
   

  



   

  
(Abertura   da   célula,   quebra-gelo,   oração)   

  
Olá   querido   líder   de   célula,   

Estamos  no  estu do  3:   Na  casa  da  árvore  eu  aprendo  a  ouvir  a  voz  de  Deus ,  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  ao  ministrar  no  coração  das  crianças.  Esse  é  um  tempo  especial,                 
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:  “A  voz  de  Deus  pode  ser  ouvida                 
em   todos   os   momentos   da   nossa   vida.”   

  
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!   

  
  

  
Pergunte  para  as  crianças  quem  decorou  o  versículo  da  semana  que  é  passado               

no   culto:    “Fala,   ó   Senhor,   pois   o   teu   servo   está   escutando.”   1º   Samuel   3:9b   NTLH.   
Repita   o   versículo   para   que   todos   possam   guardar   o   versículo   no   coração.   

  

  
Pergunte   às   crianças   se   tem   alguma   música   que   elas   gostariam   de   cantar.     
Abaixo   deixamos   sugestões   de   músicas:   

  
Samuel   -   3Palavrinhas   -   Volume   4   
Quero  Ouvir  A  Voz  de  Deus  |  DVD  Samuel,  o  menino  que  ouviu  Deus  |  Crianças  Diante                   
do   Trono   
Fala   Senhor   |   DVD   Samuel,   o   menino   que   ouviu   Deus   |   Crianças   Diante   do   Trono   

  
  

  
(Momento   fixo,   toda   semana)   

  
Nesse  momento,  as  crianças  darão  o  testemunho  de  como  foi  a  experiência              

delas   na   “casa   da   árvore”   dessa   semana.     
Líder,   inicie   com   você   mesmo   dando   seu   testemunho!   

  
  

  

HORA   DO   ENCONTRO   

MOMENTO   DO   VERSÍCULO   

HORA   DE   EXALTAR   

TESTEMUNHO   CASA   DA   ÁRVORE   

https://www.youtube.com/watch?v=OxLrQwc_zDI
https://www.youtube.com/watch?v=ShJJ5rr7blc
https://www.youtube.com/watch?v=ShJJ5rr7blc
https://www.youtube.com/watch?v=7FRbfZ_90ow


   

  
  

  
(Mensagem:   Esboço   para   aplicação,   perguntas,   etc)   

  
Resumo   da   história:   

O   nome   Samuel   significa   “Do   Senhor   o   pedi”.   Ele   foi   o   último   dos   juízes   e   o   
primeiro   dos   profetas   na   história   de   Israel   e   sua   história   está   contada   na   bíblia.   Ele   era   
filho   de   Ana   e   Elcana   e   viveu   por   volta   de   1095   AC.   

De  acordo  com  as  escrituras  Ana  não  podia  ter  filhos  e  ela  orava  tanto  pedindo  esta                  
bênção  ao  ponto  de  seu  marido  Elcana  pensar  que  ela  estava  bêbada,  pois  via  sua  boca                  
se  movendo  continuamente,  sem  sair  som.  Na  verdade  Ana  intercedia  ao  Senhor  todos               
os   dias,   a   todo   momento   pedindo   a   realização   deste   sonho.   

Quando  soube  que  estava  grávida,  Ana  já  planejava  levar  o  menino  para  crescer  na                
casa  do  Senhor  e  consagrá-lo  a  Deus.  E  assim  foi  feito  no  seu  devido  tempo.  Samuel                  
cresceu  acompanhado  pelo  sacerdote  Eli  e  conforme  o  menino  crescia,  a  cada  ano  sua                
mãe   lhe   levava   uma   túnica.   

De  acordo  com  as  escrituras  Samuel  era  ainda  pequeno  quando  ouviu  o  Senhor  lhe                
chamar,  num  tempo  em  que  a  Palavra  do  Senhor  era  muito  rara  e  e  visões  não  eram                   
frequentes.  Certa  noite  ouviu  uma  voz  “Samuel,  Samuel”  e  acordou,  foi  até  Eli  e  disse                 
“Eis-me  aqui,  pois  me  chamaste”.  Eli  esclareceu  que  não  o  chamou.  Isso  ocorreu  ainda                
mais  duas  vezes  até  que  Eli  percebeu  que  o  próprio  Deus  estava  chamando  o  menino  e                  
o   instruiu   a   se   prontificar   quando   o   Senhor   o   chamasse   novamente.   

E  assim  ocorreu.  Samuel  voltou  para  o  templo  do  Senhor  (lugar  onde  também               
dormia  naquela  noite)  e  quando  ouviu  o  Senhor  o  chamando  novamente  respondeu              
“Eis-me  aqui  Senhor  fala  que  o  teu  servo  ouve”.  E  foi  desta  forma  que  o  Senhor                  
começou   a   palestrar   com   Samuel.   

  
1) O   que   é   a   oração?   
2) Deus   pode   falar   com   todas   as   pessoas?   Quem   pode   ouvir   a   voz   dele?   
3) Como   Deus   fala?   
4) Onde  é  a  sua  casa  na  árvore?  (  lembre  às  crianças  que  a  casa  na  árvore  é  o  lugar                     

onde   gostamos   de   falar   com   Deus)   
  

Líder,  ouça  com  atenção  as  respostas  das  crianças,  auxilie-as  caso  seja             
necessário,  seja  intencional  em  suas  perguntas  e  encoraje  sua  criança  a  orar  e  buscar  a                 
Deus  através  da  leitura  da  palavra,  lembre-a  que  a  bíblia  é  a  palavra  de  Deus  e  Ele  fala                    
com  a  gente  através  dela.  Relembre  a  história  que  foi  estudada  no  domingo  com  a                 
ajuda  das  crianças.  Faça  perguntas  para  que  elas  possam  refletir  sobre  a  história,  não                
esqueça   de   dizer   que   Samuel   era   uma   criança   como   elas   quando   ouviu   a   voz   de   Deus.   

  
  
  
  
  
  

  

HORA   DE   EDIFICAR   



   

  
  

  
(Fixação   do   objetivo:   Atividades   práticas   /   dinâmicas   /   ilustrações   /   etc)   

  
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,  fazer  esportes,  assistir  tv,  brincar…  mas  em              
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                
oração  e  ter  um  tempo  só  nosso  com  Ele,  então  quando  forem  orar,  desliguem  a  tv,  vá                   
para  o  seu  lugar  secreto  e  faça  como  Jesus:  Mas  Jesus  retirava-se  para  lugares  solitários                 
(ou   seja   não   tinha   barulho)    e   orava.   -   Lucas   5:16.  

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                
quando   você   orou   e   Deus   falou   com   você.   

  
  

    
  (Desafios   evangelísticos   para   as   crianças)   

  
Foi  muito  bom  aprender  o  que  é  oração  e  que  Deus  fala  com  a  gente  de                  

diferentes  maneiras,  agora  é  hora  de  contar  para  os  nossos  amigos  sobre  como  Deus                
fala   conosco.   Líder,   incentive   sua   criança   a   orar   por   alguém   da   família.   
Desafio   da   semana :   No   próximo   encontro,   a   criança   deverá   testemunhar   como     

  

  
  

  

HORA   DE   EXERCER   

HORA   DE   EVANGELIZAR   

AVISOS   DO   MINISTÉRIO   INFANTIL   


