MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 10 – SAMUEL: NASCIMENTO E INFÂNCIA
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. (Tiago 4:17)
2 – O Senhor declara: ‘honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão
tratados com desprezo’. (1 Samuel 2:30b)
SEGUNDA-FEIRA
1. Ainda na época dos juízes existia um homem temente ao Senhor, seu nome era Elcana. Ele era
da tribo de Levi e morava em Ramá. Elcana era casado com duas mulheres: Penina e Ana. Uma
delas era estéril, ou seja, não podia ter filhos (1 Samuel 1:2). Pinte a mulher que era estéril:

2. Ana não podia ter filhos, mas isso fazia parte do plano de Deus. Revele o enigma e descubra o
que Ana estava aprendendo:
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3. Penina provocava Ana o tempo todo. Naquela época uma mulher sem filhos era considerada
uma pessoa sem sucesso e uma tristeza para o marido. Ana chorava e ficava muito triste, mas
orava a Deus e não revidava. Leia as frases abaixo e faça carinha
fazer quando ficamos tristes ou uma carinha

onde mostra o que devemos

no que não devemos fazer:

Orar e pedir ajuda de Deus.

Decorar meus versículos.

Não querer falar com as pessoas.

Revidar quando fazem algo que não gosto.

Ler a Bíblia, fazer minhas meditações.

Conversar com bons amigos

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a sempre confiar em ti!
.

TERÇA-FEIRA
1. Elcana era fiel ao Senhor e todos os anos subia para visitar o Tabernáculo que ficava em Siló
com a sua família (1 Samuel 1^3). Lá eles adoravam e faziam sacrifícios ao Senhor. Certa vez,
Ana estava próxima ao santuário do Senhor e fez um voto. O sacerdote Eli achava que ela estava
bêbada, mas Ana estava orando. Marque as respostas corretas. Dica: 1 Samuel 1:9-17.
a) Qual foi o voto de Ana? Se Deus desse um filho ela
( ) Faria uma grande festa.
( ) Ela dedicaria ao Senhor.
b) O que aconteceria com o cabelo e barba desse menino?
( ) Ela cortaria todo mês e não deixaria crescer. ( ) Nunca seriam cortados como um nazireu.
c) Depois de verificar que Ana não estava bêbada, o que o sacerdote Eli fez?
( ) Ele a abençoou.
( ) Pediu desculpas e mandou ela ir para casa.
2. Quando eles voltaram para Ramá, Ana não estava mais triste. Deus a abençoou e ela ficou
grávida. Depois de um tempo, nasceu um menino. Pinte o desenho e depois leia 1 Samuel 1:20 e
complete abaixo o nome do bebê de Ana e Elcana:
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Falando com Deus: Senhor, obrigado por ouvir as minhas orações.
QUARTA-FEIRA
1. No ano seguinte Elcana foi oferecer sacrifício a
Deus em Siló, mas Ana ficou em casa cuidando do
seu filho Samuel.
O que está faltando no desenho? Complete
desenhando o rosto do bebê Samuel no colo de
Ana. Depois, pinte com capricho.
Você sabe o que Ana disse
quando deu o nome de Samuel?
Ela disse: “Eu pedi ao Senhor”
(1 Samuel 1:20).

2. Quando Samuel deixou de mamar, Ana o levou para o Tabernáculo. Ela disse ao sacerdote Eli
que ele era o filho que ela havia pedido ao Senhor. Ana estava cumprindo a sua promessa de
entregá-lo para servir na Casa de Deus. Encontre 4 erros na segunda imagem:
CERTO

ERRADO

3. Quando Penina ficava zombando de Ana, ela não revidava. Ana orava a Deus e pedia para que
ele agisse em favor dela. Depois de Samuel, Ana ainda teve mais 3 filhos e 2 filhas (1 Samuel
2:21). Responda a pergunta abaixo colorindo o rostinho que mostra a melhor decisão:
Quando alguém zombar de mim eu devo:
Dar o troco, zombando da pessoa também.
Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Orar pela pessoa que me deixou triste.

Não contar para ninguém e ficar sofrendo sozinho(a).

Contar para o meu responsável, pois ele se importa comigo.

Lembre-se: Deus está em todos os lugares e julga o comportamento de todas as pessoas.
Falando com Deus: Senhor, eu quero a tua força para fazer o que é correto.
QUINTA-FEIRA
1. Samuel crescia na presença do Senhor. Ainda criança ele começou a servir no Tabernáculo.
Não importa sua idade, você também pode servir a Deus. Pinte as figuras que dizem como você
pode servir a Deus:
Ajudando um coleguinha.
Jogando lixo no chão da escola.
Ajudando na limpeza da igreja.
Obedecendo a Deus.
2. Os filhos de Eli (Hofni e Finéias) viviam no Tabernáculo, mas não se importavam com o Senhor.
Diferente deles, Samuel tinha um bom caráter. Ele morava com Hofni e Finéias, mas não se
deixava levar pelo mau exemplo deles. Ligue as atitudes aos personagens. 1 Samuel 2:12-14,22
Roubavam as coisas de Deus.

Amava o Senhor e o servia.
Samuel

Desrespeitavam o Senhor.

Cumpria com os deveres de
sacerdote.
Hofni e Finéias

3. Samuel, mesmo vendo o comportamento de Hofni e Finéias e o pecado e desprezo deles pelas
coisas de Deus, ele conseguiu ficar firme. Siga os números e organize as sílabas para escrever o
que Deus espera de nós, independente do que os outros fazem:
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_________________________________________________
Falando com Deus: Senhor, eu quero ser fiel a ti, mesmo com tanto pecado ao meu redor.
SEXTA-FEIRA
1. Hofni e Finéias tratavam as ofertas do Senhor com desprezo e dormiam com as mulheres que
vinham ao Tabernáculo. Eli repreendeu os filhos, mas eles eram tão perversos que ignoraram o
próprio pai! Por causa dos seus pecados, um homem de Deus pronuncia quatro coisas contra a
família de Eli. Complete o que o homem de Deus falou para Eli usando as palavras abaixo.
1Samuel 2:31-36
1. Vocês perderão seu ___________________.
2. Todos os de sua família ________________ cedo.
3. Hofni e Finéias morrerão no mesmo ___________.
4. Um sacerdote ______________ será levantado.
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2. Tudo o que o homem de Deus falou aconteceu. A família de Eli perdeu sua profissão e todos os
filhos morreram cedo. Circule a imagem que completa o desenho abaixo sobre o fim dos filhos de
Eli.

3. Samuel era diferente dos filhos de Eli. Ele era cada vez mais amado pelo povo e tinha uma
qualidade que agradava a Deus: era FIEL. Organize as sílabas e descubra o que é ser fiel.
1Samuel 2:18
FIEL: ____________________ o que disse que _______________________
ZER - FA

Falando com Deus: Deus, que quero te amar e te obedecer sempre.

RIA - FA

