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DAVI

e o Reino de Israel
Para Crianças

por Joy Melissa Jensen
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Um Rei para Israel

No dia seguinte, um jovem
chamado Saul estava vagando
Israel não era como as outras
pelas ruas em busca de seus
nações porque o povo de Israel
jumentos perdidos. Deus disse
não tinha um rei. Deus era o
a Samuel: “Este é o homem que
rei deles. Mas o povo começou
eu escolhi para governar Israel”.
a reclamar, dizendo: “Nós
Samuel foi até Saul e disse:
queremos um rei assim como
“Não se preocupe com os seus
as outras nações!” Samuel era
jumentos. Tudo em Israel agora
o profeta de Deus em Israel, e
pertence a você!” Então, Samuel
quando ouviu isso ele ficou triste. derramou óleo sobre a cabeça de
Samuel sabia que não havia rei
Saul e contou o que Deus havia
maior do que Deus, mas isso
dito para ele. Saul ficou surpreso:
não era o suficiente para o povo. “Mas eu sou da menor tribo e o
Eles queriam outro rei, Samuel
meu clã é o menos importante
orou por isso e Deus respondeu
em Israel. Por que tenho que
dizendo: “Faça tudo o que o seu
ser o rei?” Samuel sorriu e
povo pede. No tempo certo, eles respondeu: “Deus escolheu
aprenderão que só existe um
você”.
único e verdadeiro rei que nunca
irá decepcioná-los”.
1 Samuel 8 – 10:1-16
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O Povo Conhece o
Seu Novo Rei
1 Samuel 10:17-25

Samuel reuniu todo o
povo para conhecer o rei
que Deus havia escolhido.
A multidão começou a
sussurrar e fofocar: “Quem
Deus escolheu?”, eles se
perguntavam. Finalmente,
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Samuel anunciou à multidão:
“Deus escolheu Saul!”
O povo ficou em silêncio e
esperou Saul se apresentar, mas
ele não apareceu. Então, Deus
disse: “Ele está se escondendo
atrás da bagagem”. Saul se
levantou de onde estava
escondido, envergonhado na
frente de tantas pessoas que
se viravam para vê-lo. Mas a
multidão começou a gritar e

cantar: “Viva o Rei!” Com isso,
Samuel disse: “Não há ninguém
como Saul dentre todo o povo
de Deus. Vocês pediram um rei
e o Deus de vocês nos deu Saul”.
A multidão bradou com alegria e
louvor! Eles comemoraram até
tarde da noite. Por fim, Samuel
os mandou para casa e Saul foi
dormir naquela noite se sentindo
muito bem!
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Jônatas Ataca
os Filisteus
1 Samuel 14:4-15

Saul foi um rei forte de Israel.
Ele ergueu um exército corajoso
de soldados que sempre estavam
prontos para lutar. Até mesmo
os filhos de Saul faziam parte
do seu exército, e seu filho
mais velho, Jônatas, era um
soldado particularmente bravo
e corajoso que estava ansioso
para lutar contra os inimigos
filisteus. Jônatas disse ao servo
que carregava as suas armas
que o melhor ataque contra os
filisteus aconteceria quando eles
não estivessem esperando – se
apenas Saul desse a permissão.
“Deus certamente nos deixará
vencer!”, disse Jônatas confiante.
“Nós somos o Seu povo!”
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Jônatas não conseguia esperar
mais. Ele e o seu servo saíram
do acampamento naquela noite
e entraram no outro lado do
vale sem ninguém perceber. Foi
quando os dois se aproximaram
do campo inimigo e os filisteus
os avistaram. “Vejam aqueles
dois soldados de Israel!”, eles se
divertiram. “Até que enfim eles
saíram dos buracos de onde se
escondiam.” Os soldados filisteus
correram para pegá-los, mas
Jônatas e seu servo os mataram
antes mesmo que eles tivessem
a chance de revidar. O restante
do exército filisteu ficou sabendo
que eles tinham sido atacados e
todos correram para o campo de
batalha.
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