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AULA 8:  Deus chama as crianças.  

 

Nessa aula vamos falar um pouco sobre o chamado de Deus na vida das crianças.  

Samuel era um menino quando assumiu a responsabilidade de profeta, e já começa com a tarefa 

de colocar em ordem os cuidados com a casa de Deus. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

O sacerdote Eli estava perdendo a visão, e já não enxergava as coisas erradas no templo do 

Senhor. 

Seus filhos não se dedicavam ao ministério e a lâmpada do templo estava se apagando...  

O povo, por sua vez, estava cansado e revoltado por ver o comportamento dos filhos de Eli. 

O único que tinha disposição e dedicação na casa do Senhor era um menino que não poderia 

fazer mais do que varrer o chão e abrir as portas do templo, pois não era da linhagem sacerdotal. 

 

Ao chamar Samuel pelo nome, Deus mostra que conhece e considera cada um de nós.  

O sacerdote Eli em nenhum momento consagrou Samuel, nem ungiu, nem transmitiu autoridade. 

 

Se o homem não te reconhecer não se preocupe, pois Senhor te chama! E ele te chama pelo 

nome, te unge e te levanta.  

 

LEIA E MEDITE: 

 
1Samuel 3:1-21 
 

OBJETIVOS: 

 

Levar a criança a entender que: 

 O templo é um lugar agradável onde aprendemos a adorar e louvar ao Senhor; 

 As crianças podem ter experiências com Deus; 

 Cada criança pode descobrir o que ela pode fazer para Deus, assim como Samuel.   
  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Muitas vezes valorizamos tantas coisas insignificantes, superficiais e acabamos não dando o 
devido valor aquilo que realmente é importante: as coisas do santuário de Deus. (obra)  
As tem vivido uma inversão de valores na sua vida diária, as coisas materiais tem tido um peso 
muito grande naquilo que é importante para essa sociedade. 
Nossa missão é mostrar aquilo que há de mais valioso que um homem pode ter: uma vida com 
Deus, cheia de experiências com o Senhor. Os nossos valores estão Nele, e cuidar da sua obra é 
o nosso propósito. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Faça um cenário com caixa de papelão um quarto para Samuel e outro para Eli, com caminha e 
cobertor. 
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MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, tudo bem? 
 
Vocês sabiam que Deus também chama as crianças para serem profetas? Não???  
Pois é, aqui na Bíblia tem uma história muito especial sobre de um menino que servia ao Senhor 
e andava muito perto do sacerdote Eli. 
 
Certa noite, Eli, cujas vistas estavam ficando fracas por causa da idade (ou seja, ele não 
conseguia mais enxergar) estava deitado para dormir. 
 
O menino , que se chamava Samuel, estava deitado no santuário. Ali também estava a arca de 
Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Ele correu foi até o profeta Eli e disse:  
“Estou aqui o Senhor me chamou?”  
Disse o profeta Eli: “Não o chamei volte a deitar”.  
Novamente o Senhor chamou Samuel. Ele novamente foi a Eli e disse: “O Senhor me chamou?” 
Eli disse: “Não o chamei, volte a deitar”.  
 
E depois da terceira vez, o profeta entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel e 
lhe disse: “Vá deitar-se; se Ele te chamar diga: Fala Senhor que o teu servo ouve”.  
 
E o Senhor voltou a chamar a Samuel. E Samuel respondeu: “fala Senhor, o teu servo está 
ouvindo”. 
 
O Senhor disse: Vou realizar em Israel algo muito importante.  
Sabe o que o Senhor falou ainda para ele crianças? Samuel eu vou traze a ruina para a casa de 
Eli por causa do relaxo e descuido com a casa de Deus. Os filhos de Eli faziam muitas coisas 
erradas que não agradava a Deus... Eles não tinham respeito e nenhuma reverência com o que 
era santo. 
E Eli tinha conhecimento e não corrigia o comportamento dos seus filhos.  
 
Então crianças, olha só: tudo que fazemos o Senhor vê.  
Foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Eles há muito tempo estavam com rebeldia, mentiras 
zombando das ofertas e sacrifícios da casa do Senhor. 
 
Então, no dia seguinte de Samuel ser chamado pelo Senhor, ele acordou, cuidou do santuário, 
abriu as portas, limpou o chão. E logo o profeta Eli perguntou o que o Senhor lhe disse.  
Então Samuel contou a Eli sobre o chamado de Deus. 
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E ele disse: “Ele é o Senhor; que faça o que lhe parecer melhor!” 
 
Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se 
cumprissem. 
E todo Israel reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor.      

 
LOUVOR: 

 
“Samuel, Samuel” - 3 Palavrinhas 
“Samuel” – Aline Barros 

 
ORAÇÃO: 

 

“Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz, e dizer Eis me aqui Senhor para ti. Eu  desejo sempre 
conversar com o Senhor. Que eu possa aprender a te honrar, como Samuel. Me ajude a amar as 
vidas que precisam do teu amor. Em nome de Jesus Amém!” 
 

VERSÍCULO: 

 

 “E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em 
terra.” 
1 Samuel 3:19 

 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

Quem chamou Samuel 3 vezes? 

Quando Samuel ouviu a voz o chamando, quem ele pensou que era? 

O que o Senhor falou para Samuel naquela noite? 

Por que o Senhor não se agradou da família de Eli? 

Por que o Senhor não escolheu os filhos de Eli? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 

Hoje vamos entregar uma oferta de amor pela casa do Senhor.  

 

Como Samuel tinha zelo pela casa de Deus, ele queria que tudo ficasse limpinho, organizado e a 

lâmpada estava sempre acesa.  

 

Então vamos fazer como Samuel e trazer nosso desafio diário para não faltar nada na casa de 

Deus.  

 

Já pensou se a gente fica sem luz, sem agua como vai ser? Ah, ai você vai dizer: tia eu acho que 

se isso acontecer é por que nós não estamos fazendo igual a Samuel. Estaremos iguais a Eli 

relaxado com as coisas de Deus!  

 

Então vamos cuidar sempre da casa de Deus com muito amor. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/3/19+
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ATIVIDADE 

 
Colorir o desenho. Recorte no local indicado e depois faça a colagem. O pequeno Samuel vai abrir e 
fechar os olhos. 

 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 

Olá pais e ou responsáveis, 
Hoje seu filho aprendeu que Deus chama as crianças para ter responsabilidades com a casa de 
Deus.  
Durante a semana ajude seu filho a não esquecer essas verdades espirituais, profetize na vida de 
seu filho: 
“Filho (a)  o Senhor está com você e vai  fazer se cumpri todas as suas promessas na sua vida. 
Em nome de Jesus!” 
O desafio da semana é ouvir 3 Palavrinha – Samuel, Samuel. Postem fotos/ Vídeos e não se 
esqueçam de nos marcar em nossas redes sociais. 
 

LEMBRANCINHA: 
 

Microfone com tubetes  EVA preto e prateado. 
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