
                                                                                                                                      
 

       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 
  Outubro /2017 

 
Aula 02 – Especial Esquenta kids Day 

Tema - Samuel. 
 
 Esta chegando um dia muito especial que é o nosso Kids Day! 
 Hoje vamos demonstrar um pouco o que será esse dia especial, além de proporcionar 
nessa aula um dia diferente, vamos divulgar e realmente esquentar, pois o melhor esta 
por vir.  
Kids Day 12/10. 
Vamos lá! 
  
 Para você professor (a) 
 
Queridos, Deus não abre mão dos seus escolhidos e Ele não escolhe errado! Então 
se levante para viver esse chamado.  
Pois quando Deus chamou Samuel à primeira tarefa que Ele o deu foi a de SERVO.  
Samuel assumiu a responsabilidade de servir, Mas logo surgiram outras 
responsabilidades as quais ele poderia ter rejeitado, que eram: ser Sacerdote, juiz e 
Profeta. Deus chamou Samuel e ele ouviu a sua voz e viveu o Sacerdócio. Quer 
viver a porção sacerdotal? Então diga eis-me aqui Senhor, envia-me a mim e deixe 
Deus te conduzir em tudo. 
 
Base Bíblica 
 

Livro de Samuel, estudo sobre sacerdote pag. 1616 bíblia apostólica. 
 
Objetivo 
 Que a criança entenda que Deus a escolheu; 

 
Situação da Criança 
Crianças rejeitadas, sem amigos e muitas vezes a rejeição vem por parte dos pais. 
Elas se isolam e acontece o mal do momento, a depressão infantil. Que nessa aula ela 
entenda que assim como Deus chamou Samuel, Ele a escolheu para vencer. Deus não 
rejeita o coração sincero da criança. 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 
 Decore o kids! Coloque balões e o banner com as informações do kids Day. 
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 Cada sala e ou espaço decorado conforme sugestão. Confira o quadro abaixo e 
as imagens. 

  
 

 SUGESTÃO SALA 01 
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 SUGESTÃO SALA 02 

 
 

 SUGESTÃO SALA 03 

 
 

 SUGESTÃO SALA 04   - PIQUENIQUE 
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Contando a História 
 Olá crianças! Perceberam que hoje é um dia especial? Estamos nos preparando para 
o nosso próximo encontro que será no dia 12 no kids Day. 
Cada sala nós iremos aprender e lembrar mais um pouquinho sobre a vida de Samuel. 
Vamos lá! 
Sala 01 - Crianças podem sentir cada coisa dessa sala, primeiro eles devem tocar, 
como forma de brincadeira, sentir as sensações e por fim ministre: Tem uma coisa que 
é muito mais gostoso sentir, que é ouvir a voz de Deus falar conosco, Samuel ouviu 
Deus o chamar, imagine que sensação maravilhosa escutar Deus chamar seu nome. 
Samuel ainda era muito pequeno quando isso aconteceu. Quem quer ouvir Deus te 
chamar? Feche seus olhos agora e peça para Deus falar com você.  
Sala 02 - Samuel foi escolhido por Deus, ele foi juiz, certo dia o povo estava com medo 
de guerrear. Samuel orou, e na batalha Deus mandou trovoes, (faça barulho com o 
martelo). O povo ficou com medo e saíram correndo. Samuel pegou uma pedra e disse: 
Até aqui nos ajudou o Senhor. E deu o nome daquela pedra de EBENÉZER. Repita 
isso usando o martelo, Cada criança deve pegar o martelo e repetir, até aqui o Senhor 
nos ajudou. E hoje Ele é o nosso Ebenezer a nossa pedra de escape, pois entregou 
sua Cida por nós. ( ministrar a ceia). 
Sala 03 – Samuel também foi sacerdote, vejam como era uma roupa de sacerdote. (o 
professor deve estar vestido e ou mostrar as imagens. Ele como sacerdote, ungiu Davi 
um rei. Você tem autoridade para ungir e declarar um tempo de rei na sua vida e na 
sua família, você é escolhido por Deus. ( professor nessa sala você deve ungir cada 
criança, profetizando um tempo novo, você é sacerdote e ungirá um rei – ensine as 
crianças que essa unção está sobre a vida deles e ensine-os ungir as suas mãos, a 
sua cada...). E agora como gratidão a Deus entregue uma oferta. 
Depois eles irão “fazer” seu próprio óleo. Leve gliter para eles colocarem dentro do 
óleo. Essa será a atividade. Nessa sala a ministração deve ser simples e objetiva. Ore, 
unja e deixe mais tempo para eles fazerem a atividade. 
Sala 04 – Dentro da sala ou em um espaço externo o momento do lanche será um 
piquenique, lembre-se que piquenique é no chão, prepare uma toalha e faça o 
momento do lanche diferente. Vamos agradecer a Deus e em comunhão, comer o 
delicioso lanche. 
 
Vamos orar! 
 
 
Oração  
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Senhor Jesus, muito obrigado por que o Senhor me escolheu e nesse ano de Samuel 
eu aprenda a ouvir a sua voz e entender que o Senhor me chamou. Amém. 
 
Versículo  
Até aqui o SENHOR Deus nos ajudou. I Samuel 7:12   

Verificação do Ensino 
 

 Deus te escolheu para quê? 
 

Oferta         
Ministração no momento da sala 03. 
 
Atividade 

 
Sala 03 – Colocar gliter dentro do óleo. 

 

 
Lembrancinha 
 
Prepare uma lembrancinha com um brinquedinho, pode ser uma bola, bolinha de 
sabão... E hoje é dia de um docinho! Humm. 
 

       
 
Boa aula! 
 

 

 

 

 


