Palavra Fest
1ª Semana

MEDITAÇÃO – Kids 1

SEMANA 11 – SAMUEL DE FILHO OBEDIENTE A JUIZ DE ISRAEL
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Atenção NOVA KIDS: O Palavra Fest 2020 já começou!
Durante as próximas 3 semanas, você terá o desafio de decorar: Efésios 5:1-8, Efésios 6:1-8 e Efésios 6:10-18.
A criança que memorizar todos os versículos da sua meditação nas próximas 3 semanas, ganhará o prêmio final
do Palavra Fest da Nova Igreja Batista. Vamos lá! Nesta primeira semana você irá memorizar: Efésios 5:1-8.

SEGUNDA-FEIRA
1. Samuel morava no Tabernáculo e crescia obediente a Eli. Samuel estava deitado no santuário
do Senhor e no meio da noite ele ouviu uma voz lhe chamar. Samuel pensou que Eli estava
chamando. Pinte o círculo que fala quantas vezes Samuel foi até Eli e depois pinte o desenho.
Estou aqui, o senhor
me chamou?

1

2

3

vez

vezes

vezes

Hoje em dia podemos ouvir a voz de Deus por meio da BÍBLIA!
2. Eli percebeu que Deus estava chamando Samuel e deu instruções. Complete o que o Samuel
respondeu usando as palavras abaixo. Se precisar, leia 1 Samuel 3:10.
“__________ Senhor, pois teu ____________ está ______________”.

ouvindo

Fala

servo

3. Deus falou para Samuel tudo o que aconteceria com a família de Eli. (1 Samuel 3:13). Ligue as
atitudes aos personagens:
Era um pai que não corrigia seus dois filhos
rebeldes.
ELI
Era um sacerdote que tinha dois filhos que não
obedeciam a Deus.
Estava sendo usado por Deus para julgar o
próprio pai de criação.
SAMUEL
Deus o chamou para julgar a única família que
tinha depois de sua mãe e seu pai.
Falando com Deus: Deus eu quero te ouvir e te obedecer.

TERÇA-FEIRA
1. Eli não foi um bom pai. Samuel obedecia porque Deus tinha colocado Eli como sua
autoridade. A única vez que você desobedece uma autoridade é quando ela manda
você fazer algo contra o que Deus ensinou. Fora isso, seja obediente! Marque X nas
lições que podemos aprender com Samuel.
( ) Devo obedecer minhas autoridades só quando elas merecerem respeito.
( ) Devo obedecer minhas autoridades mesmo que elas sejam chatas.
( ) Quando desobedeço uma autoridade, estou desobedecendo a Deus.
2. Deus sempre coloca autoridades na sua vida. Elas cuidam de você, protegem, ajudam a tomar
boas decisões e podem transformar sua vida. Devemos respeitar e obedecer mesmo quando não
gostamos. Marque as opções que mostram respeito às autoridades:
( ) Os alunos podem
bagunçar porque a
professora é chata
mesmo.

( ) O garoto obedece a
Deus quando ele
obedece à mãe e limpa
o quarto.

( ) Os alunos devem
respeitar a autoridade
da professora e deixar
de bagunçar.

( ) O garoto pode
ignorar a mãe porque
amanhã é sábado (dia
de arrumar o quarto).

Falando com Deus: Senhor, me ajuda a obedecer minhas autoridades.
.

QUARTA-FEIRA

1. Eli o chamou Samuel para saber o que Deus havia falado. Samuel teve coragem e contou tudo
para Eli. Decifre o código e descubra o que Samuel teve que dizer para Eli.
A B C D E F G H I

J

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

13 1 6 8 7 9 25 24 5 12 11 22 10 4 23 26 15 2 20 21 18 19 14 16 3 17
Sua __ __ __ __ __ __ __ será destruída porque não __ __ __ __ __ __ __ __
9 13 10 5 22 5 13

23 1

7 8

7 6 7 18

ao __ __ __ __ __ __
20 7 4 24 23 2

2. Samuel cresceu em uma família que desagradava a Deus. Mesmo assim ele decidiu agradar a
Deus. Complete a frases com as palavras do quadro. Em seguida, leia em voz alta a lição que você
descobriu.
Você

família perfeita

grandes coisas

_________ não precisa de uma
para fazer

_______________________________,
______________________ para Deus!

Falando com Deus: Senhor me ajuda a sempre te obedecer.

QUINTA-FEIRA
1. Os filhos de Eli levaram a Arca da Aliança, mesmo assim os israelitas perderam a batalha.
Dessa vez morreram 30 mil soldados. Outras desgraças também aconteceram em Israel. Leia 1
Samuel 4:10-11 e risque a resposta errada.
a. O que aconteceu com a Arca da Aliança?
Derreteu com o calor.

Foi roubada pelos filisteus.

b. O que aconteceu com os filhos de Eli?
Morreram no mesmo dia.

Ficaram doentes sem poder andar.

c. O que os israelitas descobriram depois da segunda derrota?
Que precisavam de mais soldados
para lutar contra os filisteus.

Que a Arca sem a presença de Deus
não é nada.

2. Eli tinha 98 anos e estava idoso, gordo e cego. Um benjamita correu do campo de batalha e veio
à cidade com uma notícia que causou muito tumulto. Leia 1 Samuel 4:17-18, preencha o que o
benjamita disse a Eli e depois pinte a figura.
Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande
matança entre os soldados. Também os seus
dois _____________ (filhos / servos), Hofni e
Finéias, estão mortos, e a ___________
(Espada / Arca) de Deus foi tomada.

O que aconteceu com Eli depois de ouvir a
notícia?
( ) Cai da cadeira, mas levanta rapidamente.
( ) Cai da cadeira, quebra o pescoço e morre.

3. Para os filisteus o Deus de Israel era apenas mais um deus. Eles colocaram a Arca no templo de
Dagom. Enquanto a Arca estava com os filisteus, o povo começou a ter tumores. Leia 1 Samuel
5:4 e pinte a legenda que indica o que aconteceu com Dagom.
Dagom caiu com o rosto em terra e sua
cabeça e braços se quebraram.

Dagom permaneceu inteiro diante
da Arca do Senhor.

Sabe por que Dagom não se defendeu quando ele foi derrubado no chão?
Porque era uma estátua! Um deus falso!
Falando com Deus: Senhor, tu és o Deus verdadeiro, eu quero ser fiel a ti.

SEXTA-FEIRA
1. Depois de muito sofrimento com os tumores, os filisteus resolveram pedir conselhos a homens
importantes e decidiram fazer um teste. Eles iriam devolver a Arca da Aliança juntamente com
alguns presentes para que não fossem mais castigados com doenças. Ligue corretamente:
Os presentes foram

►

A Arca e os presentes
deveriam ser
colocados em cima de

●

►

cinco tumores de ouro
e cinco ratos de ouro.

A carroça deveria ser
puxada por

♦

♦

duas vacas que tinham
dado cria.

Se as vacas voltassem
para os seus filhotes
no curral

▬

■

era porque Deus havia
castigado os filisteus.

Mas se as vacas
fossem direto para
Israel

● uma carroça nova.

era porque as doenças
▬ tinham acontecido por
acaso.

■

O que aconteceu com as vacas e a Arca? (1 Samuel 7:1)
( ) As vacas foram direto para Israel e a Arca ficou na casa de um
homem chamado Abinadabe por 20 anos.
( ) As vacas foram direto para Israel e a Arca ficou no Tabernáculo por
20 anos.
2. Durante esse tempo o povo de Israel clamava ao Senhor. Deus não respondia porque eles
haviam pecado contra ele, adorando deuses falsos. Então, Samuel alertou o povo e eles se
arrependeram. Escreva a frase na ordem crescente e saiba o que aconteceu com Samuel:
(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Israel

de

juiz

o

tornou

se

Samuel

3. Os filisteus voltaram a atacar, mas Samuel orou ao Senhor e ele deu a vitória para o povo de
Israel. Samuel ergueu uma pedra e lhe deu o nome de Ebenézer e o Senhor esteve contra os
filisteus durante toda a vida de Samuel.
A Bíblia diz: leia 1 Samuel 7:12 e depois
Uma curiosidade: Você sabe por que Samuel
complete a frase abaixo:
deu a pedra o nome de Ebenézer?

“Até ________ o ____________ nos ____________”
Falando com Deus: Senhor, obrigado por estar sempre ao meu lado.

