
 

 

CULTO 10 – SALMOS QUE ENSINAM A PESSOA CERTA 
10 março de 2019 

 
OBJETIVO 
A criança compreenderá que Deus é a pessoa certa em Quem pode confiar. 
 
BASE BÍBLICA 
1Samuel 17.31-50; Salmo 23; João 10.11-14 
 
VERSÍCULO 
“Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti” - Salmo 119.11 
 
CONHECENDO MELHOR O ASSUNTO 
O Salmo 23 é o mais conhecido exemplo, tanto das crianças como dos adultos, de um 
salmo de confiança, que expressa os cuidados de Deus (o Senhor como pastor — v.1-
4) e a bondade de Deus (a mesa do banquete — v.5-6). 
Ao mesmo tempo em que percebemos a simplicidade desse salmo, notamos a sua 
profundidade. Aprendemos sobre uma paz que não é fuga; um contentamento que não 
é complacência; uma disposição para enfrentar as trevas e um ataque iminente que não 
vem das circunstâncias. Esse salmo revela grande satisfação que não se encontra em 
nenhum outro lugar, mas somente no próprio Deus, que nos dá provisão (v.1-2), direção 
(v.4-5) e a bênção da comunhão com Ele (v.5-6). Por isso, Ele é a Pessoa certa para se 
confiar. 
 
MENSAGEM (Salmo 23; 1Samuel 17.31-50) 
A PESSOA CERTA 
Já ouvimos muitas histórias sobre o rei Davi, mas você sabia que antes de Davi ser rei 
ele foi um pastor de ovelhas? Davi sabia muito bem o que fazia um pastor. Hoje nós já 
conversamos sobre isso. Você pode dizer algumas coisas que um pastor faz. Davi 
escreveu assim no Salmo 23: “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará”, e por que 
será que ele falou que Deus era o seu pastor? Preste bem atenção para descobrir. 
— Davi conheceu o gigante 
Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, seu pai lhe pediu que levasse comida 
aos seus irmãos e trouxesse notícias deles. Os irmãos eram soldados do exército do 
povo de Deus e estavam no campo de batalha. Davi deixou outra pessoa tomando conta 
das ovelhas e foi encontrar seus irmãos. Chegando lá, logo descobriu que havia um 
homem muito alto, da altura mais ou menos de uma casa (aproximadamente 3 metros), 
chamado Golias, que desafiava o exército do povo de Deus. Todos os soldados estavam 
com medo de lutar com ele. Davi ficou bravo de ver aquela situação e perguntou: quem 
é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? 
O rei Saul mandou chamar Davi. Quando ele chegou perto do rei, disse: eu vou lutar 
contra Golias! Mas como Davi iria lutar? Ele não tinha aquela roupa de soldado nem 
espada, e Golias era um gigante! 
O rei ofereceu a sua roupa de soldado para Davi, mas ele não quis, porque não estava 
acostumado com aquele tipo de roupa. E agora, o que vai acontecer? 
— Davi conseguiu a vitória 
Davi foi lutar com Golias porque tinha certeza de que Deus o ajudaria naquela luta. 
Lembre-se que Deus sempre está perto de você para ajudá-lo em todas as situações 
difíceis. 
E quais eram as armas de Davi? [Deixe as crianças participarem.] Ah! Era sua vara de 
pastor, cinco pedras e um estilingue (ou funda). E sabem o que aconteceu? 
Quando Golias viu Davi com aquelas coisas, até riu dele. Mas Davi não ficou com medo 
e disse: você vem contra mim com espada e outras armas, mas eu vou contra você em 



 

 

nome do Deus Todo-Poderoso. Então, Davi pegou uma pedra e, com o estilingue, atirou 
bem na testa de Golias, que caiu de cara no chão. Davi correu, ficou em pé em cima de 
Golias, tirou a espada dele e o matou. Que vitória maravilhosa! 
Foi Deus quem fez Davi vencer o gigante. Se não fosse o Senhor, com certeza, Davi 
seria morto por aquele gigante terrível. 
 
CONCLUSÃO (Deve ser falado em todas as salas) 
Assim como um pastor cuida e protege as ovelhas, Davi aprendeu que Deus era o seu 
pastor, que o ajudava e o protegia do perigo. Foi o que aconteceu quando Davi enfrentou 
Golias. Por isso, Davi escreveu o Salmo 23. Quem consegue falar o versículo primeiro? 
Deus está sempre perto para cuidar de todos aqueles que confiam Nele. Por isso, não 
precisamos ficar com medo do escuro, do homem do saco, do bicho-papão, nem do 
inimigo de Deus, etc. Confie em Deus. Ele é a pessoa certa que salva e ajuda em todos 
os momentos da vida. 
 
CÉLULA 
Reflexão e aplicação: Davi escreveu: “O Senhor é o meu pastor, nada me faltará” - 
Salmo 23.1. Ele aprendeu que podia confiar em Deus em todos os momentos da sua 
vida. Quando Davi lutou com o gigante Golias, Deus deu a vitória para Davi! (1Sm 17.45-
47) Deus é o nosso pastor e amigo. 
Enfatize que Deus é a pessoa certa em Quem pode confiar. 
Comunhão: Perguntar para as crianças se elas têm algum pedido de oração ou de 
agradecimento, anotar os pedidos e agradecimentos, e orar por eles. Encorajar as 
crianças também, a orarem umas pelas outras. 
 
FAZENDO A ARTE 
As crianças vão colorir o desenho de Davi. 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. 
 
VIVENDO O DESAFIO 
Ensinar o versículo para crianças usando imagens e instrumentos musicais. 
Conversar com as crianças sobre a história de hoje onde aprendemos que Davi 
aprendeu que podia confiar em Deus em todos os momentos da sua vida. Quando ele 
lutou com o gigante Golias, Deus deu a vitória para ele! (1Sm 17.45-47) Deus é o nosso 
pastor e amigo. 
Link com o diversículo: https://youtu.be/XG3wishtK3A 
 

https://youtu.be/XG3wishtK3A

