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Passagem Bíblica a ser estudada: 1 Samuel 16
O propósito da licao: Mostrar o tipo de pessoa que Deus apro-

va e usa.
O que os alunos devem saber: Que o Senhor conhece seu 

coração, seu interior.
O que os alunos devem sentir: O desejo e atitude de cora-

ção que agrade a Deus.
O que os alunos devem fazer: Confessar ao Senhor tudo o 

que não lhe agrada, pedir perdão e aceitar o perdão de 
seus pecados.

Esquema da lição (para os cadernos do professor e dos alu-
nos):

 1. Deus envia Samuel para encontrar o rei que Ele escolheu 
(1 Samuel 16:1-12).

 2. Deus conhecia o coração de Davi (Salmo 14:1; 8:3, 6; 
139:1-12; 51:1-19;37:3-5;100:1-5; 61:1-4).

 3. Samuel unge Davi como rei (1 Samuel 16:13).
 4. Davi serve Saul (1 Samuel 16:14-23).

Versículo a ser memorizado:
O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que 
está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 
(1 Samuel 16:7b)

A LIÇÃO:
Saul não era um homem temente a Deus; pois, 

deliberadamente ele escolheu desobedecer a Deus. Ninguém 
o forçou a ser desobediente. Ele mesmo fez esta escolha. 
Saul foi o primeiro homem a reinar como rei sobre o povo de 
Israel. Quem era o rei antes de Saul? (Deus) Porque Deus não 
continuou sendo seu rei? (Israel queria um homem–como todas 
as outras nações.) Deus atendeu lhes o desejo, escolhendo Saul 
como rei humano.

Se Saul tivesse obedecido a Deus, teria tido uma vida 
maravilhosa, cheia das bençãos divinas. Em vez disto, ele 
deliberadamente desobedeceu a Deus. (Veja 1 Samuel 13:9-14; 
15:1-23.)

NOTA AO PROFESSOR

Lição 1
DEUS ESCOLHE UM HOMEM TEMENTE A DEUS COMO REI

Se for possível, use esta série de lições logo após 
haver apresentado o Volume 20 (Bíblia Visualizada série 
Desobediência). Seus alunos já devem ter a base histór-
ica apresentada no Volume 20. Assim, entenderão os 
acontecimentos desta séria. Deixe bem claro que como resul-
tado de desobediência de Saul o Senhor o rejeitou como rei.

Em uma grande placa escreva as palavras: “TEMOR AO 
SENHOR.” Segure perante a classe no começo da lição, e 
cada vez que use esta nesta série. “O Temor de Deus” significa 
devoção a Deus. Uma pessoa temente ao Deus se comporta 
direita. Ela tem uma atitude certa ao Deus e outros. Ela é 
ansiosa para obedecer a vontade de Deus.

Seus alunos apreciarão o mapa que acompanha estas 
lições.
BASE HISTÔRICA

O rei Saul era um rei colérico, ciumento e medroso–

porque não obedecia a Deus. Em vez de honrar o Senhor, 
ele era egoista. Então Deus colocou Davi no lugar de Saul (1 
Samuel 16:13-14). Saul continuou seu reino por mais 32 anos. 
Por causa de sua desobediência proposital, ele não desfrutou 
da presença ou do poder de Deus em sua vida. Finalmente, 
Deus o removeu do trono através de sua morte.

Mas Davi estava sendo preparado por Deus para tomar 
o lugar de Saul. Davi é descrito, como sendo um homem 
conforme o coração de Deus (1 Samuel 13:14). Ele não era 
perfeito, mas seu coracão era correto para com Deus. Ele 
demonstrava o que Deus pode fazer através de uma pessoa 
quando ela se rende ao Senhor.

Estas lições cobrem um período de mais ou menos 15 
anos. Os eventos aqui relatados ocorreram 1.000 anos antes 
do nascimento de Cristo.

NOTA AO PROFESSOR 
Mostre as ilustrações no momento apropriado, mas deixe o livro de lado quando as ações da história forem além daquilo que for 

mostrado pela figura.


