
Olá, crianças! Chegamos ao final de mais um ano juntos! Que legal! Desde o início do ano, co-
nhecemos a história de vários heróis da fé citados no livro de Hebreus 11.

Nesta lição, vamos concluir essa temática com a história de Davi, um jovem pastor de ovelhas que 
se tornou rei de Israel porque Deus tinha um plano para ele. Você ainda se lembra dos outros heróis da 

fé que estudamos? De quais? ____________________________. 
Está pronto para conhecer mais um herói da fé? ___________.

Até Davi chegar ao trono, enfrentou muitas dificuldades. 
O rei anterior, Saul, sentia ciúmes do jovem Davi e, por 
isso, o perseguiu e até tentou matá-lo. Davi teve que fugir 

e se esconder, morar no deserto e se encontrar às 
escondidas com seus amigos. Davi precisou 

ter muita paciência e confiar em Deus até 
se tornar rei, mais ou menos mil anos 
antes de Cristo nascer. Nós também 

precisamos confiar nos planos de Deus 
para nós. Alguma vez, você já se sentiu 
em perigo, como Davi, ou precisou ter 

muita paciência? _________________
_______________________________

_________________________________.

“Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós” (Hb 11.39b)

Heróis da fé – Davi
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Com fé em Deus, Davi alcançou muitas 
vitórias! Uma de suas histórias mais 
lembradas é quando derrotou o gi-
gante Golias, um soldado enorme 
do exército inimigo, do povo filis-
teu! Davi derrubou e venceu Go-
lias arremessando uma pedra com 
uma funda contra a cabeça do gi-
gante. Davi tinha um grande pro-
blema, mas não se deixou assustar, 
porque confiava em um Deus forte 
e poderoso! Você já superou um pro-
blema que parecia “maior do que você”? 

Qual? _______________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Certa vez, Davi comandou soldados num ataque surpresa à cidade de Sião. A cidade era 
uma fortaleza, mas Davi e seus soldados conseguiram entrar na cidade pelo canal de água que 
abastecia a cidade e, assim, surpreender os inimigos. Davi foi um grande líder! Você também 

gosta de ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos? ___________________________

___________________________________________________________________

Davi é muito lembrado também por suas músicas! 
Ele tocava instrumentos e escreveu muitas poesias, lou-
vores e orações, que hoje estão no livro de Salmos – 
um hinário da Bíblia. Você toca ou gostaria de aprender 

a tocar algum instrumento musical? Qual? ________

_______________________________________

_______________________________________. 

Você ou sua família tem um salmo preferido? Qual?  

_______________________________________

_______________________________________.

Mas Davi, apesar de ser um herói da fé, também co-
meteu erros e aborreceu o Senhor com muitas de suas atitudes. Ele falhou, inclusive, na sua 
vida familiar e na disciplina dos filhos. No entanto, Davi foi correto em admitir e confessar seus 
pecados. E Deus o perdoava e abençoava por isso. Você lembrou de pedir o perdão e a ajuda 

de Deus em oração no dia de hoje? _____________________________



A vida de Davi é uma lição para todos os cris-
tãos! Uma lição de fé e confiança nos planos de 
Deus para nós. O reinado de Davi é lembrado, 
inclusive, no Natal, quando o anjo anunciou a Ma-
ria que ela seria mãe de Jesus, o Messias prome-
tido para trazer salvação ao pecador: “... Deus, 
o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai; 
ele reinará para sempre sobre a casa de 
Jacó, e o seu reinado não terá fim” (Lc 1.32-
33). Nas palavras do anjo, temos a certeza de que 
Deus estava preparando, com a chegada de Jesus 
Cristo, o reinado de um grande rei, um rei mara-
vilhoso, poderoso e amoroso. O reinado de Davi 
teve fim, mas o reinado de Jesus Cristo é eterno! 
Jesus é o nosso Rei e Salvador para todo o sem-
pre! Jesus é o Rei de todo aquele que tem fé!

Ore, completando a oração com seus agrade-
cimentos e pedidos!

Querido Senhor Jesus, muito obrigado por 
mais esta lição, por conhecer mais um exemplo 

de fé: Davi. Quero te agradecer ainda por _____

__________________________________

_________________________. Peço-te que 
fortaleça a minha fé e que cumpra em mim o teu 

plano para a minha vida, como fizeste com o rei 

Davi. Além disso, quero te pedir que ______

__________________________________

_________________. Tudo isso entrego a ti, 
Senhor, em oração, em nome de Jesus. Amém.

 Feliz Natal, amiguinhos! Até o próxi-
mo ano e o nosso próximo MC! Deus os 
abençoe!

Vamos conhecer outros amiguinhos que enviaram fotos e desenhos para o MC!

Isabela Laís Feistel
7 anos – Herói Davi

Congregação Emanuel, 
Sinop, MT

Jaqueline Braun Bender
9 anos – Herói Noé

Congregação Bom Pas-
tor, Santa Carmem, MT

Letícia R. Bündchen
3 anos – Herói Moisés
Congregação Emanuel, 

Sinop, MT

Carlos Eduardo Lopes 
6 anos

Congregação da Re-
denção, Pelotas, RS



Júlia Santi Krieser
11 anos – Herói Moisés

Congregação de 
Marcelândia, MT

Guilhermina Vorpagel
9 anos – Herói Noé

Congregação Bom Pas-
tor, Santa Carmem, MT

Clara M. V. de Matos
6 anos – Herói Moisés
Congregação Bom Pas-
tor, Santa Carmem, MT

Valentina Correa Braun
5 anos – Herói Samuel
Congregação Bom Pas-
tor, Santa Carmem, MT

Caio Felipe dos Santos
5 anos – Herói Jesus

Congregação Emanuel, 
Sinop, MT

Murilo H. Lyneburger
8 anos – Herói Noé

Congregação Emanuel, 
Sinop, MT

Cauã V. dos Santos
8 anos – Herói Noé

Congregação Emanuel, 
Sinop, MT

Artur Knak
9 anos – Herói Noé

Congregação Emanuel, 
Sinop, MT

Miguel Griep de Oliveira
9 anos – Herói Noé

Congregação Emanuel, 
Sinop, MT

Gabriele Cristina Rusch
8 anos – Herói Noé

Congregação Emanuel, 
Sinop, MT

Jhenifer Bezerra Maul
5 anos – Herói Jesus

Congregação Emanuel, 
Sinop, MT

Ester Knak
4 anos – Herói Jesus

Congregação Emanuel, 
Sinop, MT


