MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 10 – SAMUEL: NASCIMENTO E INFÂNCIA
Nome:____________________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
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)
3 – E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. (1 Samuel
2:26)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. Existia um homem temente a Deus chamado Elcana que morava em Ramá. Elcana possuía
duas mulheres. Leia 1 Samuel 1:2 e complete o nome das esposas e ligue aos quadrados ao
lado.
P ___ ___ ___ ___ ___

Estéril, não podia ter filhos.

___ N ___

Tinha muitos filhos.

2. Ana não podia ter filhos, mas Deus tinha um plano na vida de
Ana. Para descobrir uma das notáveis características de Ana ligue
as peças ao lado de acordo com a ordem das sílabas e escreva a
palavra no espaço a baixo:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

A

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 e faça uma
carinha
onde mostra o que devemos fazer quando ficamos tristes ou uma
devemos fazer:

no que não

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, vou sempre correr para ti quando estiver triste.
TERÇA - FEIRA
Entendendo a História
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 sacrificavam ao Senhor. Ana foi até o
Tabernáculo e ali aconteceram algumas situações. Coloque na bolinha a ordem dos fatos:

A – O sacerdote Eli viu que Ana estava chorando e pensou que ela estava bêbada.
B – Ana falou ao sacerdote Eli que queria muito ter um filho.
C – Eli abençoou Ana e ela foi para casa.
2. Leia 1 Samuel 1:20 e complete o trecho abaixo:
Assim Ana __________________ e, no devido tempo, deu à ________________. E deu-lhe o
nome de ______________, dizendo: "Eu o __________________________".

3. Ana foi uma mulher de oração e Deus a honrou por isso. A Bíblia fala em Tiago 4:3 que não
temos por que pedimos as coisas pelos motivos errados. Quando pedimos pelo motivo certo,
Deus abençoa no tempo dele. Faça uma decisão:
( ) Decido pedir as coisas de Deus pelo motivo que o agrada.
( ) Decido pedir as coisas de Deus para gastar com coisas bobas.
Falando com Deus: Senhor, me ensina a sempre pedir o que te agrada.
QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Samuel parou de mamar com mais ou menos 3 a 4 anos de idade. Ana cumpriu com a
promessa e levou Samuel até o sacerdote Eli no Tabernáculo. Ana dedicou o filho ao Senhor e o
adorou. Ela pediu, Deus cumpriu! Encontre cinco erros abaixo:
ERRADO

CERTO

2. Ana não se vingou de Penina. Deus se agradou da forma de como Ana reagiu. Você sabia que
Deus se agrada quando você não dá o troco. Marque um X nas atitudes que desagradam a Deus
e um certo nas atitudes que você deve ter quando lhe agridem:

XINGAR MEU COLEGA QUE
ME FEZ MAL

ME VINGAR E BATER E
MEU COLEGA

TRATAR COM EDUCAÇÃO

PEDIR DESCULPA QUANDO
FIZER ALGO DE ERRADO

INVENTAR MENTIRAS E
FOFOCAS

FALAR DO AMOR DE
CRISTO

3. Deus ouviu a oração de Ana. Deus vê todas as coisas inclusive o que acontece com você
criança Nova Kids. Leia os versículos abaixo e ligue conforme as afirmações corretas.

PROVÉRBIOS
2.9

DEUS VÊ TODAS AS COISAS.

ROMANOS
8:28

DEUS MOSTRARÁ O SEU
PROPOSITO.

PROVÉRBIOS
15:3

VOCÊ APRENDERÁ O
CORRETO.

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a não ser vingativo.
QUINTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Ana, pela bondade do Senhor teve mais três filhos e duas filhas. Com a direção de Eli, Samuel
ainda criança, começou a servir ao Senhor no Tabernáculo. Samuel crescia na presença do
Senhor (1 Samuel 2:21). Podemos servir a Deus de várias maneiras e em qualquer idade. Circule
as figuras que mostram as formas pelas quais podemos servir ao Senhor.

2. Samuel e os filhos de Eli (Hofni e Finéias) eram bastante diferentes. Circule o CERTO
ERRADO

ou

de acordo com as atitudes de cada um.

Hofni e Finéias não respeitavam e tratavam com desprezo o Senhor.
Samuel era firme, mesmo que convivesse vendo muitas pessoas pecarem.
Hofni e Finéias roubavam a Deus pegando a melhor parte do holocausto.
Samuel tinha um bom caráter, ele ministrava como um sacerdote diante do
Senhor.
3. Falando com Deus: Aprendemos com Samuel uma importante lição:
Mesmo que só vejamos coisas ruins ao nosso redor,
não temos desculpas para sermos infiéis a Deus e fazer coisas erradas.
Escreva uma oração a Deus falando que não importa o que aconteça, você será fiel a ele até o
fim.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SEXTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Eli ficou sabendo do mal caráter dos seus filhos. Eles tratavam com desprezo as ofertas ao
Senhor e dormiam com as mulheres que vinham ao Tabernáculo. Eli repreendeu os filhos, mas
eles ignoraram. Não seja como os filhos de Eli! Pinte as atitudes corretas e faça um X nas
atitudes incorretas. 1 Samuel 2:12-14,22

2. O homem do Senhor veio trazer um alerta. Leia os textos e escreva com suas palavras o que
foi declaro para o sacerdote Eli. Depois pinte as consequências que ele ouviu.

1 Samuel 2:29

Todos da família
morreriam jovens.†

A família perderia o
sacerdócio.

Todos da família só poderiam comer verdura.

Hofni e Finéias ficariam leprosos
para o resto da vida.
Hofni e Finéias morreriam no mesmo dia.

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.
Depois observa a imagem e encaixe as peças corretas colocando as letras no espaço em
branco.
ZER - FA
RIA - FA
FIEL: ____________________ o que disse que _______________________
A

B

D

E

C

Falando com Deus: Jesus, quero te honrar e fazer o que é correto mesmo que eu seja o único.

