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Ana está triste
Seu filho aprendeu que Ana, mulher de Elcana, não tinha filhos e isso a deixava muito triste.
Às vezes, alguém de nossa família ou algum amigo ficam tristes. É importante perceber 
e tentar fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. Deus Se agrada quando ajudamos as 
pessoas.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

SAMUEL NASCEU
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 1.1-8

“... Deus encheu o meu coração de alegria...”
1Samuel 2.1 NTLH

NOME DATA

No cotidiano, se houver alguém triste, incentivem seu filho a fazer algo para ajudar essa 
pessoa. Se desejarem, anotem no verso o que ele fez para ajudar.
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Ana pede um filho a Deus
Seu filho aprendeu que Ana estava muito triste e, quando chegou à casa de Deus, ela orou.
Deus ouve todas as orações que fazemos a Ele, mas nem sempre faz o que pedimos, pois 
Ele nos ama, nos conhece e sabe o que é melhor para cada um de nós. Nosso maior desafio 
é aceitar as respostas de Deus quando estas contrariam a nossa vontade. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

2

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

SAMUEL NASCEU
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 1.9-18

“... Deus encheu o meu coração de alegria...”
1Samuel 2.1 NTLH

NOME DATA

Lembrem-se de colocar diante de Deus suas angústias, preocupações e tristezas. Deus é bom 
e pode resolver os problemas. Tirem um tempo para orar com a família. Peçam que seu filho 
desenhe no verso da ficha um motivo de oração.
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Deus atende à oração de Ana

Ana e Elcana estavam gratos a Deus por ter-lhes dado um filho. Eles decidiram fazer o 
que Ana havia prometido a Deus em oração: depois que Samuel crescesse um pouco, iriam 
levá-lo para morar na casa de Deus, a fim de servir ao Senhor por toda a vida. Ana ficou 
alegre e fez uma música em louvor a Deus. Nós também devemos ser gratos a Deus como 
Ana e Elcana, pois Deus nos ama e nos abençoa, dando-nos a família. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

3

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

SAMUEL NASCEU
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 1.19-20

“... Deus encheu o meu coração de alegria...”
1Samuel 2.1 NTLH

NOME DATA

Lembrem-se de agradecer a Deus todos os dias pela família, pois ela é dádiva de Deus. 
Peçam que seu filho cole no verso da ficha uma foto da família.
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Samuel está crescendo

Os pais de Samuel o amavam muito e o ensinavam a amar a Deus.
O cuidado com o bem-estar dos filhos é importante, mas a educação espiritual é imprescindível 
para a vida deles. Orem por sabedoria na administração do tempo e priorizem o ensino da 
Bíblia. Sejam fiéis Àquele que chamou vocês para a mais nobre das vocações: a de ser pais.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 1.21-28

“... Deus encheu o meu coração de alegria...”
1Samuel 2.1 NTLH

NOME DATA

Peçam que seu filho comente um dia especial em que a família esteve reunida em torno da 
palavra de Deus e escrevam no verso da ficha.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL NASCEU
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Samuel vai para a casa de Deus

Seu filho aprendeu que Ana e Elcana levaram Samuel para morar na casa de Deus. Lá, o 
sacerdote Eli, o responsável pela casa de Deus, iria cuidar de Samuel e ensiná-lo sobre Deus. 
Provavelmente, os pais de Samuel tenham dito a ele que o visitariam sempre. Samuel era um 
menino muito obediente e gostava de aprender. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

SAMUEL OUVIU 
A DEUS

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 1.24-28; 2.11

“... Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.”
1Samuel 3.9

NOME DATA

O aprendizado das crianças deve ser estimulado e adquirido de forma prazerosa. Conversem 
com seu filho sobre o que ele tem aprendido na escola e na igreja. Anotem no verso da ficha 
o que acharem mais significativo.
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Um presente para Samuel

Samuel foi morar na casa de Deus e, anualmente, recebia a visita de seus pais. Imagino que o 
encontro deles devia ser uma festa com beijos e abraços cheios de saudades. A Bíblia diz que, 
sempre que visitavam o filho, Ana trazia uma roupa especial para Samuel, que certamente 
ficava agradecido pelo presente. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 2.18-21

NOME DATA

Ensinem os filhos a valorizarem os presentes que recebem, cuidando para que não estraguem. 
Orientem o filho de vocês para que cuide de seus brinquedos e de suas roupas.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL OUVIU 
A DEUS

“... Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.”
1Samuel 3.9
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De quem é esta voz?

Certa noite, Samuel estava dormindo quando, de repente, ouviu alguém chamá-lo: “Samuel, 
Samuel!”. Isso aconteceu por três vezes, até que o sacerdote Eli lhe disse: Quando você ouvir 
novamente essa voz, responda: “... Fala, Senhor, porque o teu servo ouve”. Samuel fez o que Eli 
mandou e ouviu a voz de Deus. Naquela noite, Deus falou muitas coisas a Samuel. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 3.1-10

NOME DATA

Ainda hoje, Deus fala com as pessoas por meio de Sua Palavra, a Bíblia. Reservem um tempo para 
ler a Bíblia diariamente com a família. Peçam que seu filho desenhe uma Bíblia atrás desta ficha.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL OUVIU 
A DEUS

“... Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.”
1Samuel 3.9
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Samuel conta o que ouviu

Samuel era obediente. Ele ouvia seus pais, o sacerdote Eli e a Deus, e obedecia a eles. A obediência 
é um princípio fundamental estabelecido por Deus. A sociedade moderna abandonou o ensino 
de princípios e valores, essenciais à vida. Sejam firmes e usem a Bíblia como manual de fé e 
prática na educação dos seus filhos.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

2
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 3.11-18

NOME DATA

Combinem com seu filho: se ele obedecer sem reclamar, vocês desenharão um sorriso no verso 
desta ficha e, como incentivo, farão uma atividade especial, que pode ser passeio no parque, um 
lanche diferente, uma roda de brincadeiras. Valorizem e elogiem sempre que ele obedecer.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL OUVIU 
A DEUS

“... Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.”
1Samuel 3.9
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Samuel cresceu

Samuel cresceu e se tornou conhecido das pessoas. Elas o admiravam e reconheciam que ele era 
profeta de Deus. Samuel foi alguém especial, que serviu a Deus e às pessoas.
Seu filho aprendeu que também é especial e amado por Deus, e foi desafiado a fazer como 
Samuel: servir a Deus ajudando as pessoas. Foi-lhe sugerido ajudar a família, executando 
pequenas tarefas em casa, como: guardar os brinquedos, as roupas, os sapatos.    

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

SAMUEL AJUDOU 
AS PESSOAS

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 3.19-21

“... Samuel servia ao Senhor...”
1Samuel 3.1

NOME DATA

Ajudem-no a lembrar-se do desafio e solicitem ajuda. Depois, anotem no verso da ficha em que 
seu filho ajudou.
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Samuel ensina as pessoas

Samuel ensinava a palavra de Deus às pessoas e orava por elas.
As pessoas sofriam com inimigos de outros países e tinham muito medo. Samuel disse que, para 
vencer, elas deveriam servir somente ao Deus único e verdadeiro, e jogar fora as imagens dos 
falsos deuses.
Pais e professores também ensinam o que é certo. Nós precisamos ouvir com atenção os 
conselhos deles.     

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 7.3-4

“... Samuel servia ao Senhor...”
1Samuel 3.1

NOME DATA

Aproveitem as oportunidades para dar conselhos ao filho de vocês, conforme a palavra de Deus. 
Peçam que ele desenhe no verso da ficha as pessoas que Deus preparou para ensiná-lo.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL AJUDOU 
AS PESSOAS
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Samuel ora pelas pessoas

Samuel ensinou as pessoas a vencerem os soldados inimigos: elas deveriam servir somente a 
Deus e jogar fora as imagens dos falsos deuses. Quando os soldados inimigos chegaram bem 
perto, as pessoas tiveram muito medo. Então, pediram que Samuel continuasse orando por elas. 
Samuel servia ao Senhor orando pelas pessoas. Assim como ele, podemos servir a Deus orando 
pelos nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos.     

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 7.5-8; 12.23

“... Samuel servia ao Senhor...”
1Samuel 3.1

NOME DATA

Incentivem o filho de vocês a orar pelas pessoas do convívio dele. Anotem no verso da ficha o 
nome das pessoas pelas quais ele orou.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL AJUDOU 
AS PESSOAS



2

Deus livra o Seu povo

Soldados inimigos invadiram o país de Samuel, e ele orou a Deus. Algo extraordinário aconteceu: 
Deus mandou trovões fortes, e os inimigos foram derrotados. Samuel agradeceu a ajuda de Deus.
Assim como Deus ajudou o Seu povo, Ele quer nos ajudar. Orem a Deus pedindo a ajuda Dele 
nos momentos difíceis. É importante que a família se una em oração e tenha a experiência de 
ver as orações respondidas, construindo, assim, um alicerce de fé no Deus presente, que ajuda 
nas necessidades. 

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

3
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 7.9-13

“... Samuel servia ao Senhor...”
1Samuel 3.1

NOME DATA

No verso da ficha, relatem um fato em que a família orou e teve vitória.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL AJUDOU 
AS PESSOAS
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Samuel está velhinho

Samuel era fiel a Deus e ajudava as pessoas. Quando ficou velhinho, colocou os seus filhos para 
ajudá-lo, mas eles não foram fiéis como o papai Samuel. Por isso, as pessoas não quiseram os 
filhos de Samuel como líderes e pediram: “Queremos um rei!” Esse pedido deixou Samuel triste. 
Devemos pedir a ajuda de Deus para ser obedientes.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

1

DURANTE A SEMANA

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
PERMANECEU FIEL

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 8.1-7

“Temam o Senhor e sirvam a ele fielmente...”
1Samuel 12.24 NTLH

NOME DATA

Peçam que seu filho, a cada dia, desenhe no verso da ficha uma boquinha sorridente para cada 
atitude de obediência. Ao terminar a semana, conversem sobre a importância de obedecer.
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Queremos um rei!

As pessoas pediram a Samuel: “Queremos um rei!” Samuel orou, e Deus mandou ungir Saul 
como rei. Saul foi desobediente. Então, Deus mandou Samuel ungir Davi como rei. Davi amava 
a Deus e fazia a Sua vontade. Deus ouve e atende às orações que fazemos a Ele. A Bíblia nos 
ensina a orar em nome de Jesus, pedindo que Deus nos responda de acordo com a vontade Dele.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

2

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 10.1; 16.1-13

“Temam o Senhor e sirvam a ele fielmente...”
1Samuel 12.24 NTLH

NOME DATA

Incentivem seu filho a praticar esse ensino quando a família orar.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
PERMANECEU FIEL
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Samuel foi morar com Deus

Samuel foi fiel e obediente a Deus. O tempo foi passando, passando, até que chegou o momento 
de Samuel ir morar com Deus, no céu.
Um dia, todos os que receberam a Jesus como Salvador também vão morar lá. O céu é um lugar 
maravilhoso. Devemos falar dele e da salvação que Cristo dá a outras pessoas, para que, um dia, 
elas possam morar lá no céu, também.     

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

3

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 25.1

“Temam o Senhor e sirvam a ele fielmente...”
1Samuel 12.24 NTLH

NOME DATA

Peçam que seu filho se lembre das pessoas da família que ainda não são salvas. Vocês devem 
escrever o nome delas no verso da ficha para orar por elas e falar-lhes do amor de Jesus.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
PERMANECEU FIEL



2

Obediente como Samuel

Terminamos a história da vida de Samuel. Com ela, aprendemos muitas lições importantes. 
Samuel amava a Deus e foi obediente a Ele durante toda a vida. Certamente Deus Se agradou 
da vida de Samuel. Devemos ser obedientes como foi Samuel.

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

4
AULA

4

DURANTE A SEMANA

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 12.1-5

“Temam o Senhor e sirvam a ele fielmente...”
1Samuel 12.24 NTLH

NOME DATA

Há muitas maneiras de seu filho mostrar que é obediente. Ele deve ser ensinado a não fazer 
birra. Se ele se comporta mal quando vocês vão às compras ou em outro lugar, conversem com 
ele sobre isso. Se é compreensivo, elogiem a atitude dele e digam: “Você está sendo obediente 
como Samuel”.

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
PERMANECEU FIEL


