
 

LOUVOR: Faça um louvor bem alegre. Pode ser usado CD ou cantar 

espontaneamente.                                                                                                                    

QUEBRA-GELO: Brincar quem consegue pular mais tempo numa 

perna só. Fazer várias vezes a brincadeira, e depois tirar um 

“campeão”. Leve uns brindes ou balas. Dar para todas as crianças e 

para a “campeã”, dê duas a mais.  

Obrigada para sempre!!! 

 “Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em 

Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei.” 

2 Sm 9:13 

RESUMO: (Referência para estudo! 2Sm 9) 

 Depois de muito tempo passado, Davi se lembra de Jônatas. 

 Perguntou a um servo de Saul, chamado Ziba, sobre Saul e 

Jônatas. 

 Ziba disse que havia somente um filho de Jônatas vivo, e ele era 

aleijado. 

 Mefibosete foi trazido de Lo-Debar, para a presença do rei Davi. 

 Mefibosete mal pode acreditar, pois se sentia tão inferiorizado. 

 Davi disse a Ziba que tudo quanto era de Saul pertenceria a 

Mefibosete. 

 Mefibosete foi morar em Jerusalém, e passou a comer à mesa do 

rei. 
 

 
AVISOS 

TADELZINHO – Domingo às 9:00hs na Igreja em Parada Morelli. 

CELEBRAÇÃO KIDS – Domingo às 18:00 hs com as Redes Azul e Vermelha e às 20:00 hs com 

as Redes Verde e Amarela. 

 



 

 APLICAÇÃO: Como é lindo sermos amigos fiéis. Davi foi atrás de 

Mefibosete, e o trás para morar no palácio. Com essa lição, 

aprendemos que devemos ser fiéis com nossos amigos. Há amigos, 

que muitas vezes não são fiéis a nós, mas nós podemos ser fiéis a 

ele. Temos que ser diferentes, amando e servindo a todos. Quando 

resolvemos em nosso coração sermos bons, semearemos coisa boas, 

e um dia vamos colher. Quando semeamos amizade verdadeira, 

vamos colher amigos fiéis. Se alguém nos prometer algo e não 

cumprir, nosso dever é perdoar. Como amigos de Deus, devemos 

sempre cumprir o que prometemos. 

COMPARTILHANDO:  

1. Qual a pessoa da sua família que você mais gosta? (Sem 

contar pai, mãe e irmãos) 

2. Que pessoa famosa, você gostaria que fizesse parte de sua 

família? 

3. Você cumpre o que você promete? 

ORAÇÃO E APELO: Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos 

nossos pecados e desobediências. Se tiver crianças novas faça o 

apelo de salvação. Abra a oportunidade para pedidos de oração.  

OFERTA: Ensine as crianças os segredos da semeadura. Vamos 

ofertar ao Senhor. Peça uma criança para orar agradecendo pelas 

ofertinhas. 
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Atividade: “Você Promete?” 

Pedir para as crianças se colocarem uma ao lado da outra de frente para você e a 

certa distância. Dê a cada uma delas um desafio, (abraçar o amigo, imitar algum 

animal, dar um sorriso para quem estiver do lado direito/esquerdo, falar o nome de 

uma comida com determinada letra...) e depois de dar o desafio pergunte para a 

criança: você promete? E ela vai ter que responder: Eu prometo! E em seguida 

fazer aquilo que foi pedido. Permitir que cada criança tenha a oportunidade de fazer 

pelo menos uma coisa. 

O objetivo da brincadeira é mostrar que nem sempre cumprir o que prometemos é 

fácil, mas que sempre vale à pena honrar a nossa palavra perante as pessoas. 

Perguntas 

 

1.Qual era o nome do servo de Saul?                                                                   

 

 

 

 2. Quem era pai de Mefibosete?  

 

 

 

 

 

3.O que Davi era de Jônatas? 

 

 

 

 

4. O que vocês aprenderam com a história de Mefibosete?  

 

 

 



 


