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Ana está triste
Papai e mamãe vão contar a você a história de uma mulher que se chamava Ana. Ela estava 
triste e chorando, e o marido de Ana ficou preocupado. Quando você chora, filhinho(a), só 
Deus pode alegrar o seu coração. [Abracem seu bebê e digam que vocês o amam.]

DEVOCIONAL

DA SEMANA
MÊS

1
AULA

1

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL NASCEU
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 1.1-8

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

NOME DATA

Obrigado, Papai do Céu, porque o Senhor é bom e nos enche de alegria! Em nome de Jesus. 
Amém!



2

Ana pede um filho a Deus
Ana estava triste e chorava muito... Ah! Mas Ana pensou: “Vou falar com o Papai do Céu”. 
[Façam postura de oração: cabeça baixa e olhos fechados.] Ana orou pedindo ao Papai do Céu 
que lhe desse um filhinho. Você, [nome do bebê], também deve orar a Deus. [Orem com o 

bebê.]

MÊS

1
AULA

2
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 1.9-18

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado por ouvir as orações e atender a elas. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL NASCEU



2

Deus atende à oração de Ana

Ana estava muito triste porque não tinha um filho. Então ela orou, dizendo assim: “Papai 
do Céu, por favor, eu quero ter um filho!” Deus ouviu a oração de Ana e lhe atendeu. Ela 
ficou feliz porque ganhou um filhinho. Ana colocou nele o nome de Samuel. [Digam ao seu 

filho que, sempre que desejar alguma coisa, ore a Deus e peça que seja feita a vontade de Deus.]

MÊS

1
AULA

3
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 1.19-20

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado pela nossa família e por atender à oração. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL NASCEU



2

Samuel está crescendo

Ana e seu marido Elcana estavam felizes com o filhinho. Eles ensinavam a palavra de Deus 
ao pequeno Samuel, que foi crescendo e aprendendo sobre Deus. [Digam ao seu filho que ele 

também está crescendo e aprendendo sobre a palavra de Deus.]

MÊS

1
AULA

4
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 1.21-28

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado pela família que tenho e por ela me ensinar a palavra de Deus. Em 
nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL NASCEU



2

Samuel vai para a casa de Deus

[Contem ao seu bebê que a mamãe Ana e o papai Elcana foram levar Samuel para morar na casa 

de Deus.] O papai e a mamãe também levam você, [nome do(a) bebê], à casa de Deus. Lá você 
aprende histórias da Bíblia. [É importante separar um tempo para fazer o momento devocional 

em família.]

MÊS

2
AULA

1
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

Papai do Céu, obrigado porque podemos ir à igreja, a Casa de Deus. Em nome de Jesus. 
Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO



2

Um presente para Samuel

Samuel está muito feliz! Ele vai receber a visita do papai e da mamãe. Eles levaram um 
presente para Samuel: uma roupa nova. Oba! Que legal! Que presente lindo Samuel ganhou 
de seus pais! Você, [nome do bebê], gosta de ganhar presente? É muito bom ganhar presente!

MÊS

2
AULA

2
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 2.18-21

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado pelos presentes que ganho! Ajude-me a cuidar bem deles. Em nome 
de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
OUVIU A DEUS



2

De quem é esta voz?

Samuel estava morando na Casa de Deus. Certa noite, quando ele dormia bem gostoso, 
ouviu [coloque a mão ao redor da orelha] alguém chamando: Samuel, Samuel. Sabe quem o 
chamava? Era o Papai do Céu! Hoje Deus também fala com você, [nome do bebê], e com 
cada pessoa por meio da Bíblia, a palavra de Deus. Como é bom ter a Bíblia para aprender 
as lindas histórias.

MÊS

2
AULA

3
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 3.1-10

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado porque o Senhor fala comigo por meio da Bíblia. Em nome de Jesus. 
Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
OUVIU A DEUS



2

Samuel conta o que ouviu

Certa noite, Samuel estava dormindo quando ouviu Deus lhe chamar. Samuel ouviu tudo 
o que Deus tinha para falar com ele. No dia seguinte, o sacerdote Eli pediu que Samuel lhe 
contasse o que Deus havia falado. Samuel foi obediente e contou a Eli tudo o que Deus lhe 
tinha falado. Digam ao bebê: [nome do bebê], você também deve ser obediente como Samuel.
Durante a semana, a cada vez que o(a) filho(a) de vocês demonstrar obediência, desenhem um 

rostinho alegre no verso desta devocional.

MÊS

2
AULA

4
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 3.11-18

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

NOME DATA

Papai do Céu, ajude-me a ser obediente como Samuel. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
OUVIU A DEUS



2

Samuel cresceu
[Expliquem ao bebê que Samuel era um menino obediente.] Samuel foi crescendo, crescendo [faça 

gestos que indicam crescimento] e se tornou muito conhecido. Ele gostava de servir a Deus e às 
pessoas. Assim como Samuel era especial para Deus, você [nome do bebê], também é especial, 
está crescendo e poderá servir a Deus. Você aprende a servir começando a ajudar nas pequenas 
tarefas, em casa, como: guardar os brinquedos; guardar as roupas, os sapatos. [Dê exemplos de 

acordo com a idade de seu bebê. Durante a semana, quando seu filho ajudar em alguma tarefa, desenhe 

um rosto alegre no verso desta devocional. ]

MÊS

3
AULA

1
TEMA DO MÊS:

SAMUEL AJUDOU 
AS PESSOAS

BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 3.19-21

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

NOME DATA

Papai do Céu, aprendi que Samuel cresceu e servia a Deus ajudando as pessoas. Ajude-me a ser 
como Samuel. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO



2

Samuel ensina as pessoas

[Contem ao bebê que Samuel cresceu e gostava de servir a Deus, ajudando as pessoas.] Samuel 
ensinava a palavra de Deus às pessoas e orava por elas. Assim como ele ensinava a fazer o que 
agrada a Deus, o papai, a mamãe, os professores ensinam você. [Peguem a Bíblia, peçam que o 

bebê coloque o dedinho sobre o texto de 1Samuel 3.1 e leiam para ele. Depois digam:] Você, [nome 

do bebê], também pode falar palavras boas para as pessoas. [Estimule-o de acordo com a idade.]

MÊS

3
AULA

2
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 7.3-4

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

NOME DATA

Papai do Céu, ajude-me a falar palavras boas às pessoas. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL AJUDOU 
AS PESSOAS



2

Samuel ora pelas pessoas

MÊS

3
AULA

3
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 7.5-8; 12.23

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

NOME DATA

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

Sentem-se com seu bebê para fazer a devocional e contem que Samuel servia ao Papai 
do Céu ensinando a Bíblia e orando pelas pessoas. Digam que Samuel abaixava a cabeça, 
juntava as mãos e orava. Ensinem seu bebê a juntar as mãozinhas e a fechar os olhos para 
orar. Em seguida, orem abençoando a vida dele e da família.

Papai do Céu, ajude-me a servir ao Senhor orando pelas pessoas, assim como Samuel 
fazia. Em nome de Jesus. Amém!

TEMA DO MÊS:

SAMUEL AJUDOU 
AS PESSOAS



2

Deus livra o Seu povo

Samuel ainda era criança quando foi morar na casa de Deus. Ele amava a Deus e Lhe 
servia. Samuel era muito querido pelas pessoas e as ensinava a servirem a Deus. Certa vez, 
elas estavam com muito medo. Então, Samuel abaixou a cabeça, juntou as mãos e orou por 
elas. [Nome do bebê], nós podemos orar a Deus quando você sentir medo. Com certeza, 
Deus vai ajudar você.

MÊS

3
AULA

4
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 7.9-13

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado por saber que o Senhor me ajuda nos momentos em que tenho 
medo. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL AJUDOU 
AS PESSOAS



2

Samuel está velhinho

[Digam ao seu bebê que Samuel amava a Deus, gostava de orar, era obediente a Deus e também 

ajudava as pessoas.] O tempo passou, passou, e Samuel ficou velhinho, mas continuou amando 
o Papai do Céu. Você, [nome do bebê], também deve amar o Papai do Céu e obedecer a Ele, 
obedecendo ao papai e à mamãe!

MÊS

4
AULA

1
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

Papai do Céu, ajude-me a ser obediente ao Senhor e a amá-Lo assim como aprendi nas 
histórias de Samuel. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO



2

Queremos um rei!

[Representando um velhinho cansado, contem ao seu bebê que Samuel estava bem velhinho e cansado, 

precisando de ajuda.] Deus mandou Samuel escolher Saul como rei, mas Saul não foi obediente. 
Deus, então, escolheu Davi para ser o novo rei e cuidar das pessoas. Davi amava a Deus e 
obedecia a Ele. Você, [nome do seu bebê], também deve amar a Deus e obedecer a Ele.

MÊS

4
AULA

2
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 10.1; 16.1-13

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado por ouvir a minha oração. Ajude-me a ser obediente. Em nome de Jesus. 
Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
PERMANECEU FIEL



2

Samuel foi morar com Deus

Samuel era obediente a Deus, amava a Deus e Lhe servia. O tempo foi passando, passando, 
até que chegou o momento de Samuel ir morar com Deus, lá no céu. Ele estava velhinho e 
cansado. [Acene a mão para dar tchau e diga ao seu bebê:] Vamos dar tchau para Samuel. Todo 
mundo ficou com muita saudade de Samuel. Um dia, as pessoas que receberam a Jesus como 
Salvador de sua vida também vão morar com o Papai do Céu.

MÊS

4
AULA

3
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 25.1

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

NOME DATA

Papai do Céu, obrigado porque o Senhor preparou o lindo céu para morarmos. Em nome de 
Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
PERMANECEU FIEL



2

Obediente como Samuel

[Separem um momento do dia para fazer a devocional com seu filho. Digam-lhe que Samuel gostava de 

ajudar as pessoas e orava por elas.] Samuel amava a Deus e foi obediente a Ele a vida toda. O papai e 
a mamãe também querem ser obedientes a Deus, como Samuel. E você, [nome do seu bebê], deve ser 
também obediente ao papai, à mamãe, porque Deus fica feliz quando você obedece a eles.

MÊS

4
AULA

4
BASE BÍBLICA:

1SAMUEL 12.1-5

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

NOME DATA

Papai do Céu, ajude-me a ser obediente como Samuel. Em nome de Jesus. Amém!

DEVOCIONAL

DA SEMANA

MOMENTO DE ORAÇÃO

TEMA DO MÊS:

SAMUEL 
PERMANECEU FIEL


