Esse é um resumo das lições de 1 a 5 da revista e no final há uma Lista de Exercícios. As crianças
deverão enviar a folha para casa e trazer no próximo culto.
A professora escalada ficará responsável por recolher e cobrar aos pais das crianças a lista de exercícios
feita.

Resumo da história
A Bíblia conta de muito tempo atrás, que vivia uma família em um lugar muito longe daqui que
gostava muito de ir a igreja para louvar ao Senhor.
O papai Elcana e a mamãe Ana eram felizes, mas faltava-lhes uma coisa para que a alegria deles
fosse completa. Eles já eram casados há um bom tempo mas não tinham filhos e era o que mais Ana
desejava.
Chegou então a época das festas, na igreja de Jerusalém, quando as pessoas de todos os lugares
do país, iam adorar ao Senhor. Era uma linda festa!
Elcana também levou toda a família. Mas Ana estava muito triste porque queria ter um filho e
quando chegou a igreja procurou um cantinho no templo, ajoelhou-se e, chorando muito, falou com
Deus sobre o seu desejo.
Enquanto Ana orava, o sacerdote Eli, que era o pastor da igreja, observava lá de longe, meio
desconfiado porque ela parecia ter muito vinho e estava escondendo.
Então ele resolver ir falar com Ana para saber o que estava acontecendo, e, quando soube o
motivo ficou com dó daquela dela e disse que ela fosse em paz e que Deus fizesse a sua vontade.
Ana levantou-se, limpou as lágrimas, agradeceu ao sacerdote e um pouco mais alegre e foi até
sua família que já esperava para o almoço.
Quando terminou a festa. Todos voltaram para as suas cidades e para suas casas. E depois de um
tempo Deus deu um lindo bebê para Ana e ela colocou o nome dele de Samuel.
Ana havia feito uma promessa ao Senhor que quando Samuel parasse de mamar seria entregue
para morar com o sacerdote, para que seu filho crescesse ajudando na Casa do Senhor.
E assim foi! Quando Samuel parou de mamar os seus pais foram ao templo e o entregaram ao
sacerdote. E, levaram também uma oferta em agradecimento ao Senhor. Elcana e Ana levaram como
oferta três bezerros, um saquinho de farinha e uma vasilha de vinho.
Ao despedir-se, Ana chorou um pouco, mas enxugou o rosto e demonstrou alegria porque dali
em diante seu filho iria morar na Casa de Deus. E ela poderia visita-lo quando quisesse.

Outras pessoas também moravam no templo. Samuel vivia feliz, aprendendo a fazer uma porção
de coisas.
Em uma noite, depois do banho, jantou e foi logo pra cama. A igreja estava silenciosa, todos
estavam dormindo.
De repente, na escuridão da noite: - Samuel! Samuel! (faça uma voz grossa bem masculina). E
chamou três vezes, cada vez mais forte.
Então Samuel despertou e pensando que o sacerdote Eli o chamava Levantou-se bem
devagarinho e foi até a porta do sacerdote, bateu Samuel e perguntou – O senhor me chamou?
- Não meu filho, não o chamei. Vai dormir em paz, disse Eli.
Samuel voltou para a cama e logo pegou no sono. Mais uma vez o menino ouve a voz que o
chamava. Tornou a levantar-se e ir até o quarto do sacerdote.
Então Eli entendeu que era Deus quem queria falar com Samuel e ensinou como ele deveria
responder, caso ouvisse a voz chama-lo novamente.
Quando o menino ouviu novamente a voz disse “Eis-me aqui Senhor!”. Porque era Deus que
estava falando com ele. Ele ouviu atentamente o recado de Deus para Eli.
O Senhor estava muito triste com o sacerdote, por suas ações erradas. Ele estava consentindo
seus filhos praticarem atos desagradáveis.
Logo de manhã o sacerdote Eli foi até Samuel para que ele contasse o que aconteceu. Com um
certo medo, o menino deu o recado de Deus para Eli.
Passou então algum tempo, Samuel cresceu e tornou-se um moço muito obediente. Por isso
Deus o colocou no lugar de Eli. Porém, o povo se tornou desobediente a Deus e criavam seus próprios
deuses.
Samuel ficou muito triste e perguntou a Deus o que deveria fazer. Então ele reuniu o povo em
uma praça e disse ao povo que Deus também estava aborrecido e se eles continuassem desobedecendo,
seriam castigados.
Sabem o que aconteceu? As pessoas ficaram assustadas e com muito medo. Começaram a chorar
e pedir desculpas e perdão ao Senhor. Então Samuel orou ao Senhor para que os perdoasse e não os
castigasse.
Todos obedeceram. Depois houve muita alegria. As pessoas se abraçaram e fizeram uma linda
festa e cantaram muitos louvores a Deus.
Quando Samuel se tornou sacerdote, isto é, o pastor dos judeus o seu povo não tinha rei, os
judeus começaram a observar que todos os outros povos tinham um rei.
Então os judeus começaram a pedir para que Samuel escolhesse um homem para ser o rei deles.
Com isso ele orou ao Senhor que mandou que ele procurasse um homem para ser rei.
Um dia Samuel viajou para uma cidade e lá encontrou um moço alto e bonito que se chamava
Saul e andava com um criado que procurava uns animais de sua fazenda que se haviam perdido.

Foi quando Saul soube que o sacerdote Samuel estava na cidade, resolveu ir procura-lo porque
ele sabia que Samuel conversava muito com o Senhor em oração.
Quando Saul se aproximou do sacerdote, Deus falou para Samuel que aquele seria o rei de Israel.
Ali mesmo Samuel ungiu Saul para torna-lo rei.
Quando o povo soube o que havia acontecido, todos ficaram muito felizes e saíram pelas ruas
aplaudindo e dizendo “Viva o rei!”

Pais, durante 13 semanas seu filho(a) estudou sobre Abraão e o nascimento de Jesus. Esta lista de exercícios é
baseada nas sete primeiras lições que ele teve em sala e serve como uma avaliação.
Como pai e servo do Senhor, contamos com sua ajuda para que que ele aprenda sobre a Palavra. Ajude seu filho
(a) a fazer esses exercícios que deverá ser entregue no próximo dia de culto.
Equipe MENIBRAC.
1. Ache a sombra que corresponde a de Samuel:

2. Pinte o desenho abaixo, cubra quem são os personagens e depois tente escrever os nomes
deles nas linhas:

3. Escreva a inicial de cada animal e descubra qual palavra forma:

Pais, durante 13 semanas seu filho(a) estudou sobre Abraão e o nascimento de Jesus. Esta lista de exercícios é
baseada nas sete primeiras lições que ele teve em sala e serve como uma avaliação.
Como pai e servo do Senhor, contamos com sua ajuda para que que ele aprenda sobre a Palavra. Ajude seu filho
(a) a fazer esses exercícios que deverá ser entregue no próximo dia de culto.
Equipe MENIBRAC.
1. Qual era o nome dos pais de Samuel?

________________________________________________________________________________________
2. O que o profeta achou que estava acontecendo com Ana quando a viu no templo?

________________________________________________________________________________________
3. Ordene corretamente as sílabas cinco nomes que aparecem na história de Samuel, na Bíblia (ISamuel
1 a 3):

A) ________________________
B) ________________________
C) ________________________
D) ________________________
E) ________________________
4. Abra a Bíblia em I Samuel 2:26 e complete o versículo:
“E o menino Samuel ia crescendo em __________________________________ e em ____________________________________
diante do Senhor, como também diante dos homens”.

5. Você sabe o que significa “graça diante do Senhor”? Significa que Samuel agradava a Deus. Tanto Deus
quanto as pessoas gostavam muito de Samuel. Pinte as estrelas que mostram o que você acha que
Samuel fazia para agradar a Deus:

Orava todos os dias

Ajudava no templo

Desobedecia a Eli
Era bondoso com os outros

Fazia pirraça
Cantava com alegria

Aprendia as leis de Deus
Brigava com os outros

6. Qual era o nome do homem que Samuel ungiu como primeiro rei dos judeus?
________________________________________________________________________________________

7. O que ele estava fazendo quando encontrou com Samuel?
________________________________________________________________________________________

8. Por que os judeus pediram um rei à Samuel?
________________________________________________________________________________________

9. Desvende o enigma:

10. Resolva o caça palavras abaixo:

