
CULTO 10 – FIDELIDADE
 09 dezembro de 2018

OBJETIVO
As crianças sentirão desejo de ser fiéis a Deus e às pessoas.

BASE BÍBLICA
1Samuel 20.42; 2Samuel 1.1-12; 4.4; 9.1-13; Salmo 119.30; Gálatas 5.22-23

VERSÍCULO 
"…o  fruto  do  Espírito  é:  amor,  alegria,  paz,  longanimidade,  benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio…" Gálatas 5.22-23

CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO
“Alegro-me porque, em tudo, posso confiar em vós” (2Co 7.16).
“Fidelidade  parece  descrever  a  certeza  de  se  poder  confiar  em  uma

pessoa cristã” - John Stott. O cristão deve ser alguém de absoluta confiança.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: “o que se requer dos despenseiros é que
cada  um deles  seja  encontrado  fiel” (1Co 4.2).  Nós,  como crentes,  somos
despenseiros ou mordomos de Cristo, Seus servos, e temos de ser fiéis a Ele
em primeiro lugar. A fidelidade é marca do crente verdadeiro, pois faz parte do
fruto do Espírito.

Então, temos de mostrar fidelidade – a Deus e à Sua Palavra, à igreja e
aos  compromissos  assumidos,  à  família,  etc.  Temos  que  cumprir  a  nossa
palavra (Mt 25.21) custe o que custar. Quando Davi cumpriu a promessa feita a
Jônatas,  fez  algo  que  os  reis  normalmente  não  fariam,  mas a  fidelidade à
antiga amizade era muito importante para Davi, por isso ele mostrou bondade a
Mefibosete.

Dirigente, as pessoas podem confiar em você? Você é fiel no preparo das
mensagens  bíblicas?  As  crianças  sabem  que  sempre  você  cumpre  sua
palavra? Como crente no Senhor Jesus Cristo,  você deve estar  produzindo
este aspecto do fruto do Espírito na sua vida – a fidelidade.

MENSAGEM (1Samuel 20.42; 2Samuel 1. 1-12; 4.4; 9.1-13)
A FIDELIDADE DE DAVI
[Dirigente, introduza recapitulando o culto 8.]
Vocês se lembram da amizade de Davi e Jônatas?
O príncipe Jônatas e seu pai, o rei Saul, morreram numa guerra. Quando Davi
soube disso, ficou muito triste! A tristeza de Davi mostrava que ele realmente
amava Jônatas e Saul.
Sabem, crianças, Jônatas tinha um filho chamado Mefibosete. Ele tinha cinco
anos. Quem aqui tem cinco anos? [Aguarde participações.] Quando a babá,
mulher que cuidava do menino, ficou sabendo da morte de Jônatas, pegou o
garoto no colo e saiu correndo, pois estava com muito medo. Sabem por que
ela estava com tanto medo? Porque quando um rei morria numa guerra, seus
inimigos vinham para matar todos os seus filhos. Já pensaram, crianças, que
tristeza? A babá estava com tanta pressa que deixou Mefibosete cair, e ele
machucou muito os pezinhos. Mefibosete ficou aleijado e não conseguiu mais
andar direito.



Quem  será  que  se  tomou  rei  no  lugar  de  Saul?  [Dirigente,  deixe  que  as
crianças respondam.] Isso mesmo, Davi! A Bíblia diz que ele amava e obedecia
a Deus, por isso foi um bom rei. Sabem, crianças, mesmo tendo passado muito
tempo, Davi não se esqueceu da promessa que havia feito a Jônatas. Vocês se
lembram qual  era? [Aguarde participação.]  Muito bem! Eles prometeram um
cuidar da família do outro.
Quando  você  promete  alguma  coisa  deve  cumprir.  Assim  as  pessoas  vão
confiar em você. Cumpra suas promessas!
Davi mandou chamar Mefibosete, devolveu todas as terras que eram de seu
avô Saul, e mandou um empregado cuidar das plantações, dos animais, de
tudo que pertencia a ele. O rei Davi também deixou que Mefibosete ficasse
comendo no palácio, como se fosse um dos seus filhos.
Viram, crianças, Davi cumpriu o combinado. Ele foi fiel à promessa que fez a
seu amigo e ajudou Mefibosete, filho de Jônatas.

CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas)
Quando você promete ao papai ou à mamãe que não vai brigar mais com o
irmão, você deve cumprir o que prometeu. Também quando promete recolher
os brinquedos, você deve fazer sem esperar alguém mandar. [Deixe que as
comentem, e use exemplos de acordo com o seu grupo.]
Vamos fazer como o rei Davi? Ser fiéis em tudo o que prometemos, tanto para
Deus como para as pessoas.

FAZENDO A ARTE
As crianças vão colorir o desenho. É importante o líder da sala explicar para
as crianças sobre a atividade que será feita.

CONTANDO A HISTÓRIA
Cada líder vai usar o seu recurso para contar a história.

SUGESTÃO DE BRINCADEIRAS
Batata quente
Estátua
Passa a bola


