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IGREJA CRISTÃ MARANATA – PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE 

 
Vila Velha, 06 de janeiro de 2014 
Comunicado________________________________________________________________                                     
 
 

ORIENTAÇÃO DO MÊS – CRIANÇAS, INTERMEDIÁRIOS E ADOLESCENTES 
 

Comunicamos às igrejas e pastores as orientações para a evangelização das crianças, 
intermediários e adolescentes, no mês de março de 2014, que terá como tema geral: 

“Diante dos atos do Senhor, segue-se o louvor”  
 

 

Ester 4:14 – “Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte 

sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis; e quem sabe se para tal tempo 
como este chegaste a este reino?  

 
 
1. Orientações gerais: 
 

1ª Semana 03 a 07/03/13 Madrugadas  -  Convites 

2ª Semana 10 a 14/03/13 Jejuns  -  Convites 

3ª Semana 17 a 21/03/13 Cultos ao meio-dia  -  Convites 

4ª Semana 24 a 28/03/13 Evangelização – Convites 
 

Obs. Os cultos especiais serão realizados em todos os finais de semana. Nesses 
cultos especiais a mensagem e os louvores das crianças e adolescentes poderão ser 
projetados. 
Os pastores que quiserem poderão falar sobre os assuntos das aulas “Diante dos atos do 
Senhor, segue-se o louvor”, no culto de domingo à noite ou no dia em que julgar 
conveniente.  
 
1.1 - Semanas de Madrugadas e Cultos ao meio-dia 

Cada Igreja definirá quais os dias em que as crianças e adolescentes irão participar 
das madrugadas e dos cultos ao meio-dia (não dirigir as reuniões), tendo toda liberdade para 
orarem pelas aulas, pelos cultos e pelos convites que serão feitos. 
 
1.2 - Motivos de oração para os períodos acima: 

• Proteção do Senhor sobre as crianças e adolescentes; 
• Livramento de enfermidades, acidentes e violências dentro e fora dos lares; 
• Livramento de maus ensinos e influências pervertidas; 
• Pelo bom desempenho na escola; 
• Batismo com o Espírito Santo e experiências com os dons espirituais; 
• Testemunho das crianças e adolescentes dentro e fora dos lares; 
• Pelos seminários do mês de março; 
• Pela vitória nos convites para os cultos; 
• Sabedoria para os pais na criação dos filhos. 

 
2. Assuntos para as aulas que serão ministradas pelos professores da Escola Dominical: 
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Dia 
Assunto – “Diante dos atos do Senhor, segue-se o 

louvor” 

Textos Fundamentais das 

Aulas 

09/03/2014 
1ª Aula – “Os dez leprosos” 

 

Lucas 17: 11-19 
 

16/03/2014 2ª Aula – “Ester” 
 

Ester - capítulos 3-8 
 

23/03/2014 
3ª Aula – “Depois das bênçãos do Senhor, 

glorificação” 

           Mt 19:13-15 

 

30/03/2014 4ª Aula – “Davi, servo agradecido” 
Sl 150:2 / II Sm 2:7 b / I Sm 

17:15-33/ I Sm 18:7-8 
 

 

3. Os materiais (crachás, coletâneas, convites, Cd’s e DVD’s de gestos) serão 
confeccionados pelo Presbitério, em Vila Velha. Caso os irmãos queiram adquiri-los, favor 
procurar no Apoio à Coordenação no Maanaim do Espírito Santo. 

Os louvores e letras referentes à coletânea de março 2013 estarão disponíveis no site: 
"Secretaria Central de Louvor" www.centraldelouvor.org.br e Rádio Maanaim. Os 
louvores da coletânea deverão ser entoados também pela igreja, pois o louvor não é 
somente das crianças e adolescentes, é louvor ao Senhor. 

4. Lembramos que março e agosto são meses de promoção nas classes da Escola 
Dominical.  

5. No mês de março deverão ser realizados os seminários com as crianças, intermediários e 
adolescentes. 

6. Os professores, durante o ano, poderão levar às classes os assuntos dos anos anteriores 
(de 2001 a 2014), quando não houver transmissão via satélite. São ensinos revelados pelo 
Senhor, que trarão benefícios para as classes. 

No término da programação os pastores enviarão ao Presbitério o relatório das 
experiências alcançadas com as atividades realizadas em cada igreja durante o mês. 

É importante a contagem dos visitantes, para fins estatísticos. Os irmãos deverão 
montar uma estrutura que permita fazer essa contagem com exatidão. 

Como sugestão poderão ser utilizados adesivos de cor vermelha para identificar os 
membros (adultos e crianças) e verde, para identificar os visitantes (adultos e crianças). Os 
jovens poderão fazer este trabalho. 

O resultado da assistência deve ser enviado ao Presbitério (ensino@presbiterio.org.br) 
para ser divulgado, pois é uma alegria para toda a Obra. 

Os seminários estão abertos aos visitantes. 
 
 
Depto de Ensino ou Diretoria de Ensino 
DIRETORIA DE ENSINO E COMUNICAÇÕES 
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Igreja Cristã Maranata – Presbitério Espírito Santense 

Aulas de março de 2014 
TEMA: “Diante dos atos do Senhor, segue-se o louvor” 

 
1ª Aula para a Escola Bíblica – Os Dez Leprosos 

Data: 09/03/2014 
Assunto: Os Dez Leprosos 
Texto: Lucas 17:11-19 
 
Introdução 
 
 Nossa aula será sobre a cura de dez leprosos, mas antes vamos nos lembrar de 
algumas experiências para entendermos mais uma vez as bênçãos do Senhor quanto ao 
poder do louvor. Uma parábola que Jesus conta, para mostrar de alguém que não se 
alegrou com a bênção do Senhor 
 

JESUS CONTA UMA PARÁBOLA 
Lc 15:1-18; 26-32 

 
 Dois filhos viviam muito bem numa fazenda onde havia fartura de alimento e um pai 
generoso e amoroso para os filhos. 

 Um deles, o mais novo, disse ao pai: “Eu quero a minha parte da fazenda e vou-me 
embora fazer o que aqui não posso. Vou viver a minha vida. 

 A herança só é dada quando o pai morre, mas para aquele filho, o pai estava morto. 
O pai sentiu muito e deu a parte daquele filho, porém nunca deixou de amá-lo e esperar que 
um dia ele voltasse.  Esse pai representa Deus que nos ama assim. 

 O filho descobriu um mundo diferente, muitos amigos e com eles gastou tudo, não 
repôs nada. 

 Sabe o que aconteceu? Passou fome, os amigos sumiram.  Ele viu uma fazenda e foi 
pedir emprego e o dono disse: - Ah! Estou mesmo precisando. Está vendo aqueles porcos? 
Vá cuidar deles! 

 Depois de alimentar os porcos, ele entrou na realidade e se lembrou da casa do pai. 
Disse: - Vou voltar para o meu pai! E até treinou o que ia dizer: - “... Pai, pequei contra o céu 
(a vontade de Deus) e perante ti (Lc 15:18), quero trabalhar como empregado seu, porque a 
parte da minha fazenda já gastei.” 

 Assim ele voltou para casa. 

 O pai, que o esperava todo dia, viu quando, sujo, maltrapilho que nem um mendigo, 
ele vinha de volta para casa. 

 Como aquele pai se alegrou, glorificou, deu uma festa, muita música e mandou todos 
se alegrarem! 

 O irmão mais velho ficou com raiva do pai; não se alegrou com a volta do irmão. 

 Bem, Jesus contou esta parábola para mostrar o coração duro das pessoas. O irmão 
não se alegrou, não quis entrar na casa. Nós diríamos: Coitado daquele pai! 

“Eu que trabalho aqui nunca tive uma festa para me divertir com meus amigos e este 
desperdiçou tudo e tem festa!” 



 
 

Rua Torquato Laranja, nº 90, Centro – Viça velha – CEP 29100-370 -  ES Brasil 
Tel. (27) 2122-3300 – Fax (27) 2122-3395 – E-mail: secretaria@presbiterio.org.br 

 O pai disse: “Filho, todas as minhas coisas são tuas!” Assim existem pessoas na 
igreja que não sabem desfrutar das bênçãos que dispõem. 

 O pai explicou mais: “Este teu irmão tinha morrido e reviveu.” 

 Ele não glorificou, não houve sinal de alegria. O Senhor sente quando nós não damos 
valor aos que estão chegando. A glorificação é a nossa festa. 

 Que tristeza há no coração do Senhor quando alguém se perde e o que fica não 
demonstra alegria pelo pai bondoso que tem.  

Esta lembrança é para sabermos que a falta do louvor, Aleluia! Glória a Deus! precisa 
ser avivada em nossos corações. 

 Deus é um pai maravilhoso e o Senhor Jesus é um irmão nosso que nos ama e não 
vai embora. 
 
 Bem, crianças, intermediários e adolescentes, vamos louvar nosso Pai Celestial pelas 
bênçãos no meio da família, da igreja e não ficar sem cantar, orar, participar do culto 
ouvindo e aprendendo para ajudar outros. 
 Por que não orar nos cultos? Não cantar? Isto é de gente igual ao irmão, que não 
entendeu a bênção de pertencer à família. 
 
 (Esta aula parece grande, mas é para nos lembrarmos dos ensinos de Jesus sobre o 
filho que foi embora e retornou, e sobre o seu irmão que ficou, mas com o coração revoltado 
em lugar de louvor). 
 

JESUS CURA DEZ LEPROSOS – Lucas 17:11-19 

 Agora vamos aprender sobre um milagre de Jesus: Jesus ia para Jerusalém. Passou 
por uma aldeia em Samaria e naquela aldeia vivia gente pobre, triste, porque tinha uma 
doença na pele e o meio de evitar que ela passasse para outros era morar separado do 
povo. 

 Então eles viviam esta vida triste porque a lepra não tinha cura. Hoje tem e ninguém 
precisa sair de casa e morar separado de todos. Muitas crianças ficavam sem pai e sem 
mãe, se tivessem lepra. 

 E Jesus, passando por uma dessas aldeias, ouviu um grupo de homens que levantou 
a voz clamando: “Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós”. Lc 17:13. 

 De longe mesmo Jesus disse: “Ide aos sacerdotes e mostrai-vos a eles para que 
possam ser examinados”. 

 A primeira bênção é que eles obedeceram e foram. Lá chegando, o sacerdote 
chamou um por um. Dez homens leprosos que obedeceram e no caminho foram curados. 

 O sacerdote examinou o primeiro e disse: Você está limpo, pode voltar para a sua 
família e assim veio o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. Todos livres! 

 Jesus ficou esperando para ver a alegria deles, o agradecimento, porque Jesus tinha 
outra bênção para eles. 
 

UM VOLTA PARA AGRADECER  

 Um samaritano, morador daquela mesma cidade (ele não era judeu), veio, prostrou-se 
aos pés de Jesus e agradeceu, glorificando a Deus: Glória a Deus! Que bênção! Aleluia! 

 Jesus falou com ele: “... Não foram dez os limpos? E onde estão os nove?” Lc 17:17. 
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 Só eu voltei para glorificar, para agradecer. Então Jesus viu o coração dele cheio de 
alegria e disse: “Levanta-te e vai para casa, porque também te dou salvação.” 

 Este grato ganhou a bênção dupla: Cura e salvação (a bênção maior). 

 Jesus mostrou que os corações duros, mal agradecidos, não recebem a bênção da 
salvação. 

 Tem que ter fé, gratidão. Estes ensinos são para as crianças aprenderem a ser 
agradecidas, a cantar nos cultos nos lares os louvores ao Senhor. 

 Os intermediários e adolescentes: O Senhor tem dado tantas bênçãos e onde estão 
os agradecimentos? “Não vou ao culto; quando vou não participo, não oro, deixo de ir por 
preguiça; quando um ou outro ora fico de olhos abertos, nada me toca.” 

 Não! Eu serei grato como aquele leproso que foi curado. 

 Do pecado Deus nos lavou, somos servos(as) de Deus! Glória a Deus! 
 
 

2ª. Aula para Escola Bíblica – Ester  
(Obs: 1ª. Aula do Semário) 

l 
 

Data:16/ 03/2014 
Assunto: Ester 
Texto: Ester - capítulos 3-8 
 
“E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Também em toda a província, e em 
toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria 
e gozo, banquetes e dias de folguedo; e muitos, dos povos da terra, se fizeram judeus, 

porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles”. Ester 8:16-17 
 
Introdução 
 O livro de Ester conta de uma carta muito ruim que a própria rainha Ester recebeu.
 Imaginem uma rainha rica, poderosa recebendo uma carta ruim. O que ela faria?
 - Ah, chamaria a polícia para prender todo mundo que havia mandado a tal carta, ela 
choraria, gritaria, afinal ela era a rainha. Mas Ester não fez nada disso. 
 

QUEM ESCREVEU TAL CARTA? - Ester 3:8 

 Hamã era o nome do primeiro ministro do rei Assuero, que era casado com a rainha 
Ester. Hamã odiava o povo de Deus e queria destruí-lo. Já pensaram? 

 O Senhor Jesus, no Evangelho de João 10:10 diz: “O ladrão (que é o inimigo) não 
vem senão a roubar, a matar, e a destruir...”. Então este Hamã representa o inimigo das 
nossas almas. Ele foi ao rei Assuero, levantou acusações mentirosas, disse ao rei que 
existia no reino um povo que não obedecia ao rei, que possuia leis diferentes e precisava 
matá-los para não estragarem um reino tão bom. 

 O rei acreditou, pois confiava que ele era bom, mas Hamã era enganador. Assim 
enviou uma carta com a lei do Rei para que se matasse todo o povo de Deus. 

 Vejam: Crianças, jovens, velhos, todo mundo iam morrer. Que carta horrível! 

 
MARDOQUEU ENVIA UMA CARTA À RAINHA ESTER – Ester 4 
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 Mardoqueu criou Ester com muito amor e ela obedecia a ele em tudo e Mardoqueu 
sabia de tudo o que se passava no meio do povo. 

 Ester chamou o Chefe da Guarda, que se chamava Hataque, e perguntou a ele o que 
estava acontecendo. 

 Hataque disse à rainha: - Eu trouxe a carta que já foi mandada da fortaleza de Susã a 
fim de que os correios (naquele tempo usavam cavalos treinados) comuniquem-se, em todo 
lugar, e marquem o dia em que devem matar os judeus. 

 A rainha, quando leu aquela carta, ficou muito triste, consternada (desolada, 
chocada). 
 

O QUE DIZIA A RESPOSTA? 

 Então a rainha respondeu a Mardoqueu: Não posso ir ao Rei sem ser chamada, 
porque se ele não me atender, eu serei morta. 
 

MARDOQUEU MANDOU CARTA RESPOSTA À RAINHA 

 Rainha Ester, se você não for não pense que viverá porque Hamã deve saber quem 
você é, filha de Mardoqueu e ele me odeia porque eu não me curvei diante dele. Disse mais: 
Toda a casa do teu pai também morrerá. Pense bem! “Quem sabe se para tal tempo como 
este chegaste a este reino?” 

 Deus pode levantar outra pessoa, mas a rainha não terá esta bênção de ter sido 
usada em tão importante coisa. 
 
 Antes de continuar devo explicar que cada servo(a) de Deus tem um Hamã para 
maltratá-lo, mas também tem um Mardoqueu para defendê-lo e avisar do mal. 
 
 Assim já sabemos: Hamã é tipo do inimigo nosso e Mardoqueu é tipo do Espírito 
Santo, que nos avisa de toda maldade. 

 Ester é tipo da igreja que ouve a voz do Espírito Santo, obedece e é livrada deste 
mundo que quer nos levar para a morte. 

 Que grande ensino é este! Ester mandou carta para Mardoqueu dizendo: Eu irei ao 
rei. 

 Mandou todo o povo, que é corpo, jejuar, orar durante três dias por ela, para que 
Deus desse um grande livramento, porque os correios já haviam se apressado. Vamos 
clamar! Disse ela. No palácio eu e as minhas moças faremos o mesmo. 

 
TERCEIRO DIA, DIA DE VITÓRIA 

 Ester foi ter com o rei. Ele estendeu para ela o cetro de ouro e ofereceu à rainha, que 
estava muito bonita, com suas vestes reais, dar o que ela quisesse. 

 Já pensaram que bênção? Ela alcançou vitória pelo jejum, oração e obediência a 
Mardoqueu, porque a Palavra diz que, mesmo sendo rainha, ela obedecia como quando era 
pequena. 

 
OS BANQUETES DA RAINHA ESTER 

 Ester planejou dois banquetes e convidou somente o Rei e Hamã. Ali o Rei disse: 
“Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do 
reino, se te dará”. Ester 7:2. 
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A RESPOSTA DE ESTER 

 Ester 7:3 – Respondeu: “Se, ó Rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao 
Rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo”. 

 Ela disse: É que eu e o meu povo estamos sendo vendidos, não como escravos, mas 
para nos destruírem, matarem, nos lançarem à morte mesmo. 

 O rei ficou admirado: - Rainha Ester, quem é esta pessoa que tem um coração tão 
mau a este ponto? 

 Ester aponta para Hamã e diz: - É este mau Hamã. 

 Hamã ficou apavorado. 

 Harbona, um dos guardas disse: - É mesmo rei, pois ele preparou uma forca para 
nela pendurar Mardoqueu. O rei disse: - Seja ele pendurado nela. 
 

DEPOIS DOS ATOS DE PODER DE DEUS SEGUEM-SE OS LOUVORES 

 O rei tirou o anel do dedo de Hamã e o deu a Mardoqueu e o fez Primeiro Ministro em 
lugar de Hamã. 

 E a sentença de morte que estava sobre o povo? 

 O rei disse: A lei não pode ser anulada (eliminada), mas chamem apressadamente os 
correios e mandem cartas, muitas cartas, ao povo todo dizendo que o Rei permite que os 
judeus se defendam. 

 Assim a lei de morte virou lei de vida e houve muita alegria e quem não era judeu quis 
ser, porque viu a bênção deles. 

 “E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias, e 
publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, 
para se vingarem dos seus inimigos.” Ester 8:13. 

 As cartas chegaram trazendo muita alegria. 

 Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com veste especial azul e branca, e uma 
coroa de ouro na cabeça! 

 Houve luz, alegria, gozo, honra! 

 Aonde a notícia de vida chegou foi muito comemorada. Banquetes, alegria, crianças 
saíram das casas libertas do medo da morte. Uma bênção! 

 
MARDOQUEU DECRETA UMA ORDEM 

 Cartas boas foram mandadas por ele a todos dizendo: Ninguém pode esquecer este 
dia. Ele será para sempre comemorado. Se alguma família for pobre, outros ajudarão porque 
é para agradecer e louvar a Deus por tão grande ato do Seu poder. 
 

BELA HISTÓRIA DOS ATOS PODEROSOS DE DEUS 

 Ninguém que foi, pelo Senhor Jesus, salvo da morte eterna, do inferno, pode 
esquecer esta bênção. Tem a alegria no coração e outros vendo isto, também querem ser 
salvos. Aleluia! 
 

Encerrando, vamos lembrar: 
• Hamã - inimigo. 
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• Mardoqueu - fala dos atos de vigilância dele pelo povo. Hoje o Espírito Santo faz esta 
obra. 

• Ester - a igreja obediente dirigida pelo Espírito Santo. 
• Rei - na figura espiritual de rei, governo, fala do Pai e Filho sempre prontos a tornar a 

ordem de morte em ordem de vida. 
 
 Quem aceitar Jesus passou da morte para a vida. 
 Cada um que pertence ao Senhor Jesus tem a vida eterna e não a condenação da 
morte eterna. 
 

3ª. Aula para escola Bíblica - Depois das bênçãos do Senhor, glorificação. 

(2ª. Aula do Seminário) 
 
Data: 23 /03/2014 
Assunto: Depois das bênçãos do Senhor, glorificação. 
Texto: Mt 19:13-15 

 
“Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos, e orasse; 
mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os 

estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. 
E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali”. Mt 19:13-15. 

 

Introdução 

 O Senhor Jesus estava pregando a todos porque veio para morrer na cruz por nós e 
assim Ele falava da salvação, porque Ele é o “Grande Evangelista”. Vocês estudaram nas 
aulas do mês de outubro sobre este assunto, lembram? 

 Bem, havia mães perto de Jesus com seus filhinhos. Aquelas mães pensaram: Que 
maravilha se Jesus abençoasse nossas crianças! Com coragem resolveram levar as 
crianças, meninos, para que Jesus orasse e impusesse as mãos sobre eles. Então os 
discípulos devem ter pensado assim: Que coisa! Estas mulheres perturbando Jesus, 
trazendo as crianças a ele. Vamos lá ajudar Jesus a tirar logo aqueles meninos de perto 
dele, afinal, que é que criança entende do ensino de Jesus? Isto é para gente grande! E 
foram. Jesus, porém disse: Deixai os meninos e não os impeçais que venham a mim. Impôs 
as mãos sobre eles e foi para outro lugar. 

 Que ato poderoso de Jesus ao mostrar o seu amor pelos meninos e meninas. É para 
todos nós glorificarmos porque Ele ama os grandes e pequenos. 
 

AS CRIANÇAS LOUVAM A JESUS - Mt 21:14-16 

 Jesus foi ao Templo e logo as pessoas necessitadas foram atrás dele e ele vendo-os 
no Templo, curou logo os cegos, os coxos e as crianças que ali estavam viram tudo o que 
Jesus fez e se alegraram muito e começaram a louvar a Jesus e diziam: “Hosana ao Filho 
de Davi”! Bendito seja Jesus! 

 Que maravilha! Eles sabiam que Jesus pertence à família do rei Davi, que lutou contra 
o gigante e venceu, quando era um adolescente. 

 Jesus era aquele que veio para ser e é Rei dos reis. 

 Bem, como falamos, eles viram os milagres feitos e os adultos, os grandes religiosos 
que estavam lá no Templo também viram os atos poderosos que Jesus tinha feito e se 
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encheram de inveja, porque não tinham poder para curar. Só Jesus tem. E eles viram tudo e 
aproximaram-se de Jesus não para agradecer, louvar pelo que viram, mas para perguntar a 
Ele: O Senhor não está ouvindo estes meninos dizendo “Hosana ao filho de Davi?” Eles 
estão louvando! Jesus respondeu: Sim, estou ouvindo. O que está acontecendo é uma 
palavra que o rei Davi profetizou há mil anos atrás. 

 Acontece que vós, Escribas, Sacerdotes, nunca leram esta profecia que se cumpre 
hoje e está nos Salmos 8:2: “Da boca das crianças e dos que mamam tu suscitaste força, 
por causa dos teus adversários para fazeres calar o inimigo e vingador.” 

 Vocês sabem por que o inimigo não gosta das crianças, adolescentes que louvam a 
Jesus? Porque ele sabe que as crianças, adolescentes crescem, se tornam grandes e 
aprendem a agradecer, a louvar a Deus. Eles serão como Davi. 

 Davi pequeno, pastor de ovelhas, era o menorzinho da família e até os irmãos dele 
implicavam com ele, mas ele se tornou rei de Israel. 

 Há crianças e adolescentes que não gostam de louvar ao Senhor. Na igreja nós 
louvamos e muitos ficam de boca fechada, não oram. Que tristeza para Jesus! 
 

É BOM LEMBRAR 

 Nesta aula todos aprenderam que Jesus ama os meninos e as meninas desde 
quando são pequenos, que mamam. Isto o inimigo não gosta. Jesus abençoa. É bom ser 
abençoado por ele. 

 Depois vimos todos se alegrando quando Jesus curou coxos (aleijados) e cegos, mas 
os sacerdotes e escritores dos textos da Palavra de Deus não gostaram. É assim mesmo. 
 

JESUS ENTRA EM JERUSALÉM 

 Foi uma entrada triunfal. Sabe o que é isto? É uma entrada cheia de louvor, glória ao 
nome dele e também uma profecia que se cumpriu. 

 Jacó, vocês conhecem bem, era filho de Isaque. Ele estava bem velhinho quando 
profetizou uma coisa maravilhosa e se cumpriu naquele dia que Jesus entrou como Rei em 
Jerusalém. Foi de seis mil anos o tempo para esta profecia se cumprir. 

Gn 49:8-11 – “Judá (era a tribo de Jesus), a ti te louvarão os teus irmãos ...; O cetro 
(bastão de ouro) não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha 
Siló ... O cetro vai estar na tua mão para o dia quando for governar este mundo. 

 Que bênção! Nós vamos estar com nosso rei! 

 Ele fala que um dia Jesus iria entrar em Jerusalém montado em uma jumenta seguida 
de um jumentinho. Mt 21:5. 

 Bem, este dia chegou. Jesus mandou os discípulos buscarem justamente uma 
jumenta e nela montou e o povo todo saiu à cidade e fizeram uma grande festa, cobriram o 
lugar por onde ele ia passar com ramos de árvores. Era uma alegria e os meninos, suas 
mães, homens cantavam. Hosana ao Filho de Davi! 

 Aleluia! Agora que o mundo se afasta de Jesus há muitos que chegam perto. 

 Crianças pequenas amam ao Senhor Jesus, intermediários, adolescentes, jovens. 

 Não é maravilhoso sabermos que as profecias se cumpriram? 

 

Louvemos por este ato poderoso do nosso Deus. 
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Aula para escola Bíblica - 4ª. Aula - Davi, servo agradecido 
 
Data: 30/03/2014 
Assunto: Davi, servo agradecido 
Textos: Sl 150:2/ II Sm 2:7b/ I Sm 17:15-33/ I Sm 18:7-8 
 
“Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o conforme a excelência da sua grandeza.” Sl 

150:2 
 

Introdução 

 “Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos”. O que quer dizer isso? 

 É o seguinte: Deus faz muitas coisas maravilhosas para nós todos os dias. Imaginem 
vocês que a Bíblia nos ensina que Deus é bom até para com os ingratos e maus. 

 Lucas 6:33 – “E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? 
Também os pecadores fazem o mesmo!” 

 Os ingratos são os que não agradecem pelas bênçãos que recebem do Senhor. Por 
exemplo: A vida, a saúde, o ar que respiramos, o sustento com a comida, tantas bondades e 
eles acham que não precisam de Deus. 

 Os maus fazem coisas muito feias e Deus continua esperando que eles se 
arrependam e se voltem para Ele e, mesmo assim, eles estão debaixo da bondade do Pai 
Celestial e, como os ingratos, não louvam ao Senhor. 

 E o povo de Deus? As crianças, intermediários, adolescentes, adultos? Esses oram, 
pedem a Deus e Ele responde. 

 Quando temos problemas, por exemplo, doenças em casa, o pai, a mãe irmão, 
doentes, pedimos ao Senhor: Cura, Senhor! Precisamos desta bênção! Deus cura e nós 
louvamos, agradecemos ao Senhor pela cura ou pelo sustento na hora da angústia. 

 Nos estudos: Temos provas de matérias que não conseguimos entender bem, oramos 
e o Senhor nos lembra do que estudamos. Não vale deixar os estudos de lado e brincar, 
ficar vendo bobagens no computador e depois pedir a bênção. Nisto estamos errados. 

 Vou contar um fato verdadeiro: Uma criança de seis anos foi para a escola e lá ela 
estava muito triste. 

A professora percebeu e falou: - Você é tão alegre e hoje está triste? 
 A menina disse chorando: - Meu pai foi para o hospital na ambulância. Mamãe foi com 
ele e eu vim para a escola. 
 A professora ficou triste e a menina disse: - Eu queria que a gente pedisse a Deus 
para meu pai voltar bom. 
 A professora falou: - Como vamos fazer isso? 
 A servazinha disse: - Vamos todos ajoelhar, fechar os olhos e eu vou orar. Vou clamar 
pelo sangue de Jesus e Jesus vai curar o papai. Era escola, não igreja, mas a 
professora ficou tão comovida e concordou. Toda a classe se ajoelhou e a professora 
também. 
 A servazinha do Senhor orou e quando acabou a professora saiu da classe chorando 
e veio alguém enquanto a “tia” chorava. 
 À tarde a mãe veio buscar a filha e disse: - Papai está bem e amanhã já volta pra 
casa. 
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 A professora contou tudo para a mãe e disse: Nunca vi algo tão tocante; chorei e 
quero conhecer a igreja desta criança. Foi e permaneceu na igreja. 
 O que é que se faz em uma situação dessa? Glorifica-se ao Senhor. Aleluia! Que 
alegria! Não há mais choro, só louvor. 
 Entenderam o caso da menina? 
 Então isto é que vamos estudar para aprendermos a glorificar pelos atos, bênçãos de 
Deus para nós. 
 

DAVI, SERVO AGRADECIDO 

 II Sm 2:7b – “... mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei.” 

 Davi, vocês conhecem bem. Era filho de Jessé e pertencia à tribo de Judá, da qual 
vinham os reis. Por isto nós cantamos: “Jesus é o Leão da tribo de Judá”. Ele é aquele que é 
Rei dos reis. Bonito, não é? 

 Bem, Davi tinha sete irmãos. Família grande. Ele trabalhava no campo como pastor 
de ovelhas. 
 

I Sm 17:15-25 – O POVO DE ISRAEL ENTROU EM GUERRA 

 Por desobediência, Deus permitiu que os filisteus guerreassem contra eles, porque o 
rei Saul era muito desobediente. Então todos os homens foram para a guerra. Jessé, o pai 
de Davi disse para ele: - Filho, seus irmãos estão na guerra e eu quero notícias deles. Vai lá, 
leva estes pães, grãos tostados, queijos e não esqueça de dar para o chefe deles. Depois 
volta para me dar notícias. 

 Davi ia para casa e voltava para Saul e viu que os exércitos ficavam um de frente 
para o outro. Apareceu um gigante que gritava dizendo que se houvesse um homem, um 
soldado valente, que fosse lutar com ele, e quem vencesse dominaria o vencido e acabaria a 
guerra. 

 Davi soube que há 40 dias este gigante gritava desafiando os exércitos de Saul, mas 
ninguém tinha coragem de lutar com aquele gigante. Que tristeza! 
 

DAVI DISSE: EU VOU LUTAR E VENCER - I Sm 17:33 

 Os soldados correram para dar esta notícia a Saul. Saul disse: Traga o moço. Quando 
o viu disse: “Contra este gigante filisteu não poderás ir, porque ele é homem de guerra e tu 
és moço. Não podes.” 

 Davi insistiu e ele disse: Então veste minhas roupas porque desse jeito não dá. 

 Davi obedeceu. Vestiu, andou e disse: “Com estas roupas é que não dá. Vou como 
estou, porque este filisteu vai saber que o Deus dos Exércitos vai livrar o seu povo e este 
filisteu está desafiando este Deus e é no nome Dele que eu vou.” 

 Fico pensando em Saul olhando para Davi cheio de coragem e imaginando: Pobre 
deste rapazinho! Vai morrer hoje! 

 Não vá! Ele é homem é de guerra desde a sua mocidade. 

 Davi ainda disse ao rei: 

 - Eu já lutei com um urso e tirei minha ovelha da sua boca e veio um leão e também 
salvei minha ovelha e agora vou lutar com este gigante. 
 

DAVI VENCE O FILISTEU 
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 Golias desafiava de cima do morro e ficava maior ainda. Quando avistou Davi veio 
descendo e viu que era nada diante dele. Davi nem ligou para o desprezo dele. Pegou sua 
funda (tipo um estilingue), cinco pedras do rio, colocou na sua bolsa e escolheu uma pedra, 
colocou na funda e disse a Golias: 

 - Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos (não em nome dos exércitos de Saul). 
Mandou a pedra e o poder de Deus a dirigiu certinho para a testa do inimigo; entrou nela e o 
gigante caiu por terra. Que vitória! 

  O gigante por quarenta dias desafiou a mente de todos os soldados de Saul dizendo: 
Vocês não têm homens para lutar comigo. Sois fracos. A mente de todos eles aceitou isto. 
Agora Deus destrói o gigante com uma pedra que atingiu a mente de Golias e o derrubou. 

 I Sm 18:7 - Foi uma festa! Cantavam as mulheres: “E as mulheres dançando e 
cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém, Davi 
os seus dez milhares.” 

 
O ÓDIO DE SAUL SE MANIFESTA 

v. 8 - “Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, 
e disse: Dez milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares; que lhe falta, senão só o 
reino?” 

 Por que o ódio de Saul se manifestou? Davi não deu uma grande vitória ao povo em 
nome do Deus de Israel? 

 Sim, mas Saul tinha se desviado de Deus. Ele passou a idolatrar a ele mesmo e aos 
ídolos. O seu coração se encheu de ódio. Ele se tornou egoista e queria a glória para ele. A 
inveja entrou nele também. Dele não houve louvor, mas das mulheres que receberam seus 
maridos, as crianças receberam os seus pais, sabiam do sofrimento que esta guerra lhes 
trouxe. Por isso sairam ao mundo para glorificar ao Deus de Israel, que levantou um moço 
para mostrar que Deus usa quem se põe na mão dele. 
 

QUEM VENCEU A GUERRA 

1- O Deus de Israel. Ele foi glorificado através de um pastorzinho. Ele venceu cheio de 
coragem de Deus. 

2- Davi escreveu o Salmo 23 – “O Senhor é meu pastor e nada me faltará”. 
3- Davi escreveu muitos salmos de louvor. O Salmo 150 – “Louvai ao Senhor; Louvai a 

Deus no seu santuário; (...) Louvai-o pelos seus atos poderosos...” 

 Agora aprendemos como é importante reconhecer as bênçãos de Deus. Vamos 
louvar pelos pastores, diáconos, professoras que nos dão bons ensinos. 

Obs. Professora, não precisa repisar a aula, ou seja, insistir sobre determinado tema até 
tornar-se enfadonho. Apenas de leve. Lembrar: O louvor agrada a Deus; adolescentes e 
intermediários não cantam na igreja, coração fechado, não oram. Que tristeza! Bênçãos que 
não são agradecidas nos distanciam de Deus. 

Vamos louvar a Deus com alegria! 

 

 

 
 

 


