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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 3 a 7 
 

 
 

Fale para a criança: O menino Samuel morava no Tabernáculo, e o tempo foi 
passando e ele crescia, e continuava uma criança obediente. Tudo o que o 
profeta Eli o mandava fazer, ele obedecia completamente, imediatamente e 
sem reclamar. 

Continue: O profeta Eli já estava velho e quase não conseguia enxergar, por isso, Samuel o ajudava 
em todas as tarefas. Samuel não era uma criança preguiçosa. 

Diga: Semana passada, você ouviu a parte da história que Deus falou com Samuel. Deus relevou a 
Samuel tudo o que aconteceria com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, e com todo o povo de Israel.   

Pergunte para a criança e espere a resposta: Você acha que Deus cumpre o 
que promete? Você acha que Deus fala a verdade? Podemos confiar no que Deus 
diz? 

Afirme com um sorriso: Isso mesmo! Deus sempre cumpre o que promete, 
sempre fala a verdade e sempre podemos confiar nele.  

Conclua fazendo as atividades: 

Circule abaixo a figura que mostra como 
podemos aprender a vontade de Deus 

para a nossa vida: 
 

 
                                       
 
                                           
 

NÃO HÁ AUTORIDADE QUE NÃO VENHA DE DEUS. 
 ROMANOS 13:1B 

                        

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO 
VÍDEO DO ENSINO DO VERSÍCULO 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque posso 

aprender sobre ti através da Bíblia! Me ajuda a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém. 

Agora, pinte bem bonito a Bíblia: 
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Fale para a criança:  Eli não foi um bom pai. Samuel obedecia a Eli porque 
Deus tinha colocado Eli como sua autoridade. A única vez que você 
desobedece uma autoridade é quando ela manda você fazer algo contra o 
que Deus ensinou. Fora isso, seja obediente! 

Continue: Deus sempre coloca autoridades na sua vida. Elas cuidam de 
você, protegem, ajudam a tomar boas decisões e podem transformar sua 
vida.  

Fale olhando nos olhos da criança: Devemos respeitar e obedecer mesmo quando não gostamos 
e mesmo quando não temos vontade. Foi Deus quem nos deu as autoridades que temos. 

Fale mostrando as figuras: Deus colocou várias autoridades na nossa vida. Algumas delas são: 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

Pergunte e espere a criança responder:  Fale alguns exemplos de outras autoridades que você tem 
na sua vida. 

Conclua: Deus colocou várias autoridades em nossas vidas. Precisamos aprender a honrar cada 
uma, obedecendo e orando por elas. Mesmo que você não goste de alguma autoridade, é preciso 
honrá-la. 

Fixando a lição/ A criança repete: Toda autoridade foi colocada por Deus em minha vida. Por isso, 
preciso aprender a honrar e orar por ele(a). 

Atividade: Lembre que o menino Samuel ajudava no templo e obedecia quando recebia 
uma instrução. Por isso, desenhe algumas atividades que você pode fazer para ajudar 

em casa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

PAI E MÃE 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor 

colocou autoridades em minha vida para me proteger e me ensinar. Dê sabedoria a elas. 

Que eu sempre possa honrá-las e obedecê-las. Em nome de Jesus, amém. 



 
Fale para a criança: Samuel cresceu perto de pessoas que 
não agradavam a Deus, os filhos de Eli: Hofni e Fineias. 
Mas mesmo assim, ele não se deixou levar pelo 
comportamento deles.  

Continue: Sempre existirão pessoas que não querem agradar a Deus. E não temos como evitar 
sempre o convívio com elas. Por isso, é importante que você, mesmo sendo criança, saiba se 
manter firme e não se deixar levar pelo comportamento mau de outras crianças. 

Pergunte e espere a criança responder: Você tem algum amiguinho ou amiguinha que não tem 
um bom comportamento? Você acha que agrada a Deus imitar o mau comportamento? 

Responda de maneira amorosa: Deus não se 
agrada quando temos um mau comportamento, 
nem quando imitamos um amigo que faz algo 
errado. 

Afirme e peça para a criança repetir: Mesmo que 
ninguém esteja fazendo o certo, eu preciso fazer. 
Nem sempre a opinião da maioria é a opinião de 
Deus. 

Conclua: Você precisa decidir ser obediente e não ir com a maioria. A obediência nos traz muitas 
bençãos e Deus recompensa quando somos obedientes.  
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Pinte a figura abaixo que mostra as crianças sendo obedientes e ajudando 
nas tarefas de casa: 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Senhor Deus, me ajuda a me manter firme e não ir 

com a maioria. Que eu possa ter coragem de fazer o certo mesmo quando ninguém está 

fazendo. Em nome de Jesus, amém. 



 
Fale para criança: Israel foi à guerra e o que Deus havia avisado que 
aconteceria, aconteceu! Os dois filhos de Eli foram mortos. Eli tinha 98 
anos e estava idoso, gordo e cego. Um benjamita correu do campo de 
batalha, veio à cidade e contou para Eli o que tinha acontecido. 
 

Fale com voz de tristeza: Eli soube que seus filhos morreram, que vários soldados tinham morrido 
e que a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus, que eram inimigos de Israel. Eli estava 
sentado quando soube de tudo isso, caiu da cadeira e morreu.  

Continue: Para os filisteus o Deus de Israel era apenas mais um deus. Eles colocaram a Arca no 
templo de um de seus deuses chamado Dagom.  

Diga mostrando a figura: Mas Deus não iria deixar que a 
sua arca ficasse no meio do pecado. Então Deus fez a 
estátua de Dagom cair e ficar com o rosto na terra, e sua 
cabeça e seus braços se quebraram. 

Afirme: Sabe por quê Dagom não se defendeu quando foi 
derrubado? Porque era apenas uma estátua. Não tinha poder 
algum. 

Continue: Enquanto a Arca estava com os filisteus, o povo 
começou a ter tumores e eles sofreram muito. Então, os 

filisteus entenderam que a arca pertencia a um deus verdadeiro e a mandaram de cidade a cidade, 
mas onde ela chegava, o povo começava a sofrer e morrer. 

Conclua: Deus não suporta o pecado, porque ele é santo. Por isso, precisamos lutar contra o 
pecado e nos esforçar para viver uma vida que agrade a Deus.  

Fixando a lição – Peça para a criança repetir: Deus é verdadeiro e odeia o pecado. Preciso me 
esforçar para viver uma vida que o agrade. 

Atividade: Desenhe os ponteiros do relógio, e depois pinte a figura. Lembre-se que toda hora é 
hora de agradar a Deus: 

 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Deus, eu quero ser uma criança com atitudes que 

te agradem todo o tempo. Perdoa meus pecados. Em nome de Jesus, amém. 



Fale para a criança: Depois de muito sofrimento com os 
tumores, os filisteus resolveram pedir conselhos a homens 
importantes e decidiram devolver a Arca para os israelitas. 

Continue: Durante esse tempo o povo de Israel clamava ao 
Senhor. Deus não respondia suas orações porque eles haviam 
pecado contra ele, adorando deuses falsos. Então, Samuel 

alertou o povo e eles se arrependeram de seus pecados. 

Diga mostrando a figura: Samuel se tornou o juiz de Israel, e ficou no lugar 
do profeta Eli. Samuel começou a orientar o povo e ensiná-los a Palavra de 
Deus. Os filisteus voltaram a atacar, mas Samuel orou ao Senhor e ele deu a 
vitória para o povo de Israel.  

Conclua: Samuel ergueu uma pedra e lhe deu o nome de Ebenézer, que 
significava: “até aqui o Senhor nos ajudou” e o Senhor esteve contra os 
filisteus durante toda a vida de Samuel.  

Fale sorrindo: Samuel continuou como juiz de Israel durante toda a sua 
vida. Deus se agradou muito de Samuel. Samuel honrou a Deus durante 
toda a sua vida. 

Fixando a lição – peça para a criança repetir: Deus quer me usar para abençoar pessoas, assim 
como Samuel abençoou o povo de Israel. 

Atividade: Você quer dizer sim pra Jesus, e obedecê-Lo e servi-Lo por toda a sua vida? Vamos 
fazer uma atividade que você vai poder lembrar sempre dessa decisão:  

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pinte o menino (se você é menino) ou a menina (se você é menina) que está dizendo 
sim pra Jesus: 

ORAÇÃO – LEIA E A CRIANÇA REPETE: Deus, eu quero viver a minha vida para te agradar 

assim como Samuel. Me ajuda a dizer sim pra Ti todos os dias. Em nome de Jesus, amém. 


