o melhor das ovelhas e cordeiros, e o rei dos 
amalequitas chamado Agague.  

Diga mudando o tom de voz: Então Deus falou para o profeta Samuel: “Eu me arrependi de ter 
colocado Saul como rei”. E Samuel ficou muito triste com isso e no outro dia viajou até Saul. 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, me 

ajuda não ser rebelde. Quero reconhecer quando estiver errado(a). Em nome de Jesus, amém. 

 

Continue: Quando Saul viu Samuel chegando, ele disse “eu 
obedeci”. Além de desobedecer, Saul também mentiu. Isso 
mostra que além de Saul ser medroso e desobediente, ele 
ainda era rebelde. 

Explique: A rebeldia é quando você obedece só quando quer. 
A criança rebelde acha que, se o motivo for bom, vale a pena 
desobedecer. Mas não é isso que Deus ensina na sua palavra. 
Deus ensina que não existe desculpas para desobedecer a 
Deus. 

Conclua: Saul então falou para Samuel que tinha obedecido, mas Samuel não o deixou falar e foi 
logo falando que o que ele tinha feito não era correto. Deus enviou Samuel para falar com Saul, e 
Saul poderia ter se arrependido do seu pecado quando viu Samuel, mas não fez isso. 

Fixando a lição/ A criança repete: Quando eu peco, Deus me dá a chance de me arrepender e 
pedir perdão. Preciso aproveitar essa chance. 

Atividade: O que Deus quer que você faça quando recebe uma ordem? Cole macarrão cru (ou 
grãos de arroz, feijão, ou outro tipo) no contorno da resposta. Se preferir, pinta também. 

 

 

 
 
Fale para a criança: Em todas as situações, Saul teve a oportunidade de 

obedecer a Deus. Assim como Saul, você sempre terá oportunidade de 

obedecer a Deus. Sempre é possível obedecer a Deus. 

Diga: Além de não reconhecer seu pecado, Saul ainda culpou os soldados. 

Mas Saul era o rei e nada era feito sem a autorização do rei. Então, na verdade, os soldados só 

cumpriram as ordens dele. Saul tentou colocar a culpa em outra pessoa pelo seu erro. 

Continue: Você também pode cair nesse erro, e por isso precisa 

tomar cuidado. Quando você errar, não culpe outra pessoa. 

Assuma o seu erro, peça perdão e se corrija. Isso é o certo. 

Pergunte e espere a criança responder: Quais são os passos 

da obediência? Obedecer... completamente, imediatamente e sem 

reclamar. Qual desses passos é mais difícil para você? Você tem 

o hábito de culpar outras pessoas pelo seu erro? 

Fale com amor: A obediência completa pode ser difícil, mas se 

Deus mandou é porque Ele sabe que você consegue cumprir. Não faça como Saul. Seja uma criança 

que obedece e assume seus erros. 

Fixando a lição/ A criança repete: É possível obedecer 100%. Preciso assumir meus erros e não 

culpar outras pessoas. 



ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu não quero culpar ninguém pelos meus erros. 

Me ajuda a não esconder meus pecados e reconhece-los. Em nome de Jesus, amém. 

 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu não quero culpar ninguém pelos meus erros. 

Me ajuda a não esconder meus pecados e reconhece-los. Em nome de Jesus, amém. 

 

Conclua: Se você precisa pedir perdão por algum pecado, ou a alguém, não deixe para depois. Faça 

logo e se corrija já. 

Atividade: Pinte de preto o coração cheio de pecado, e depois pinte de vermelho (pode enfeitar 

também) o coração limpo do pecado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fale para a criança: Saul falou para Samuel que tinha poupado 
os animais para poder oferecer sacrifícios a Deus. E nessa hora, 
Samuel dá um ensino a Saul que todos nós precisamos 
aprender. 

Diga: Samuel disse: “É melhor obedecer do que sacrificar”. E 
ainda disse que o pecado de rebeldia era como o de feitiçaria, e a arrogância era como o pecado de 
idolatria. 

Continue: Samuel identifica mais uma falha de caráter de Saul: arrogância. A pessoa arrogante não 
ouve conselhos porque acha que sua ideia é melhor. 

Diga: E de novo Saul tenta dar desculpas, mas Samuel não o escuta e fala que Deus retirou de Saul 
o reino. Então, Samuel termina fazendo cumprir o que o Senhor havia mandado e elimina os 
amalequitas completamente, obedecendo a ordem de Deus. 

Fale com tristeza: Samuel diz a Saul: “O Senhor rasgou de você, hoje, o reino de Israel, e o 
entregou a alguém que é melhor que você”. Depois disso, a Bíblia fala que Samuel nunca mais viu 
Saul e passou o restante da sua vida triste por causa de Saul. 

Fixando a lição/ A criança repete: Não posso ser arrogante. Preciso aprender a ouvir conselhos. 

Conclua: Vamos ver na próxima semana quem Deus escolheu para substituir Saul no reinado de 
Israel. Não perca! 

Atividade: Marque um X nas falhas de caráter de Saul, depois pinte o que Saul perdeu também. 
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