
 

LOUVOR: Faça um louvor bem alegre. Pode ser usado CD ou cantar 

espontaneamente.                                                                                                                    

QUEBRA-GELO: Fazer a brincadeira “telefone sem fio”. Fale uma frase simples, 

bem rápida e bem baixinho, no ouvido de uma criança, e peça para que cada um 

vá passando ao amigo seguinte. O último deve falar em voz alta.                                              

Alô, quem está falando?                                                                           

VERSÍCULO: “O Senhor voltou a chama-lo com nas outras vezes: “Samuel, 

Samuel!” Samuel disse: “Fala, pois o teu servo está ouvindo”.1 Sm 3:10                       

RESUMO: (Referência para estudo! Sm 1 a 3) 

 Elcana tinha duas mulheres: Ana e Penina. 

 Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. 

 Todos os anos, subiam para sacrificar ao senhor. 

 Elcana oferecias sacrifícios, dando porções referente a Penina, e seus filhos. 

 Penina sempre provocava Ana, pelo fato dela não ter filhos. 

 Ana fez um voto ao Senhor de que, se tivesse um filho, o dedicaria ao Senhor, 

por todos os dias de sua vida. 

 Eli ao vê-la, pensou que ela estivesse embriagada. 

 Ela disse que estava amargurada de alma. 

 Eli a abençoou, e disse-lhes que, o deus de Israel, concederia o que ela havia 

pedido. 

 Elcana teve relações com Ana, e ela engravidou. 

 No devido tempo deu á luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel. 

 Quando foi desmamado, Ana levou Samuel, ainda pequeno, a casa do 

senhor. 

 Os filhos de Eli eram ímpios, e não se importavam com o Senhor. 

 Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica, e a levava para Samuel. 

 Os filhos de Eli profanavam o templo, e não davam ouvidos á repreensão de 

Eli. 
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 Vem um homem a Eli, e diz que o senhor estava muito triste com a 

atitude de seus filhos, e que seus filhos morreriam no mesmo dia. 

 O Senhor chama a Samuel a noite, mais ele pensa que é Eli, 

 Eli o orienta responder:” Fale Senhor, pois o teu servo está ouvindo’ 

 Samuel responde ao Senhor, e o Senhor lhe revela seus planos. 

 Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que 

todas as suas palavras se cumprissem.  

 APLICAÇÃO:  O senhor falou com Samuel. Ele foi um menino obediente e bom 

desde muito pequeno. Imagine você, ir morar na igreja com o pastor, sem seu 

pai e sem sua mãe? Pois Samuel foi preparado, desde de pequeno, por sua 

mãe e ele foi muito obediente, Eli cuidou dele com muito carinho. Eli tinha dois 

filhos muito desobedientes e, de repente, recebe um filho adotivo que o respeita, 

e faz tudo o que seus filhos não faziam por ele: cuidava dele com carinho, fazia 

companhia para ele, escutava-o com atenção. Por isso Samuel cresceu e foi o 

MAIOR PROFETA DE ISRAEL.                                                           

Descoberta: Se eu tiver atento, Deus vai falar comigo.                  

Desafio: Quero estar sempre atento, para ouvir quando Deus falar comigo.             

Decisão: Quero ouvir e OBEDECER, quando Deus falar comigo. 

COMPARTILHANDO: 1.Você já passou Férias com seus avós ou com tios e 

ficou com saudades dos seus pais? Conte como foi.                                       

2.No que você gostaria de trabalhar para o senhor quando crescer: quer ser um 

missionário, ministrar louvor, ser um pastor, cuidar das crianças, ministério de 

dança e teatro ou ser um professor da palavra? 

ORAÇÃO E APELO: Vamos orar pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados 

e desobediências. Se tiver crianças novas faça o apelo de salvação. Abra a 

oportunidade para pedidos de oração.  

OFERTA: Ensine as crianças os segredos da semeadura. Vamos ofertar ao 

Senhor. Peça uma criança para orar agradecendo pelas ofertinhas. 
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