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Mês da Familia

Mensagem para
FAMIILIA
de Crianças

• I Samuel 2: 18-21

Dicas

b

Antes da edificação:

 Cada um fará uma oração de gratidão por cada um da família!

 Faça o período de louvor com o vídeo – sugestão: 
https://www.youtube.com/watch?v=OxLrQwc_zDI
• Citem  e repitam juntos o versículo: 

Quebra Gelo

Louvor e oração

Vamos brincar de “seu mestre mandou”. Mamãe e papai são os mestres. Depois troca.
Nesta brincadeira temos que obedecer. É legal quando a gente pede e o outro obedece né? 
Obediência agrada aos pais e também a Deus.

• Falamos domingo sobre Samuel.. Um filho obediente, como fruto de uma mãe de oração

• Use o álbum de figurinhas sobre a oração, postado no site da PIBJC ou no insta MINI.  

• Tenha uma Bíblia em mão no momento da Palavra

• Compartilhem as tarefas.

• Usem o versículo de hoje no Denário.

• Se quiserem, podem ver o vídeo de domingo juntos novamente no youtube PIBJC. Culto MIni

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


Palavra

I Samuel 2: 18-21

•Versículo

“Samuel continuava no serviço de Deus o Senhor! I Samuel 2.18a

•Conte a historia, lendo os quadrinhos junto com seu filho. 

•Depois da história enfatize como Samuel foi obediente à sua mãe e pai, ficando no templo, mesmo criança, para servir a 
Deus, conforme Ana havia prometido a Deus

•Samuel foi também obediente a Deus e ao sacerdote.

•Ele obedecia com alegria e por isso ele ouviu a voz de Deus e foi um dos maiores profetas da história bíblica

•CONCLUSÃO

• Deus se agrada quando obedecemos. Papai e mamães também ficam felizes. A obediência traz benção e alegria para a 
família. Isso aconteceu na família de Samuel. Porque eles obedeceram a Deus, Deus deu irmãos à Samuel.

Responda em família

•Porque Samuel foi servir no templo?

•De que formas Samuel e sua família foram abençoados por obedecer?

•Você, eu, nossa família temos sido obedientes a Deus? Como










