
 

 

 

 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 20/09/2020 

 

JÔNATAS E OS PECADOS DE SAUL 
 

Versículos para Decorar: 

1 - “Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você 
rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei" 1 Samuel 15:23   

2 - Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios. 29:25  
 

 

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Saul foi proclamado rei pelos israelitas em Gilgal. Ele começou a guerrear com o Senhor indo à 
sua frente. Leia 1 Samuel 13:1-3 e complete os espaços abaixo com as palavras certas: 

“Saul tinha trinta anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 

__________________ (quarenta / trinta ) e dois anos. Saul escolheu __________ (cinco / três) mil 

homens de Israel; dois mil ficaram com ele em __________________ (Berseba / Micmás) e nos 

montes de Betel e mil ficaram com Jônatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele 

mandou de volta para suas _____________ (cidades / tendas). Jônatas atacou os destacamentos 

dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta 

por todo o país, dizendo: “Que os _________________ (hebreus / egípcios) fiquem sabendo disto!” 

 2. Saul teve um filho chamado Jônatas. Jônatas era temente a Deus e acompanhava seu pai nas 
lutas. Eles venceram muitas batalhas juntos. Leia 1 Samuel 13:1-4. Depois ligue cada resposta a 
pessoa certa.  
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

2. Em Gilgal, os filisteus uniram-se para lutar contra Israel. Eram tantos que pareciam a areia da praia. 
Enquanto isso, os soldados que estavam com Saul tremiam de medo e se esconderam.  
Leia 1 Samuel 13:6 e pinte onde os soldados NÃO se esconderam. 
 

SAUL JÔNATAS Já era adulto quando começou a reinar. 

Era pai de Jônatas. 

Era filho de Saul. 

Atacou o destacamento filisteu. 

Mandou tocarem cornetas chamando os hebreus 
para a guerra. 



 

 

 
 
 
 

 
 
Refletindo: 
- Jônatas, apesar de jovem, já tinha coragem para enfrentar grandes batalhas. 
- Podemos ter coragem mesmo sendo crianças. Se Deus estiver conosco, vamos vencer! 

Decidindo: 
(    ) Decido não ficar com medo das coisas que eu não posso controlar (escuro, doenças etc). Vou 
confiar em Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a decisão que você teve hoje, depois escreva uma oração pedindo para Deus te dar 
coragem: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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: 
1. Saul viu o exército filisteu se aproximando e ficou com medo. Samuel já tinha dado as ordens para 
Saul. Mesmo assim, ele não esperou Samuel chegar para lhe dizer o que fazer. Observe a figura e 
escreva do lado o que está acontecendo nesta cena. Dica: Leia 1 Samuel 13:9. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Só o sacerdote Samuel poderia oferecer holocaustos e sacrifícios! 

 
2. Saul deixou o medo dominá-lo. Ele não teve a paciência de esperar, por isso acabou cometendo 
um grande erro. Saul achava que rituais eram mais importantes que OBEDECER. Leia 1 Samuel 
13:13-14 e responda as perguntas. 

 

a. O que teria acontecido de Saul tivesse obedecido? (v. 13)    
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

b. Por causa da desobediência, o que não iria continuar?(v. 14)  
__________________________________________________ 

c. Que característica tinha o homem que ia substituir Saul?     (v. 14) 
    ________________________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 



 

 

 
 

Refletindo: 
- Saul desobedeceu porque ficou com medo. 
- Nenhum motivo justifica a desobediência. Deus manda nós obedecermos, mesmo que pareça 
difícil ou sejamos os únicos fazendo o certo. Se Deus mandou, precisamos fazer. 

Decidindo: 
(    ) Decido não duvidar do que Deus manda eu fazer. Vou meditar direitinho essa semana e 
aprender o que Deus quer me ensinar sobre obediência. 

 
Compartilhando com Deus: 
Escreva a decisão que você teve hoje, depois escreva uma oração pedindo para Deus aumentar sua 
obediência: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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: 
1. O rei Saul cometeu dois erros ao oferecer o holocausto sem esperar Samuel. Agora você é um 
detetive bíblico! Em cada frase abaixo, existe pelo menos, uma palavra errada. Circule a palavra que 
está ERRADA. Depois reescreva a frase com a palavra que circulou, trocando-a pela palavra certa.  

a. Saul queria a bênção do Senhor, mas a bênção vem com a desobediência.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
b. Apenas Saul poderia oferecer sacrifício. Como rei, Samuel foi além do que devia.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

2. Além do medo descontrolado, Saul tinha outro problema: desobediência. Ele escutou a 
instrução, e mesmo assim, desobedeceu e fez conforme achou melhor. Ele não esperou Samuel.  
Troque as figuras por palavras e descubra o que Deus prefere. Dica: Leia 1 Samuel 15:22. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________ é melhor do que ________________________. 
 
3. Saul culpou todo mundo, menos a si mesmo. Leia  1 Samuel 13:11 e preencha as lacunas para 
ver como Saul não assumiu a culpa pela sua desobediência. 
 

Saul respondeu: Quando vi que os ______________ estava se dispersando... e você também não 

veio como havia prometido, e que os _____________ já estavam reunidos em Micmás... 

Refletindo: 
- Saul culpou os soldados, Samuel e os filisteus pela sua desobediência, mas quem era o culpado 
realmente? _________________ 
- Não podemos ficar culpando os outros pelos nossos erros. Se pecarmos, precisamos pedir perdão 
logo e não ficar procurando desculpas. 



 

 

Decidindo: 
(    ) Decido não culpar ninguém pelos meus erros. Vou assumir quando eu errar e pedir perdão. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a decisão que você teve hoje, depois escreva uma oração falando para Deus que você quer 
ser uma criança obedece sem desculpas: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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: 

1. Saul havia sido instruído sobre o que deveria fazer, mas ele não obedeceu. Vamos lembrar o que 
é obediência?  
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
2. Na cena a seguir, Samuel mostra a Saul a consequência da sua decisão errada. Leia no balão o 
que Samuel falou para ele. Não se esqueça de pintar o desenho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Refletindo: 
- A desobediência de Saul, o custou seu reinado. 
- A desobediência sempre traz consequências ruins. 

Decidindo: 
(    ) Decido obedecer completamente, exatamente como mandaram. Não quero ser desobediente 
como Saul. 

Obedecer é fazer! 
Fazer completamente! 
Fazer imediatamente! 

Fazer sem reclamar! 
 

a. Qual das partes da obediência Saul não cumpriu? 
(    ) Fazer. 
(    ) Fazer completamente. 
(    ) Fazer imediatamente. 
(    ) Fazer sem reclamar. 
 
b. O que aconteceu quando Saul terminou de oferecer o holocausto? 
(    ) Samuel chegou e ficou feliz. 
(    ) Samuel chegou e ficou chateado. 
(    ) Samuel chegou e foi embora. 
 

Você desobedeceu! Seu reino não 
vai durar! Deus já escolheu outro 
com o coração voltado a Ele! 



 

 

Compartilhando com Deus: 
Escreva a decisão que você teve hoje, depois escreva uma oração pedindo para Deus para você 
não ser uma criança que deixa sempre as coisas incompletas: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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: 
1. Saul cometeu erros graves! Complete a cruzadinha e descubra quais foram os erros. 

 

a. Seguiu a voz do  _ E _ O ao invés de seguir a 

voz de Deus. 

b. Achava que R  _ T U  _ L substituía fé. 

c. Achava que o sacrifício mais importante que a 

O _  _  D _  E _ C _  _. 

d. Não esperou o T _  _ P _ que Deus tinha 

falado para Samuel. 

e. Sacrificou no lugar do S _  C _ R _   _ T _. 

f. Inventou D _  _ C_  _ P _  _ ao invés de 

assumir o erro. 

 

 

 

2. Em todas as situações, Saul teve a oportunidade de obedecer a Deus. Assim como Saul, você 

sempre terá oportunidade de obedecer a Deus. Marque X na lição que podemos aprender: 

 

(     ) Nem sempre é possível obedecer. 

(     ) Na maioria das vezes, posso obedecer a Deus. 

(     ) Sempre é possível obedecer a Deus. 

 

3. Todo pecado tem consequências. Com Saul não foi diferente. Por causa da sua desobediência, 

ele perdeu algo muito importante. Circule o que Saul perdeu. Dica: Leia 1 Samuel 13:14. 

 

 

 

 

 

  

Refletindo: 
- Deus permite que você tenha sempre a opção de obedecer e a opção de desobedecer. Qual 
dessas opções você acha que, como filho(a) de Deus, você precisa escolher? __________________ 
- Deus abençoa a criança obediente, porque ele ama a obediência. Você quer ser abençoado(a)? 
Então, obedeça seus pais, professores da escola, professores da Nova Kids e todas as outras 
autoridades que existam na sua vida. 

Decidindo: 
(    ) Decido ser obediente aos meus pais e responsáveis. O que eles mandarem eu fazer (dormir na 
minha cama, fazer minha tarefa, arrumar meu quarto e tudo o resto) vou fazer imediatamente. 

   a)  E         

    b) R  T   L    

     R         

     O         

     S         

               

 c) O   D  E  

  

   

   d)  E         

               

    e) S    R   T  

     A         
f) D   C U  P       

     L         

Seu reinado 

  
Sua espada favorita 

 



 

 

Compartilhando com Deus: 
Qual das decisões acima você acha mais difícil de obedecer imediatamente, completamente e sem 
reclamar? Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

 


