





HORADOENCONTRO 

(Aberturad
 ac élula,q
 uebra-gelo,o
 ração) 

Oláq
 ueridolíderd
 ec élula, 
Estamosnoestudo 3:NacasadaárvoreeuaprendoaouviravozdeDeus,tem
sido um tempo especial na presença de Deus e queremos que você também tenha
experiências incríveis, por isso encorajamos você a buscar e meditar na palavra de
Deus para ser usada aoministrarnocoraçãodascrianças.Esseéumtempoespecial,
onde vamos lembrá-los que na casa da árvore é onde aprendemos a ouvir a voz de
Deus. 
Lembre-se que o princípio bíblico de hoje é: “AvozdeDeuspodeserouvida
emt odoso
 sm
 omentosd
 an
 ossav ida.” 

Na hora do encontro reúna as crianças e comece perguntando como foi a
semana deles e se alguma criança lembra o que aprendeu no culto, depois de
escutá-las, é hora de exaltar o Senhor com nosso louvor. Dê atenção especial aos
visitantes! 


MOMENTODOVERSÍCULO 

Pergunteparaascriançasquemdecorouoversículodasemanaqueépassado
noc ulto:“Fala,ó
 S enhor,p
 oiso
 t eus ervoe stáe scutando.”1
 ºS amuel3
 :9bN
 TLH. 
Repitao
 v ersículop
 araq
 uet odosp
 ossamg uardaro
 v ersículon
 oc oração. 

HORADEEXALTAR 

Pergunteà sc riançass et ema lgumam
 úsicaq
 uee lasg ostariamd
 ec antar. 
Abaixod
 eixamoss ugestõesd
 em
 úsicas: 

Samuel- 3
 Palavrinhas- V
 olume4
 
QueroOuvirAVozdeDeus|DVDSamuel,omeninoqueouviuDeus|CriançasDiante
doT rono 
FalaS enhor| D
 VDS amuel,o
 m
 eninoq
 ueo
 uviuD
 eus| C
 riançasD
 ianted
 oT rono 


TESTEMUNHOCASADAÁRVORE 

(Momentof ixo,t odas emana) 

Nesse momento, as crianças darão o testemunho de como foi a experiência
delasn
 a“ casad
 aá rvore”d
 essas emana. 
Líder,iniciec omv ocêm
 esmod
 andos eut estemunho! 









HORADEEDIFICAR 

(Mensagem:E sboçop
 araa
 plicação,p
 erguntas,e tc) 

Resumod
 ah
 istória: 
On
 omeS amuels ignifica“ DoS enhoro
 p
 edi”.E lef oio
 ú
 ltimod
 osjuízese o
 
primeirod
 osp
 rofetasn
 ah
 istóriad
 eIsraele s uah
 istóriae stác ontadan
 ab
 íblia.E lee ra
filhod
 eA
 nae E lcanae v iveup
 orv oltad
 e1
 095A
 C. 
DeacordocomasescriturasAnanãopodiaterfilhoseelaoravatantopedindoesta
bênçãoaopontodeseumaridoElcanapensarqueelaestavabêbada,poisviasuaboca
semovendocontinuamente,semsairsom.NaverdadeAnaintercediaaoSenhortodos
osd
 ias,a t odom
 omentop
 edindoa r ealizaçãod
 estes onho. 
Quandosoubequeestavagrávida,Anajáplanejavalevaromeninoparacrescerna
casa do Senhor e consagrá-lo a Deus. E assim foi feitonoseudevidotempo.Samuel
cresceuacompanhadopelosacerdoteElieconformeomeninocrescia,acadaanosua
mãelhelevavau
 mat única. 
DeacordocomasescriturasSamueleraaindapequenoquandoouviuoSenhorlhe
chamar, num tempo em que a PalavradoSenhoreramuitoraraeevisõesnãoeram
frequentes.Certanoiteouviuumavoz“Samuel,Samuel”eacordou,foiatéEliedisse
“Eis-meaqui,poismechamaste”.Eliesclareceuquenãoochamou.Issoocorreuainda
maisduasvezesatéqueElipercebeuqueopróprioDeusestavachamandoomeninoe
oinstruiua s ep
 rontificarq
 uandoo
 S enhoro
 c hamassen
 ovamente. 
E assim ocorreu. Samuel voltou para o templo do Senhor (lugar onde também
dormia naquela noite) e quando ouviu o Senhor o chamando novamenterespondeu
“Eis-me aqui Senhor fala que o teu servo ouve”. E foi desta forma que o Senhor
começoua p
 alestrarc omS amuel. 

1) Oq
 ueé a o
 ração? 
2) Deusp
 odef alarc omt odasa sp
 essoas?Q
 uemp
 odeo
 uvira v ozd
 ele? 
3) ComoD
 eusf ala? 
4) Ondeéasuacasanaárvore?(lembreàscriançasqueacasanaárvoreéolugar
ondeg ostamosd
 ef alarc omD
 eus) 

Líder, ouça com atenção as respostas das crianças, auxilie-as caso seja
necessário,sejaintencionalemsuasperguntaseencorajesuacriançaaorarebuscara
Deusatravésdaleituradapalavra,lembre-aqueabíbliaéapalavradeDeuseElefala
com a gente através dela. Relembre a história que foi estudada no domingo com a
ajuda das crianças. Façaperguntasparaqueelaspossamrefletirsobreahistória,não
esqueçad
 ed
 izerq
 ueS amuele rau
 mac riançac omoe lasq
 uandoo
 uviua v ozd
 eD
 eus. 













HORADEEXERCER 

(Fixaçãod
 oo
 bjetivo:A
 tividadesp
 ráticas/ d
 inâmicas/ ilustrações/ e tc) 

Aprendemos que toda criança pode ouvir a voz de Deus, que Ele fala com a
gente de diferentes maneiras (Deus é muito criativo). Na hora de exercer, vamos
colocar em prática o que aprendemos, peça às crianças que peguem um papel e
balancem (de preferência todos juntos), no primeiro momento o papel vai fazer
barulho, depois peça para que a criança amasse esse papel, repita (abra e depois
amasse), depois de amassar duas vezes, abra o papel e peça para as crianças
balançarem, agora ele não fará mais barulho. É hora de explicar: No dia a dia nós
temos muitas atividades, escola,estudar,fazeresportes,assistirtv,brincar…masem
meio a tanto barulho e coisas para fazer não conseguimos ouvir a voz de Deus, por
isso, assim como aprendemos, para ouvir a voz de Deus precisamos nos dedicar em
oraçãoeterumtemposónossocomEle,entãoquandoforemorar,desliguematv,vá
paraoseulugarsecretoefaçacomoJesus:MasJesusretirava-separalugaressolitários
(ous ejan
 ãot inhab
 arulho)e o
 rava.- L ucas5
 :16.
Aproveite esse momento para fazer o momento de pedidos de oração e
pergunte se Deus já respondeu a oração de alguém. Líder, dê algum testemunho de
quandov ocêo
 roue D
 eusf alouc omv ocê. 



HORADEEVANGELIZAR 

( Desafiose vangelísticosp
 araa
 sc rianças) 

Foi muito bom aprender o que é oração e que Deus fala com a gente de
diferentes maneiras, agora é hora de contarparaosnossosamigossobrecomoDeus
falac onosco.L íder,incentives uac riançaa o
 rarp
 ora lguémd
 af amília. 
Desafiod
 as emana:N
 op
 róximoe ncontro,a c riançad
 everát estemunharc omo 

AVISOSDOMINISTÉRIOINFANTIL 





