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CAMPANHA SAMUEL 
 

AULA 03 
 

SAMUEL CRESCEU 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Nessa aula vamos falar sobre o crescimento de Samuel e mostrar para os nossos bebês que o 
Senhor pode falar com eles mesmo sendo tão pequenininhos. 
Também vamos abordar o zelo que Samuel tinha com a casa de Deus, e incentivar os bebês a 
recolher os brinquedos, não quebrar as coisas que estão na igreja e deixar tudo limpinho. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 
Nós vamos nos basear no Capitulo 3 de 1Samuel que foi quando o Senhor falou com ele, foi uma 
experiência incrível para Samuel, ele ainda não conhecia a voz de Deus, as vezes estamos tão 
distraídos e ocupados que também não ouvimos a voz do Senhor, precisamos colocar o Senhor em 
primeiro lugar e esquecer de tudo que está em nossa volta e deixar a voz do Espírito nos guiar. 
A proposta da aula é muito dinâmica, deixe o Espírito de Deus tratar no seu coração, e entregue o 
melhor que você pode entregar. 
 

 BASE BIBLICA 
 
1 Samuel 3 

 
 OBJETIVO 
 
O bebê entender que Deus pode falar com ele, e que ele tem que cuidar da casa de Deus. 
 
VERSICULO 
 
“Samuel, Samuel! ” Então Samuel disse: “ Fala, pois o teu servo está ouvindo ” 1 Samuel  3:10 
 

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Na semana anterior, colocamos no site o convite da nossa festa do pijama. 
Você vai preparar o ambiente com cabanas, ou uma cabana grande, e vai ministrar com eles dentro da 
cabana; no convite já estava explicado que a criança pode levar o seu travesseiro e o ursinho de 
pelúcia que costuma dormir. 
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Você pode colocar na parte onde eles vão ficar sentados um edredom, deixe sua imaginação livre para 
fazer uma cabana bem divertida, vamos colocar aqui algumas sugestões. 
 

   
 
Não se esqueça de ir a carácter Professor. 
Sugestão de música para o decorrer da aula – CD Samuel Diante do Trono 

 
Para contar a História vamos sugerir uma caixa surpresa, e dentro da caixa vamos colocar uma cama e 
um boneco para representar Samuel. 
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-Para a cama você pode encapar uma caixa de leite ou uma caixinha de suco. 
 
-Para representar Samuel você pode utilizar rolinhos de papel higiênico e colar velcro atrás e na cama 
também e quando estiver ministrando grude um no outro. 
 
Não se esqueça que nós estamos planejando uma festa, separe um cantinho para fazer uma mesa 
bem bonita com alguns quitutes de festinha de criança, mas não exagere nos doces, pois, como já 
explicamos anteriormente, os doces não contribuem em nada com a saúde do bebê; deixe sua 
imaginação livre para fazer um lanchinho que chame a atenção do bebê e que seja saudável e gostoso. 
 

 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Oi gente, nossa como vocês estão lindos de pijama!! 
Hoje nós temos uma cabana, quem gosta de brincar de cabana? 
Hoje nós vamos ouvir a história na cabana.  Quem vai ficar bem quietinho para ouvir a história? 
Nós vamos falar de como Samuel ouviu a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? 
Deus pode falar com você! Sabia? 
Samuel cuidava da casa de Deus, pois ele amava muito deixar tudo arrumadinho e limpinho. Assim 
como Samuel, nós temos que cuidar da casa de Deus, não podemos quebrar os brinquedos e nem 
deixar nada espalhado. Combinado? 
Agora olha o que eu trouxe, o que será que tem nessa caixa? (Mostre primeiro a cama), tem uma 
cama, de quem é essa cama? 
Essa cama é de Samuel, um dia Samuel estava dormindo e o papai do céu falou com ele (Mostre 
Samuel) porque ele amava muito a obra de Deus e cuidava da casa dEle, então o Senhor 
encontrou o coração dele limpinho, e contou alguns segredos. 
Quem também quer ouvir um segredo de Deus? 
 
Oração  
 
Então vamos pedir para o papai do céu deixar nosso coração bem limpinho. 
 
Papai do céu, limpa meu coração, eu também quero ouvir sua voz, em nome de Jesus amém. 
 
 
 ATIVIDADE 
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Você vai precisar de: 
 
1 Cartolina branca 
Retalhos de papel vermelho 
 
Você vai desenhar um coração grande que tome todo o espaço da cartolina, e vai auxiliar os bebês 
a colocar os retalhos de papel dentro da cartolina. 
Escreva no topo da cartolina “Meu coração está limpinho”. 

 
 
 
 LEMBRANCINHA 
 
Estamos em uma festa, personalize sua embalagem e coloque quitutes saudáveis dentro do seu 
saquinho, vamos dar algumas sugestões mais deixe sua imaginação livre para fazer o melhor. 
 

    
 
Sugestão – coloque frutas coloridas para ficar divertido, como uvas roxas e verdes, escreva “Eu 
quero ouvir a voz de Deus” 1 Samuel 3 
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Sugestão – Você pode colocar biscoito dento do copinho e escrever “Eu quero ouvir a voz de 
Deus” 1 Samuel 3. 
 
 

 
 
Sugestão – Esses cones são feitos com papel cartão, você pode colocar dentro gomos de 
mexerica e escrever por fora “Eu quero ouvir a voz de Deus” 1 Samuel 3. 
 
Deixe sua imaginação livre e faça o melhor para o nosso Deus. 
 
 
 
Divirta-se e Boa Aula!!!! 


