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Encarte do Mensageiro Luterano de setembro de 2021

Olá, querida criança do MC! Nesta lição, vamos conhecer a história 
maravilhosa de um menino da Bíblia chamado Samuel. Sabe o que tem de 
especial nessa história? Samuel ouviu a voz de Deus de verdade! É isso 
mesmo! Ele ouviu Deus chamar o seu nome! Quer saber quando, como e 

onde? Então, lá vamos começar!
A história de Samuel aconteceu mais de mil anos antes de Jesus nascer e 

está escrita na Bíblia, no livro de 1Samuel, capítulos 1 a 3.

O menino que ouviu a voz de Deus

Uma mulher chamada Ana não tinha filhos. 
Ela queria muito ser mãe. No templo, em 
oração, ela pediu: “Ó Deus, por favor, me dê 
um filho. Se tu me deres um filho, prometo 
que o dedicarei a ti por toda a vida”. Deus 
ouviu a oração de Ana, e o bebê nasceu. Seu 
nome, Samuel, significa “Do Senhor o pedi”.

Samuel ainda era pequeno, quando sua 
mãe o levou para morar com o sacerdote 
Eli, no templo, para servir a Deus, conforme 
havia prometido.

Ligue corretamente o nome dos personagens 
e depois pinte a figura ao lado:

ELI SAMUELANA



Escreva 
no quadro abaixo o 
chamado da voz de 

Deus!

Certa noite, quando Samuel estava na 
cama, ele ouviu uma voz que chamava assim: 
“Samuel! Samuel!”

“Estou aqui!”, Samuel respondeu. E correu 
para onde o profeta Eli estava e disse: “O se-
nhor me chamou?”

“Eu não chamei você. Volte para a cama”, 
disse Eli. Samuel voltou para a cama.

Aconteceu de novo. E Eli mandou Samuel 
de volta para a cama outra vez.

E de novo... pela terceira vez. Mas, dessa 
vez, Eli compreendeu que era o Senhor que 
estava chamando o menino e, então, disse: 
“Deus está chamando você, Samuel. Na pró-
xima vez diga: ‘Fala, ó Senhor, pois o teu servo 
está escutando!’” Assim, Samuel voltou para 
a cama.

E não deu outra! Quando Samuel estava 
novamente dormindo, acordou, pela quarta 
vez, ouvindo a voz que o chamava: “Samuel! 
Samuel!”. Agora Samuel fez conforme a 
orientação recebida do sacerdote. E respon-
deu: “Fala, ó Senhor, pois o teu servo está 
escutando!” (1Sm 3.9).

Deus contou a Samuel muitas coisas so-
bre a desobediência do povo de Israel e dos 
filhos do profeta Eli, que se chamavam Hofni 
e Finéias. Eles se afastaram dos ensinamen-
tos do Senhor e faziam coisas más. Eles eram 
um mau exemplo para todo o povo e enver-
gonhavam o seu pai, Eli. Deus também disse 
a Samuel que castigaria o sacerdote Eli e sua 
família se seus filhos não se arrependessem 

e não mudassem de vida. Deus estava muito 
triste porque Hofni e Finéias desrespeitavam 
o templo e ofendiam o próprio Deus.

No outro dia, o menino Samuel contou 
a Eli tudo o que Deus havia lhe dito. E Eli 
disse: “Ele é Deus, o Senhor. Que ele faça 
tudo o que ele achar melhor” (1Sm 3.18). 
A partir deste momento, Deus conduziu a 
história de vida de Samuel para fazer dele o 



1. Risque as letras B, M e X e passe as demais letras para o espaço abaixo. Você vai 
descobrir a resposta de Samuel para Deus.

 
F B A L B A P B O X M I S   

  
O T X E U X S M E R V B O

  
X M E B S M B X T B M X Á

  
E S B C M U X T A M N D O

  

“_________________, ______________________________________________________

______________________________________________________________________!”

2. Samuel ajudava o sacerdote Eli no templo. Faça uma lista de como nós podemos servir 
a Deus e ser exemplo para outras pessoas em nossa vida.

1)_______________________________

2)_______________________________

3)_______________________________

4)_______________________________

5)_______________________________

6)_______________________________

profeta do povo de Israel, em lugar de Eli. A 
Palavra de Deus voltou a ser anunciada ao 
povo e Deus abençoou ricamente a vida de 
Samuel. E tudo começou com o chamado de 
Deus para Samuel e com a resposta de Sa-
muel para Deus.

E você, amiguinho? Já ouviu Deus chamar 
você? Ele o chama pelo seu nome também, 
desde o seu batismo! O Senhor Deus, que 
o criou, diz: “Não tenha medo, pois eu o sal-
varei; eu o chamei pelo seu nome, e você é 
meu” (Is 43.1). Sabe qual foi a primeira coisa 
que Deus disse, através da voz do pastor, no 
dia do seu batismo? O seu nome! Sabia?

Deus também nos chama quando temos a 
oportunidade de ouvir a sua voz através de 
estudos e lições bíblicas, como está aconte-
cendo agora! E que bom que você disse sim 
e está aqui, aprendendo e ouvindo o Senhor 

falar com você! A Bíblia é a voz de Deus a 
nos guiar! Continue assim! Escolha sempre 
fazer o que agrada a Deus, o que honra os 
seus pais e o que ajuda outras pessoas.

Deus chamou Samuel, e o menino ouviu 
o Senhor. Samuel crescia servindo a Deus 
no templo, e todos gostavam dele. Samuel 
se tornou um exemplo e, depois, um gran-
de profeta. Vamos fazer o mesmo? Que você 
responda: Sim! 

Queremos ouvir e praticar a 
vontade de Deus para que o Sal-

vador Jesus Cristo seja conhe-
cido por todas as pessoas, para 

a salvação de muitas pessoas.



“Amado Deus. 
Quero agradecer por todas as 

bênçãos que me deste. Quero sem-
pre me colocar a teu dispor. Ajuda-me a 

compreender de que maneira posso fazer 
isso. Quero dedicar a minha vida ao teu 
serviço e ao meu próximo. Em nome 

de Jesus. Amém.”

Desafio de criança: Queridos amiguinhos do Mensageiro das Crianças! Estamos es-

tudando as crianças da Bíblia e queremos propor um desafio especial para vocês: Qual o 
significado do seu nome? Seu nome é bíblico? Ou é uma homenagem a alguém especial? 
Quem escolheu seu nome? Hoje, conhecemos Samuel e aprendemos que o seu nome 
significa “Do Senhor o pedi”. Agora, queremos conhecer você e um pouquinho da histó-
ria do seu nome. Envie uma foto e escreva para a gente, contando sobre seu nome, para 
o seguinte endereço: editorial@editoraconcordia.com.br. As fotos serão publicadas nas 
edições do Mensageiro Luterano de outubro, novembro e dezembro. Um grande abraço 
e que Deus abençoe vocês!

3. Ana, a mãe de Samuel, nos deixou 
um exemplo bem bonito sobre orar 
a Deus e confiar nele. Vamos orar 
também! Leia esta oração com seus 
familiares:

4. Samuel servia a Deus no templo. Você gosta de servir ao Senhor, na igreja que fre-
quenta? Então, desenhe você no templo, com a sua família, servindo ao Senhor!


