LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
35

Deus chamou Samuel
LEITURA BÍBLICA: 1Sm 1:1-28; 2:11, 12-36; 3:1-21; 7:3-17; 1Cr 6:33-38

OBJETIVO: Ver que Deus quer que todos os Seus chamados recebam Sua palavra, O conheçam e falem por Ele.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
1 Samuel 3:10b (Samuel respondeu: Fala, porque o teu servo ouve.); 1 Timóteo 4:12 (Ninguém despreze a
tua juventude; pelo contrário, torna-te padrão dos crentes, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na
pureza.); Efésios 6:1 (Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.); 2 Timóteo 3:15 (e que,
desde a infância, conheces os escritos sagrados, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em
Cristo Jesus.)

SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Faça um par de “ouvidos que escutam” com orelhas de papel presas a uma faixa de papel.
2) Conecte copos com barbante para fazer “telefones”.
Sugestão de atividade: uma brincadeira de escuta como “Telefone”.

CONTEÚDO: Havia um homem chamado Elcana na terra de Efraim. Ele tinha duas esposas; uma se chamava
Ana, e a outra, Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não, pois o Senhor havia fechado seu ventre.

Elcana e sua família viajavam todos os anos para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor em Siló. Lá, Penina
sempre provocava Ana porque ela não tinha filhos. Ano após ano Penina provocava Ana dessa maneira. Ana
chorava e não comia. Um ano, depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou; estava amargurada na alma
e orou ao Senhor, e chorou muito. Ela fez um voto e disse ao Senhor que, se Ele lhe desse um filho, ela o
entregaria ao Senhor todos os dias de sua vida para servi-Lo. Nenhuma navalha passaria sobre sua cabeça; ele
seria um nazireu para o Senhor (um nazireu é alguém que foi voluntariamente consagrado e separado para o
Senhor). Ana orou muito tempo diante do Senhor. Ela falava em seu coração, movendo apenas os lábios, mas
sem emitir nenhum som. O sacerdote Eli, observando-a, pensou que ela estava bêbada, e a repreendeu. Ana
explicou a ele que ela estava orando. Eli disse: "Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe
fizeste.” (1Sa 1:17).

No devido tempo o Senhor respondeu à oração de Ana, e ela deu à luz um filho, e o chamou de Samuel (que
significa “ouvido por Deus” ou “pedido a Deus”), porque havia pedido ao Senhor por ele. Ana manteve Samuel
em casa até ser desmamado. Então, cumprindo sua promessa ao Senhor, ela o levou à casa do Senhor para Eli,
e lhe disse: “Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao SENHOR. Por este menino orava eu; e o
SENHOR me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao SENHOR, por
todos os dias que viver; pois do SENHOR o pedi.” (1Sa 1:26-28). Assim Samuel ficou na casa do Senhor em Siló,
sob os cuidados do sacerdote Eli, e sendo treinado por ele.

Os dois filhos de Eli, Hofni e Fineias, eram sacerdotes do Senhor, mas eram homens desprezíveis; não
conheciam o Senhor. Eles abusavam dos direitos do sacerdócio ao tomar para si a carne das ofertas do povo.
Desprezavam a oferta do Senhor e cometiam grandes pecados contra Ele. Não respeitavam o Senhor e faziam
muitas outras coisas más. Nessa época Eli era muito velho; ele ouvia falar de tudo o que seus filhos faziam e
perguntava por que estavam fazendo tais coisas; ele lhes disse que era uma coisa séria pecar contra o Senhor.
Mas os filhos de Eli não deram ouvidos ao seu pai. Enquanto isso, em contraste com esses homens maus, o
menino Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel cresceu na casa do Senhor, e tinha o favor do Senhor e
dos homens.
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Certo dia, um homem de Deus veio a Eli para avisá-lo do iminente julgamento do Senhor sobre sua casa. Sendo
descendentes de Arão, Eli e sua casa tinham o privilégio de servir como sacerdotes de Deus. Agora, por causa
dos terríveis pecados dos filhos de Eli, eles haviam degradado o sacerdócio a tal ponto que o Senhor queria
matá-los. O homem de Deus disse a Eli que em um só dia seus dois filhos morreriam. Também lhe disse que o
Senhor levantaria para Si um sacerdote fiel que faria de acordo com o que estava em Seu coração e em Sua
mente.

O menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. Ora, a palavra de Deus era rara naqueles dias; nem todos
conseguiam ouvir e entender o falar do Senhor. Mas uma noite Samuel estava no templo do Senhor, onde
estava a Arca de Deus. Então Samuel ouviu alguém chamá-lo, e respondeu obedientemente: “Eis-me aqui!”.
Samuel pensou que fosse Eli, logo correu até ele e disse: “Eis-me aqui, pois tu me chamaste.” Mas Eli lhe disse
que não o havia chamado, e o instruiu a voltar a dormir. Isso aconteceu três vezes, e finalmente Eli percebeu
que era o próprio Senhor que estava falando com Samuel! Então instruiu Samuel: “Vai deitar-te; se alguém te
chamar, dirás: Fala, SENHOR, porque o teu servo ouve.” (1Sm 3:9). Samuel foi e se deitou em seu lugar. O Senhor
veio, pôs-se junto dele e chamou Samuel como das outras vezes. Desta vez Samuel não correu para Eli. Ele
respondeu ao Senhor como Eli o havia instruído. O Senhor então disse a Samuel o que estava em Seu coração
a respeito da casa de Eli.
Depois que o Senhor lhe falou, Samuel ficou deitado até de manhã, quando abriu as portas da casa do Senhor.
Samuel estava com medo de contar a visão para Eli, por causa das coisas que iriam acontecer. Mas quando Eli
o pressionou, Samuel lhe contou tudo e não escondeu nada dele. Eli disse: “É o SENHOR; faça o que bem lhe
aprouver.” Mais tarde Deus cumpriu Sua palavra de julgamento sobre a casa de Eli, e eles perderam o
sacerdócio.

Assim Samuel cresceu e o Senhor estava com ele, e não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra. Todo
o Israel sabia que Samuel havia sido estabelecido como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em
Siló, pois ali Se revelava a Samuel falando com ele. Samuel tornou-se sacerdote, profeta e juiz: orou pelo povo
de Deus, falou a palavra de Deus e representou Deus, julgando Israel todos os dias da sua vida (1Sm 7:3-17).

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que você está
servindo.
● Samuel era fiel. Quando menino, sob o comando de Eli, Samuel aprendeu a cuidar das necessidades do
Senhor. Ele tinha que ser treinado e receber instruções em coisas grandes e pequenas, e cuidou fielmente de
suas responsabilidades. Por exemplo, a Bíblia nos diz que ele abria as portas da casa do Senhor. Enquanto
somos jovens, todos podemos aprender a ministrar ao Senhor. Podemos ajudar a arrumar as salas de reuniões
das crianças, ajudar a arrumar as cadeiras, ajudar a servir o lanche, etc. Em contraste, os filhos de Eli não
cuidaram adequadamente de seus deveres sacerdotais, e como resultado sofreram julgamento.
● Samuel era obediente. Ele aprendeu a obedecer tanto a Eli quanto ao Senhor. Cada vez que Eli o chamava,
ele vinha imediatamente. Quando nossos pais ou professores nos chamam, vamos imediatamente? Ou
continuamos brincando com nossos brinquedos?

● Samuel era sincero. Embora estivesse com medo de contar a visão a Eli, a Bíblia nos diz que Samuel
contou tudo a Eli e não escondeu nada dele.

● Samuel era um bom ouvinte e aprendeu a conhecer o falar de Deus. Samuel ouviu atentamente a Eli
e a Deus. Porque Samuel ouviu Eli com atenção, ele aprendeu (com a ajuda de Eli) a reconhecer quando Deus
estava falando com ele. Em contraste, os filhos de Eli não ouviram a voz de seu pai. Eles desprezaram seu
privilégio de servir a Deus, não cuidaram adequadamente de seus deveres e, por fim, perderam a vida.
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● Samuel tornou-se sacerdote, profeta e juiz:

1. Os sacerdotes desfrutam do privilégio de orar. Também podemos orar e desfrutar de nossas
orações ouvidas e respondidas! Nunca devemos ser relaxados ou brincar quando oramos. Sempre que
nós ou outros orarmos, devemos sempre orar com um coração sincero e honrar e respeitar o Senhor.
Pergunte às crianças: quais são algumas maneiras pelas quais podem mostrar respeito? Não falando
com os outros enquanto alguém está orando, fechando os olhos para não nos distrairmos, ouvindo o
que os outros estão orando, etc.
2. Os profetas falam pelo Senhor. Também temos o privilégio de falar aos outros sobre o Senhor
Jesus. Para isso, como Samuel, precisamos conhecer a Palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia todos os
dias e memorizar nossos versículos diligentemente semana após semana. Não devemos desprezar a
Palavra de Deus de forma alguma, nem manuseá-la de maneira desleixada. Devemos cuidar de nossas
Bíblias e ter cuidado para que as páginas não fiquem sujas e rasgadas, e não devemos perder nossas
Bíblias nem deixá-las espalhadas de maneira descuidada.

3. Como juiz, Samuel representava Deus. Quando as pessoas ao nosso redor nos veem, devem ver
algo de Deus. Podemos representar o Senhor para aqueles ao nosso redor mesmo por meio de nossos
hábitos regulares – em nosso falar, em nossa atitude e até em nossas roupas. Especialmente na reunião
das crianças, em vez de nos vestirmos de maneira desleixada (por exemplo, roupas amassadas ou sujas,
cabelos desarrumados, etc.), devemos mostrar nosso respeito e reverência ao Senhor vestindo-nos de
maneira limpa e adequada, da maneira que faríamos para encontrar um pessoa importante.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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