
 

 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 06/09/2020 

 

SAMUEL: DE FILHO OBEDIENTE A JUIZ DE 

ISRAEL 
 

Versículos para decorar: 

1- Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. (1 Pedro 2:13) 

2- Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não 
venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. (Romanos 13:1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA - FEIRA 
1. Samuel crescia sendo obediente e seguindo as instruções de Eli, que já não conseguia mais 
enxergar. Certa noite, Eli e Samuel estavam no Tabernáculo. Responda:  

 

2. Quando Deus chamou Samuel novamente, ele respondeu conforme Eli havia mandado. Sabia 
que você também pode ouvir a 
voz de Deus? Pinte todas as 
letras W e descubra como, 
depois escreva na linha abaixo. 

_____________________________________________________________________________  

 

3. Hoje podemos ouvir a voz de Deus através da Bíblia! Siga 
as coordenadas e descubra o que Deus falou para Samuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Onde Samuel estava deitado? 
(1 Samuel 3:3) 
 

(    ) Na cama do seu quarto. 
(    ) No santuário do Senhor. 
(    ) No sofá da sala. 

b) Quantas vezes Deus chamou Samuel?          
(1 Samuel 3: 4 a 10) 
 

Q _ _ _ _ _  

c)Eli percebeu que quem estava chamando o 
menino era o: 

 
 
 

d) O que Eli disse para Samuel responder se 
Deus o chamasse de novo? (1 Samuel 3:9) 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 

P D V A O 

H Q E J X 

N G M S I 

W L Z K B 

R T Y F U 

1 
2 
3 
4 
5 

a) Deus falou tudo o que aconteceria com a família de __ __ __. 
                                                                                       2c 4b 3e 

b) Eli sabia das coisas que seus __ __ __ __ __ __ faziam e não 
fazia nada.                                   5d 3e 4b 2a  1e 3d 
 
c) Eli era sacerdote com dois filhos  __ __ __ __ __ __ __ __ que                                            

5a 2c 4e 2c 4b 1b 2c 3d 
também eram sacerdotes e não eram corrigidos pelo pai. 
 

A       B      C      D      E 

S 

d) O Senhor estava levantando Samuel para __ __ __ __ __ __ o próprio pai de criação.                                      
2d 5e 4b 3b 1d 5a 

. 
 



 

 

Refletindo: 
- Deus não gosta de rebeldia.  
- A rebeldia entristece o coração de Deus. 

Decidindo: 
(   ) Decido não ser uma criança rebelde. O que meus pais e autoridades mandarem eu fazer, farei 
imediatamente. 

Compartilhando com Deus: 
Ser uma criança rebelde só faz mal para você e ainda entristece o coração de Deus. Escreva sua decisão 
abaixo e depois escreva uma oração pedindo a Deus para ser uma criança obediente: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
               

TERÇA - FEIRA 
Entendendo a História 
1. Eli não era um bom líder, mas isso não impediu que Samuel o respeitasse. A Bíblia diz que 
todos nós devemos respeitar as nossas autoridades (1 Pedro 2:13-17). Por isso, mesmo que 
não tenhamos bons líderes, devemos respeitá-los. Leia Romanos 13:1-2 e complete o versículo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. A Palavra de Deus diz que toda autoridade é dada por Deus, tanto a boa quanto aquela que 
não sabe liderar, a agradável e a chata. Portanto, devemos ser obedientes a todas. Leia o 
enunciado abaixo e reescreva-o de forma legível na linha destacada: 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

3. Deus coloca autoridades em nossa vida para nos proteger, nos ajudar a tomar boas decisões, 
e nos transformar, por isso, sempre teremos líderes conosco. Circule as autoridades que você 
tem e terá na sua vida: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

A Palavra de Deus diz que se uma autoridade mandar você fazer algo que 
desobedeça a Deus - como matar, roubar, mentir - obedeça sempre em 
primeiro lugar a Deus e o que diz em sua Palavra. (Atos 4:19 / Atos 5:29) 

CHEFE PROFESSOR GOVERNANTE PAI E MÃE 

Todos devem sujeitar-se às _______________________ governamentais, pois não há 
autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem foram por ele 
______________________. Portanto, aquele que se ____________ contra a autoridade 
está se colocando contra o que Deus instituiu, e ___________ que assim procedem trazem 
______________ sobre si ____________. 



 

 

Refletindo: 
- Aprendemos hoje que independente do que sentimos, devemos obedecer porque Deus manda fazermos 
isso. 
- Quando obedecemos os nossos pais, professores e autoridades, estamos obedecendo a Deus. 

Decidindo: 
(   ) Decido respeitar minhas autoridades. Não vou falar mal do governo, e sim orar a Deus pedindo pra 
Ele agir e dar sabedoria para minhas autoridades governamentais. 
(   ) Decido obedecer minhas autoridades. Não vou criticar meus professores nem falar mal deles. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva as duas decisões que você tomou hoje e depois escreva uma oração pedindo a Deus para ser 
uma criança que respeita, obedece e não fala mal de suas autoridades: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

 
QUARTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Eli chamou Samuel e pediu para ele dizer o que Deus havia falado. Samuel contou tudo o que 
Deus falou que iria acontecer com Eli e sua família. O que Deus falou a Samuel? Leia 1 Samuel 
3:12 e pinte o balão correto: 
 
 
 
 
 
 
 
2. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Ele fazia o que Deus falava. Complete a 
frase organizando as sílabas e veja com o significado de “Coragem”: 
 
 
 
 
 
3. O nosso alvo é agradar ao Senhor. Não ter vários amigos durante nossa vida, não é defeito. 
Você deve se afastar de amigos ruins que não te aproximam de Deus, e Deus vai dar os amigos 
certos. Ligue as características corretamente e no final circule o tipo de amigo que você vai 
escolher: 
 
Conta mentiras 
Fala a verdade 
Fala imoralidade 
É obediente 
Cola na prova 
Estuda para tirar boa nota 
Fala coisas boas 
Chama palavrão 
Zomba dos outros 
 
 

AMIGO CERTO 

AMIGO ERRADO 

“... você construirá uma 
arca bem grande para 

salvar você e sua 
família, serão 40 dias 

de dilúvio...” 

“... executarei contra Eli 
tudo que o que falei 

contra sua família, do 
começo ao fim...” 

 

“Samuel, você 
desobedeceu, agora tirarei 

o seu reino para que se 
arrependa de seus pecados 
e encontre misericórdia. ” 

Fazer o que Deus _________ (da-man), mesmo que eu _____________ (te-ja-es) só, mesmo 

quando acho _________ (cil-fí-di), mesmo que eu esteja com ________ (do-me), mesmo que 

____________ (bem-zom) de mim. 



 

 

Refletindo: 
- A decisão de escolher bons amigos é uma decisão importante. Você precisa orar e pedir pra Deus te 
ajudar a escolher certo suas amizades. 
 
Decidindo: 
(   ) Decido ter boas amizades, que amem a Deus e me ajudem a fazer o certo. 
(   ) Decido orar e pedir pra Deus me ajudar a escolher bem minhas amizades. Vou pedir pros meus pais 
me ajudarem também. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar a escolher bem suas amizades. Tem algum amigo(a) 
que Deus tocou no seu coração pra se afastar? Peça também agora ajuda de Deus para fazer isso: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
 
QUINTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. Houve uma batalha entre Israel e os filisteus. Conte com suas palavras como tudo isso 
aconteceu, de acordo com os versículos e as figuras abaixo. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. 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 marque a resposta errada.  
 

 
a. O que aconteceu com a arca? (   ) Derreteu com o calor.    (   ) Foi roubada pelos filisteus. 
 

b. O que aconteceu com os filhos de Eli?  (   ) Morreram no mesmo dia.    (   ) Ficaram doentes. 
 

c. O que os israelitas descobriram depois da segunda derrota?  
(   ) Que eles precisavam de mais soldados para lutar contra os filisteus. 
(   ) Que a Arca sem a presença de Deus não é nada. 
 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

________ 

1 Samuel 4.4,7 1 Samuel 4.10-18 1 Samuel 4.19-20 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

________ 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

________ 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

________ 

 

1 Samuel 4.2 



 

 

3. Eli tinha 98 anos, era velho, 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, preencha o que o 
benjamita disse a Eli e depois pinte a figura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Refletindo: 
- A presença de Deus na nossa vida é importante. A presença de Deus não estava na arca da Aliança, e 
mesmo ela estando na batalha do lado dos israelitas, eles perderam. 

Decidindo: 
(   ) Decido me esforçar para fazer o que é correto e justo aos olhos de Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua decisão de hoje e depois peça para Deus te ajudar a cumpri-la: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
SEXTA - FEIRA  
Entendendo a História 
1. A Arca da Aliança estava com os filisteus e eles começaram a ter tumores. Eles pediram 
conselhos de homens importantes do seu povo. Os homens ainda fizeram um teste para saber 
se foi Deus que causou esses tumores. Leia 1Samuel 6:8-9 e marque qual foi esse teste. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

2. Durante esse tempo o povo de Israel clamava ao Senhor. Deus não respondia porque 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 
 

       

 

 

(    ) Colocar a Arca sobre a carroça e mandar ela para um 
lugar desconhecido. 
 

(    ) Fugir com a Arca para outro lugar, indo na direção 
contrária do destino correto. 
 

(    ) Colocar a Arca sobre a carroça e se ela fosse na 
direção de seu território, então confirmaria que foi o Senhor 
que causou os tumores. 

 

Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande 

matança entre os soldados. Também os seus 

dois _____________, Hofni e Finéias, estão 

mortos, e a ___________ de Deus foi tomada. 

O que aconteceu com Eli depois de ouvir a notícia? 
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 



 

 

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. Leia 1 Samuel 7:12 e depois 
complete a frase abaixo para descobrir o que significa Ebenézer: 

“Até ________ o ____________ nos 
____________” 

Refletindo: 
- Deus atendeu ao clamor de Samuel e livrou o povo das mãos dos filisteus. 
- A quem você tem pedido ajuda na hora da dificuldade?  Escreva aqui: ___________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
- Deus precisa estar como prioridade na nossa vida. 

Decidindo: 
(   ) Decido sempre orar a Deus quando eu passar por algum problema. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua decisão de hoje e depois escreva uma oração de gratidão a Deus por ele estar sempre 
pronto a te ajudar: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 


