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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

OUTUBRO DE 2017 
 

CAMPANHA SAMUEL 
 

AULA 04  
 

CRESCER COM DEUS 
 

INTRODUÇÃO 
 
Hoje vamos continuar na história de Samuel, dando ênfase na fase da vida dele, ainda como 
criança que desde o início, ainda quando Ana chorava aos pés do Senhor, Samuel já era 
sacerdote, Ele não viria de uma linhagem de sacerdotes mais desde o ventre ele já tinha sido 
escolhido por Deus para esse papel tão importante e fundamental na casa Deus. 
Vamos mostrar que Deus escolheu a cada um desde o ventre, e que precisamos ter um 
relacionamento com Deus mesmo sendo tão pequeninos. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Precisamos saber que nós fomos escolhidos desde o ventre (Jeremias 1:5), e que temos que 
crescer em um relacionamento com Deus, temos que ter essa certeza em nosso coração que o 
Senhor sonda e conhece os nossos pensamentos (Salmos 139:1 e 2), que não podemos nos 
esconder de Deus temos que ter o relacionamento mais sincero e puro com Ele para que 
possamos ensinar o amor de Deus e cumprir nosso chamado. 
As crianças precisam entender a necessidade de andar diariamente com Deus ter um 
relacionamento com Ele, conhecer a Deus não só de ouvir falar mais de com Ele andar. 
Que você possa em nome de Jesus ter esse relacionamento com Deus e ser um canal de benção 
para a herança bendita confiada em suas mãos. 
 

 BASE BIBLICA 
 

Estudo Bíblia Apostólica Pag. 400 Personagem Samuel, 1 Samuel 3. 
 
 OBJETIVO 
 
Levar o bebê a entender que é muito bom crescer com Deus. 
 
VERSICULO 
 

Crescia Samuel e o Senhor era com ele 1 Samuel 3:19 a  
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
  
Vamos fazer um circuito de psicomotricidade, para estimular o desenvolvimento motor do bebê, 
você pode escolher o melhor percurso que se adapte a seu espaço, vamos deixar algumas 
sugestões mais deixe sua criatividade livre para fazer um circuito bem divertido. 
 

          
 
 

               
 
Vamos confeccionar também duas réguas de crescimento, uma para colocar no início do percurso 
e a outra no final, vamos deixar aqui algumas sugestões a seguir, e também vamos precisar de um 
banquinho para o final do percurso. 
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Régua de crescimento em feltro                    Régua de crescimento em Eva 
 
 

 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE 
 
Olá para galerinha mais linda desse kids, hoje eu quero saber quem aqui vai crescer? 
Todo mundo não é mesmo? 
Samuel cresceu com Deus e teve uma vida de intimidade com Ele, ele se tornou amigo do papai do 
céu.  
Agora eu quero saber quem aqui quer crescer juntinho de um amigo muito legal? 
O nome dele é Jesus, nós podemos falar tudinho para ele, até quando a gente tem dificuldades, 
ele pode nos ajudar sabia? 
Olha o que eu trouxe para gente hoje, essa aqui é uma régua de crescimento, vamos medir todo 
mundo, depois vamos orar e pedir ajuda do papai do céu para passar por todos esses obstáculos e 
quando chegarmos ao final vamos ver o quanto você cresceu com Deus. 
Vamos lá? 
 
 Para o Professor 
 
Você vai precisar acompanha-los durante todo o percurso, encorajando-os em todo momento 
quando chegar ao final, eles subirão no banquinho e serão medidos novamente, e você vai 
enfatizar com auxílio da régua de crescimento, o avanço do bebê pois afinal ele antes de começar 
este desafio ele pediu ajuda do Senhor e por isso ele cresceu com Deus assim como Samuel. 
 
 LEMBRANCINHA 
 
Vamos confeccionar uma medalha para parabenizar os bebês pelo esforço de chegarem até o final 
do percurso e pelo crescimento ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo.  
Para isso vamos precisar de: 
Eva colorido 
Fita de cetim colorida  
Caneta permanente 
Vamos escrever “Cresci com Deus” 
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Divirta-se e Boa Aula!!!! 


