
 

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

espontaneamente.                                                                                                                    

QUEBRA-GELO: Qual música de louvor você mais gosta? Sabe cantá-la Então 

vamos cantar juntos? (Se a criança ficar envergonhada, peça para que todos 

cantem juntos). 

Louvor que liberta 

“E quando o espírito mal se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e 

tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava”. 

1 Sm 16:23 

  RESUMO: (Referência para estudo! 1 Sm 16:14-23) 

 Depois que Saul perdeu o Espírito de Deus, um espírito maligno vinha, e o 

atormentava. 

 Os seus oficiais mandaram procurar um homem que tocasse harpa, para que 

ele se sentisse melhor. 

 Um dos oficiais conhecia o filho de Jessé, que tocava harpa. 

 Era Davi e, além disso, ele era um guerreiro valente, falava bem e tinha boa 

aparência. 

 Saul mandou um mensageiro ir atrás de Davi. 

 Davi se apresentou a Saul e começou a trabalhar para ele, tornando- se seu 

escudeiro. 

 Sempre que Saul se sentia atormentado, Davi já pegava sua harpa e tocava 

para ele. 

 Então, Saul se sentia melhor, e o espírito maligno o deixava. 

 

 

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: As pessoas, quando estão com problemas, não conseguem nem cantar. 

Saul estava assim, Com o coração apertado, de tanta tristeza, por ter sido 

desobedientes a Samuel e a Deus. Ele tinha se arrependido, mas não mudou sua 

atitude. Continuou desobedecendo mais e mais. Muitas vezes nos arrependemos, de ter 

magoado a mamãe, desobedecido ao papai, ter desonrado os professores, mas não 

mudamos e fazemos tudo de novo. Se não mudarmos de atitude, e continuarmos 

fazendo as mesmas malcriações, não vai adiantar nada. Não podemos continuar 

fazendo as mesmas coisa erradas. O arrependimento, deve gerar em nós mudança de 

atitude, Sabem o significado da palavra arrependimento? É METANÓIA QUE 

SIGNIFICA JUSTAMENTE ISSO QUE ACABAMOS DE FALAR = mudança de mente, 

mudança de atitude, mudança do que se fala. O que adianta a pessoa dizer que se 

arrependeu, e fazer tudo igual, tudo de novo/ Nós queremos sempre aprender e 

melhorar a cada dia, pois o nosso alvo é agradar o coração de Deus.               

Descoberta: O verdadeiro louvor agrada o coração de Deus.                  

Desafio: Desejo produzir um verdadeiro louvor, para agradar o coração de Deus.         

Decisão: Vou produzir um verdadeiro louvor, para agradar o coração de Deus. 

COMPARTILHANDO:  

1.Qual é a pessoa mais calma que você conhece? Você gostaria de ser como ela? Por 

que será que ela é tão calma assim?               

2.Em sua opinião, porque as pessoas ficam nervosas ou angustiadas? (Reforçar que 

Jesus cuida de tudo e não precisamos ficar assim). 

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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Perguntas 

 1.O que aconteceu com Saul?                                                                    

  

  

 2. O que os servos de Saul sugerem que ele faça para se sentir melhor?   

  

  

  

3.Davi tocava um instrumento para o rei Saul.  Qual o nome do instrumento?  

  

  

  

4. Quem tocou harpa para Saul?   

  

  

  

5. Por que você acha que Saul fez de Davi seu escudeiro?  

  

  

  

Verdadeiro (V) ou Falso (F)  

  

(  ) O Rei Saul sempre foi obediente ao Senhor                                                                                                                                      

(  ) Quando Davi tocava a Harpa o espírito mal se retirava de Saul                                                                                                               

(  ) Davi venceu Golias com a armadura de Saul                                                                                                                                              

(  ) A pedra que Davi atirou  feriu o gigante Golias na testa 



 


