
 
 
 

ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 
 

SEMANA nº 20 – TEMA: SAMUEL – INFÂNCIA E CHAMADO   

NOME: __________________________________- Data : 21/06/2020 

Orientações ao responsável pela criança: 

 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); 

 Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

 Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

 A história a ser contada de segunda a sexta está no livro de RUTE (sua leitura); 
O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na atividade em 

família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

______________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 
“FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE” (Salmos 100: 3) 

 

Gestos: Foi ele (apontar para o alto) quem nos fez (apontar para si mesmo de cima a baixo) e 
somos (apontar para si mesmo e em volta) dele (apontar para o alto). 

__________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Na cidade de Ramá havia um homem chamado Elcana, ele tinha duas 
mulheres e isso lhe trouxe problemas. Uma se chamava Penina, ela tinha 
filhos. A outra era Ana que não podia ter filhos, ela era estéril. Mas foi Deus 
quem fez ela assim. Penina ficava zombando de Ana porque ela não podia 
ter filhos. Ana ficava muito triste. 

Mas Deus tinha um plano para a vida de Ana, pois ela sabia esperar o 
tempo certo de Deus. Ana era muito paciente e orava com muita fé. 

Pergunte: Qual será o plano de Deus? Essa semana você vai prender 
como é bom ser paciente. 
 
* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE”  

* ATIVIDADE: Pinte a figura que mostra o que Ana fazia enquanto esperava um filho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orava Dormia 

                            NOVA BABY – 2 e 3 anos                     



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por me criar de 
uma forma especial.” 
_________________________________________________________________________________ 

 

TERÇA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Elcana era um homem obediente a Deus e todos os anos ele e sua família iam até a cidade de 
Siló para adorar e agradecer ao Senhor. Chegando em Siló, Ana foi logo para o tabernáculo orar e 
fez uma promessa para Deus: Se ela ficasse grávida ela daria o seu filho ao Senhor. Ana disse mais: 
Que não iria cortar o cabelo e nem a barba dele. 

 
  Naquela época Eli era o sacerdote (homem que falava para o povo a mensagem de Deus) e 
quando viu Ana achou que ela estivesse bêbada, pois ela orava só mexendo a boca. Mas quando Eli 
soube do pedido de Ana, ele a abençoou, e todos voltaram para Ramá. 

Ana continuou orando a Deus e no tempo certo ela engravidou e teve um menino que se 
chamou Samuel – que significa Ouvido por Deus.   

Enquanto Samuel era criança, Ana ensinou tudo sobre Deus para ele. Desde pequeno Samuel 
aprendeu que deveria ser obediente ao Senhor. Quando Samuel parou de mamar, entre 3 ou 4 anos, 
Ana o levou para Siló. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE”  

* ATIVIDADE: Cole uma figura que represente o que Ana estava pedindo para Deus em oração. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por sempre 
ouvir minhas orações!” 
_________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA: 

Chegando em Siló, Ana foi até o tabernáculo e entregou 
Samuel para morar com o profeta Eli. Ana fez o que prometeu, Deus 
quer que você faça o que prometeu. 

Depois de Samuel, Deus deu para Ana mais filhos, como Deus 
é muito bondoso! 



Eli tinha dois filhos, o nome deles era Hofni e Finéias, eles eram 
maus e não obedeciam a Deus. Eli sabia dos erros dos filhos, mas não 
fazia nada.  

Samuel cresceu vendo os filhos de Eli fazendo coisas erradas 
que deixavam Deus triste. Mas Samuel amava a Deus e continuou 
obediente, fazendo tudo certo, mesmo morando com pessoas más.  

Samuel cresceu agradando a Deus desde pequeno. Eu devo 
obedecer a Deus e as pessoas desde criança. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE”  

* ATIVIDADE: Ajude Ana a levar Samuel para o tabernáculo 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, me ajuda a ser 
obediente desde pequeno.” 
_________________________________________________________________________________ 

 
QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Samuel ainda era criança e estava com Eli no tabernáculo. Você sabe o que é um 
tabernáculo? Era o local do Senhor, onde ficava a arca de Deus. Eli já estava velho e sua vista já 
estava fraca e cansada. Certa noite Samuel dormia, quando ouviu uma voz: (mude a voz): “Samuel, 
Samuel”.  

Samuel respondeu: “Estou aqui”. Levantou e correu até Eli dizendo: “O senhor me chamou?” 
Eli respondeu: “Não meu filho, vai deitar”. Samuel voltou para a cama. Virou de lado e dormiu. 
Samuel ouviu mais duas vezes a voz chamando o seu nome, e todas às vezes foi até Eli pensando 
que ele estava chamado. 

 



  Na terceira vez Eli disse: “É Deus que quer falar com você”. E ensinou como Samuel deveria 
responder: "Fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo". 
 

Deus chamou Samuel de novo: “Samuel, Samuel!” Ele 
respondeu: "Fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo". Deus 

falou para Samuel tudo o que iria acontecer com a família de Eli, que 
todos iriam morrer jovens. Deus fez isso porque Eli sabia dos 
pecados dos seus filhos, mas nunca os puniu.  

Depois de um tempo, Hofni e Fineias morreram em uma 
batalha contra os filisteus, e depois Eli também morreu.  

Deus hoje ainda fala com as pessoas. Você ouve a voz de 
Deus quando lê a Bíblia. Uau que maravilhoso ouvir a voz de Deus! 
  
* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE”  

* ATIVIDADE: Circule quantas vezes Deus chamou por Samuel: 
 

          
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado pela Bíblia 
porque assim posso ouvir a tua voz.” 
_________________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA: 

Samuel era muito obediente. Ele obedecia ao seu pai Elcana, sua 
mãe Ana, seu pai de criação Eli, e principalmente obedecia a Deus. 

Não importa sua idade, você também tem que ser obediente a Deus e 
as pessoas que Deus colocou na sua vida: o papai, a mamãe, a vovó, o 
professor. 

Samuel era obediente e sempre fazia as coisas certas. Quando 
escolhemos fazer o que é errado, teremos muitos problemas depois. Samuel 
cresceu e agradava a Deus em tudo. Por ser obediente ele se tornou um homem muito importante em 
Israel. 

“Eu devo obedecer a Deus e as pessoas desde criança”. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a) para fixar a lição: “FOI ELE QUEM NOS FEZ E SOMOS DELE”  

* ATIVIDADE: Observe as imagens e marque um (X) somente nas crianças que estão obedecendo e 
agradando a Deus. 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, me ajude a escolher 
sempre fazer o que é correto!” 

 


