Agora vamos ver o que a história
de Davi pode ensinar pra gente:
1- Davi era o menor
de todos, o que pastoreava
as ovelhas, nao era tão bonito,
nem o mais popular, mas Deus
escolheu a ele para ser o rei.
Muitas vezes julgamos as pessoas pelo que aparentam
antes de as conhecermos de verdade.
Você gosta dos seus amiguinhos como eles são?
Cada um é de um jeito, mas Deus ama a todos
do jeito que são.

4-Davi se arrependeu
quando pecou.
Quando Davi ficou com a mulher que não podia, ele
se arrependeu e foi sincero com Deus.
Se você fizer alguma coisa errada, seja sincero e peça
perdão a Deus. Ele vai te perdoar.

2- Davi foi bondoso,
não se vingou de Saul.
O Rei Saul perseguia a Davi, não queria que Davi
fosse o futuro Rei. Mesmo assim, Davi perdoou Saul
e não se vingou, mesmo tendo a oportunidade.
Quando alguém te maltrata, a melhor coisa a se
fazer é orar a Deus. Ele sabe melhor do que você
como ensinar a lição para essa pessoa.

3-Davi era obediente
e corajoso.

Ninguém queria lutar com o gigante Golias, mas Davi
se preparou, buscou as melhores pedras e venceu!
Muitas vezes temos medo de muitas coisas, mas se fizermos
como Davi que pediu coragem para Deus e se esforçar
para fazer o melhor, o medo vai embora!

Agora vamos
orar a Deus
Deus me ajude a ser bom como Davi, quero amar a todos amiguinhos,
independente de raça, cor, tipo de cabelos ou altura.
Quero ser obediente a Deus e a meus pais.
Me ajude a querer bem os que me maltratam.
Eu não quero ter medo, me dê a coragem de Davi. Amém!
Agora que você orou, acredite que Ele ouviu e vai te ajudar!
Não se esqueça, Deus quer conversar sempre com você!
Até a próxima!

