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Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: 1 Samuel 1 a 3

Segunda-feira
Leia para a criança: Existia um homem chamado Elcana. Ele
tinha duas mulheres: uma se chamava Ana, e a outra Penina.
Continue: Penina tinha filhos, mas Ana era estéril e não podia
ter filhos. O Senhor foi quem tinha deixado Ana assim.
Fale: Essas duas mulheres causaram muitos problemas para
Elcana. Penina só vivia provocando Ana para irritá-la porque
ela não podia ter filhos. Ana ficava muito triste, chorava muito
e até ficava sem comer.
Fale sorrindo: Mas Deus tinha um plano para abençoar a vida de Ana, pois ela era paciente para
esperar no Senhor.
Conte: Todos os anos Elcana subia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor com sua família. Ele era
um homem fiel e temente a Deus.
Prossiga: Quando Ana chegou a Siló, ela foi ao tabernáculo e fez uma promessa a Deus que se ela
tivesse um filho ele seria do Senhor.
Conclua: Ela ainda destacou que não iria cortar o cabelo dele e nem a sua barba. Isso nos lembra da
história de Sansão. Provavelmente, ele seria Nazireu.
Atividade: Pinte Ana fazendo seu pedido a Deus:

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ser paciente e esperar o teu tempo.

Terça-feira
Fale para a criança: Eli era o sacerdote naquela época, ele era responsável pelo povo para falar
diretamente com Deus.
Diga: Então ele viu Ana e achou ela muito estranha, ele achava que ela estava bêbada, mas quando
percebeu que na verdade ela estava orando ao Senhor, ele a abençoou. Logo depois eles voltaram
para Ramá.
Continue: O Senhor ouviu a oração de Ana e deu um filho a ela, quando ele nasceu ela o chamou de
Samuel (que significa “ouvido por Deus”)

Fale com alegria: Ana cuidou de Samuel enquanto ele era criança. Ensinou Samuel a amar o nosso
Deus desse pequeno, e logo depois que Samuel parou de mamar, entre 3 e 4 anos de idade, Ana o
levou ao Tabernáculo.
Continue: Quando ela chegou lá, Eli a recebeu e ela disse que era aquela mulher que tinha chorado
pedindo um filho e que Deus a abençoou! Naquele momento Ana cumpriu a sua promessa e entregou
Samuel para morar no tabernáculo.
Atividade: Descubra os 7 erros na figura abaixo!

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajuda a te amar e te obedecer desde pequeno.
Quarta-feira
Fale para a criança: Depois que Ana teve o menino Samuel,
Deus ainda a abençoou com mais cinco filhos: três meninos e
duas meninas. Diga com convicção: Deus é muito bondoso!
Continue: Eli tinha dois filhos: Hofni e Finéias, mas eles eram
maus e não respeitavam as coisas de Deus.
Fale com ternura: Mas Samuel amava a Deus e por isso o
obedecia!
Explique: Mesmo Samuel convivendo com Hofni e Finéias, filhos de Eli, na mesma casa, ele não
fazia as coisas ruins e erradas que eles faziam.
Continue: Ele devia ver todas essas coisas ruins que eles faziam, mas ele continuava obediente a
Deus.

Diga: Samuel agradou a Deus mesmo quando criança, e crescia
muito amado pelo Senhor e pelo povo. (1Sm 2:18)
Fixando a lição/A criança repete: Eu devo obedecer a Deus e as
pessoas desde criança.
Atividade: Samuel era uma criança muito obediente e isso deixava
Deus muito feliz. Vamos fazer um círculo na criança que está
obedecendo aos pais e deixando Deus feliz?

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a crescer obediente.
Quinta-feira
Fale para a criança: Certa noite, Eli e Samuel estavam no tabernáculo. Samuel ainda menino estava
deitado no santuário do Senhor, onde ficava a arca de Deus. Eli já velho estava com sua vista fraca e
cansada.
Então o Senhor chamou Samuel a primeira vez: Samuel foi correndo até Eli respondeu: “Estou
aqui, o senhor me chamou”? Eli respondeu: Não o chamei, volte e deite-se. Então, ele foi e
se deitou.
O Senhor chamou pela segunda vez: “Samuel”! Samuel foi até Eli e disse: “Estou aqui, o senhor
me chamou”? Disse Eli: “Meu filho, não o chamei; volte e deite-se.”

O Senhor chamou Samuel pela terceira vez: Ele foi até Eli e disse: “Estou aqui; o senhor me
chamou”?
Ensine: Isso mostrou o quanto Samuel era obediente as suas autoridades. Se Eli chamasse Samuel
50 vezes, ele iria todas as vezes.
Fixando a lição/A criança repete: Eu devo obedecer a Deus e as pessoas desde criança.
Conclua: Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: “Vá e deite-se, se
ele o chamar, diga: “Fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo”. Então Samuel foi se deitar.
Atividade: O que Samuel deveria falar para Deus quando ele o chamasse novamente? Complete a
frase abaixo:

TEU – SENHOR- OUVINDO- SERVO

“FALA_________, POIS O ______ ________
ESTÁ ______________”.
Oração - Leia e a criança repete: Deus, quero ser obediente como Samuel.
Sexta-Feira
Fale para a criança: O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras
vezes: "Samuel, Samuel!" Então Samuel disse: "Fala, pois o teu
servo está ouvindo". Você sabe como podemos ouvir a voz de
Deus hoje? Lendo a Bíblia.
Fale com voz de suspense: Deus chamou Samuel e falou tudo o
que aconteceria com a família de Eli, todos morreriam jovem. Isso
aconteceu porque Eli sabia dos pecados dos filhos, mas não os
puniu.
Explique: Hofni e Finéias morreram em uma batalha contra os
filisteus, logo em seguida Eli também morreu.
Fale com alegria: Samuel era muito obediente. Ele obedecia sua
mãe (Ana), seu pai (Elcana), seu pai de criação (Eli) e,
principalmente a Deus.
Continue: Sua idade não pode atrapalhar você de obedecer a
Deus e às pessoas que Deus colocou na sua vida (papai, mamãe,
vovó, vovô, e até seu professor).
Conclua: Samuel cresceu e agradava a Deus em tudo. Ele se tornou um homem muito importante em
Israel.
Fixando a lição/A criança repete: Eu devo obedecer a Deus e as pessoas desde criança.
Atividade: Desenhe as pessoas que Deus colocou na sua vida que você deve obedecer.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero te obedecer.

