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QUEBRA-GELO  

Vamos brincar de estátua!? 

Coloque uma música para as crianças dançarem e 

quando o líder falar a palavra “Estátua!” todas as 

crianças deverão ficar imóveis até a música começar 

de novo. A criança que mexer fala o versículo bíblico.   

Se puder, coloque uma das músicas que as crianças 

cantaram no domingo para as mães.  

Versículo bíblico:  

“Os filhos são um presente do SENHOR; eles são uma 

verdadeira bênção.”  (Salmos 127.3) 

Oração breve 

Ore pedindo que Deus manifeste sua presença no 

encontro. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: ANA, UMA MÃE ESPECIAL. 

Texto bíblico: 1 Samuel 1:1 a 2:11. 

O SONHO DE ANA 

Com toda certeza você já ouviu falar grande profeta 

Samuel. Aquele que foi levado para ser treinado pelo 

sacerdote Eli, e Deus falava com ele quando ainda era 

criança, lembram!?   

A Bíblia conta em 1 Samuel que a mãe de Samuel se 

chamava Ana, e ela vivia triste porque não podia ter 

filhos. Suas vizinhas zombavam dela por não ter filhos 

e seu esposo não entendia porque ela queria tanto um 

filho, se ele a amava muito e fazia tudo por ela. Filhos 

são presentes dados por Deus. Só Deus é capaz de dar 

a vida a alguém. E Ana sabia disso, ela não desistiu do 

sonho de ter um filho e sempre pedia a Deus um filho 

em suas orações. 

 

DEUS RESPONDEU A ORAÇÃO DE ANA 

Todos os anos o povo de Deus ia até Siló na Tenda 

Sagrada, para adorar a Deus e oferecer sacrifícios ao 

Deus Todo-Poderoso. Certa vez, numa dessas idas ao 

templo, o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, 

na porta da Tenda Sagrada e viu Ana. Ela se levantou 

aflita e, chorando muito, orou a Deus, o SENHOR. 

“O Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à 

humilhação de tua serva, mas lhe deres um filho, então 

eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, 

e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados.”  

1 Samuel 1 :11 NVI 

Ana continuou orando ao Senhor por tanto tempo que 

acabou chamando a atenção do sacerdote Eli, que foi 

falar com ela. Ana disse que estava infeliz e sofrendo e 

o sacerdote a abençoou dizendo: “Vá em paz! Que o 

Deus de Israel lhe dê o que você pediu.”  

Sabe o que aconteceu depois? O SENHOR respondeu à 

oração de Ana, ela ficou grávida e, no tempo certo, deu 

à luz um filho. Ela pôs nele o nome de Samuel, que 

significa “eu o pedi ao Senhor.” 

 

ANA LOUVOU E AGRADECEU A DEUS 

Depois ter a sua oração respondida pelo Senhor Ana 

louvou e agradeceu a Deus por isso. “O SENHOR Deus 

encheu o meu coração de alegria; por causa do que ele 

fez, eu ando de cabeça erguida.”  E o consagrou a Deus. 

Ana havia feito uma promessa a Deus e sabia que 

precisava cumprir. Então, depois que Samuel foi 

desmamado seus pais o levaram ao templo para ser 

entregue aos cuidados do sacerdote Eli, onde ele foi 

ensinado e aprendeu a ouvir a voz de Deus.  

Deus deu a Ana o filho que ela havia pedido. E assim 

como Deus ouviu a oração de Ana, Ele também está 

pronto para ouvir a sua oração.  

 

COMPARTILHAMENTO 

1. Qual era o nome da mãe do profeta Samuel? 

R: Ana 

2. Por que ela vivia triste? R: Porque ela não 

podia ter filhos. 

3. O que Ana fez para que o seu sonho se 

tornasse realidade? R: Ela orou a Deus, o 

Senhor. 

4. O que Ana fez depois de ter sua oração 

respondida? Resposta: Ela louvou e agradeceu 

a Deus. 
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5. Tem algo que você gostaria muito de receber 

de Deus? Compartilhe. 

 

Líder, que tal fazer um caderno de oração. Comece 

hoje escrevendo no caderno os pedidos que as 

crianças fizeram e a data. E quando Deus responder 

anote no caderno a resposta e a data ao lado do 

pedido. Para que as crianças não se esqueçam de 

compartilhar as respostas aos peidos, você deverá 

retomar o caderno de oração todas as semanas. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Tire uma foto do encontro para registrar esse 

momento e publique no seu Instagram. Lembre-se de 

marcar a gente: @minipibjc.  

O Culto da manhã é para a família cultuar junto! 

Começamos às 9h com um tempo especial em família 

e após a dedicação dos dízimos, as crianças de 2 e 3 

anos participam da sala de Musicalização Infantil, 

enquanto as crianças de 4 a 8 anos vão para o CORO 

MINI. Fale com as famílias. É necessário fazer inscrição 

para participar. 

Lembre-se de responder o relatório no app. 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ANA, 
UMA MÃE ESPECIAL



   

 

 

 

 

 

ANA, UMA MÃE ESPECIAL 

ATIVIDADE  
 CÉLULA 

 

Ana, mãe de Samuel é um exemplo de fé. Ela não podia gerar filhos, mas não desistiu de 

acreditar no Senhor Deus. E no tempo certo o Senhor a presenteou com um lindo bebê. 

“Os filhos são um presente do SENHOR; eles são uma verdadeira bênção.”  (Salmos 127.3). 

 
Ilustração cedida por @anailustra_jesus. 


