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1
   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
édio, 

em
 Conacri, Guiné.

2
   Abrir um

a escola de ensino 
fundam

ental e um
 centro de influência 

urbano em
 Buchanan, Libéria.

3
   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.

U
N

IÕ
ES 

IGREJAS 
GRU

PO
S 

M
EM

BRO
S 

PO
PU

LAÇÃO
Cam

arões 
955 

581 
112.493 

25.641.000
Central Africana 

137 
96 

14.285 
28.913.000

Leste N
igeriana 

683 
612 

160.053 
41.956.425

Leste do Sahel 
199 

346 
27.297 

86.871.000
N

orte de Gana 
902 

1.092 
198.887 

15.073.782
N

orte N
igeriana 

234 
403 

45.612 
97.075.650

Sul de Gana 
927 

1.244 
166.768 

14.390.218
Oeste Africana 

131 
208 

34.842 
24.458.000

Oeste N
igeriana 

297 
473 

57.691 
56.842.925

Oeste do Sahel 
58 

92 
16.255 

44.895.000
TO

TAL 
4.523 

5.147 
834.183 

436.117.000

D
IV

ISÃ
O

 CEN
TR

O
-O

ESTE A
FR

ICA
N

A

Brazavile

M
auritânia

Senegal
Gâm

bia

Guiné-Bissau
Guiné

M
ali

N
igéria

República 
Centro-Africana

Cam
arões

Gabão
Rep. do
Congo

Benim

Burkina Faso

Costa 
do M

ar� m
Gana Togo

Guiné Equatorial

São Tom
é

e Príncipe

Libéria

Serra Leoa

N
íger

Chade

Saara
Argélia

Líbia
Egito

Sudão

Sudão do Sul

U
ganda

Q
uênia

Etiópia

Eritreia

Angola

República D
em

ocrática 
do Congo

N
ouakchott

Conacri
Freetow

n

M
onróvia

Acra
Lom

é
Abidjã

Porto N
ovo

Abuja

N
'djam

ena

Dakar

Banjul

Bissau

Bam
aco

Bobo Diulasso

N
iam

ey

Yaoundé
Bangui

Libreville
São Tom

é M
alabo

40776 – Lição Jardim 3 tri 2020 CAPA
Designer Editor(a) Coor. Ped. R. F.C. Q.21 February 2020 10:08 am

ANAP2



17

O sacerdote Eli estava dormindo cal-
mamente em sua cama. O menino 

Samuel também dormia profundamente 
ali por perto. O Senhor olhou com amor 
para Samuel enquanto ele dormia.

– Samuel! Sam uel! – o Senhor 
chamou.

Samuel abriu os olhos. Será que al-
guém o havia chamado? Levantou-se 
correndo e foi até a cama de Eli.

– Estou aqui! – disse Samuel, entran-
do no quarto escuro de Eli. O sacerdote 
abriu os olhos sonolentos e disse:

– Não chamei você; volte para a cama.
Samuel obedeceu e logo estava dor-

mindo novamente.
O Senhor olhou com amor para 

Samuel enquanto ele dormia tranqui-
lamente.

– Samuel! Samuel! – chamou o Se-
nhor outra vez. 

Os olhos de Samuel se abriram ime-
diatamente. Com certeza devia ser Eli 
chamando. Ele se levantou e foi apres-
sadamente ao quarto de Eli.

– Estou aqui! – disse ele. – O senhor 
me chamou?

Eli abriu os olhos outra vez e disse 
baixinho:

– Meu fi lho, não chamei você; volte 
para a cama.

Devagar, Samuel saiu do quarto de Eli.
Alguém o havia chamado. Se não 
era Eli, quem poderia ser? Samuel 
não reconheceu a voz do Senhor, 
pois nunca a ouvira antes. Ele se dei-
tou novamente e logo adormeceu
outra vez.

“Fala, Senhor, pois o Teu 
servo está ouvindo.” 

Quando alguém chama, você responde e atende depressa? 
Ou vai bem devagar, ou nem atende?

LIÇÃO 
3     

18 de julho
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OUVIDOS ATENTOS

Mensagem: Servimos a Deus quando obedecemos à Sua voz.
Verso para decorar:  “Fala, Senhor, pois o Teu servo está ouvindo.”

1 Samuel 3:9, NVI.
Referências: 1 Samuel 3:1-10; Os Escolhidos, p. 361, 362.

A criança deverá:
Saber    que Deus pede que as crianças, não só os adultos, O ajudem ao 

ajudar outros.
Sentir-se  segura de que Deus pode usá-la para ajudar outros.
Responder descobrindo maneiras pelas quais Deus pode usá-la.
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Sábado à tarde (18 de julho)
Cada dia desta semana leia a história da li-

ção e recapitule o verso para decorar, dizendo: 
“Samuel, Samuel.” A criança, então, deverá dizer:

Domingo (19 de julho)
Leiam juntos 1 Samuel 3:1-10. Corte uma tira 

de papel, ajuste-a em volta da cabeça da criança; 
junte as pontas e grampeie. Recorte “orelhas” de 
papel e cole ou grampeie na tira.

Pergunte: Por que Samuel não sabia que era 
Deus quem o chamava?

Saia para uma caminhada e ouça atenta-
mente os sons da natureza que falam do amor 
de Deus.

Segunda-feira (20 de julho)
Leiam juntos a história da lição. Pergunte: 

Quantas vezes Deus chamou Samuel?
Peça à criança que coloque a tira dos 

“Ouvidos Atentos” e, então, diga: Ouça com 
atenção o que vou pedir que você faça (dê 
cinco pulos, cante “Sim, Cristo me Ama”, dê-
me um abraço, etc.). Elogie a criança por 
ter obedecido.

Fala,
(apontar para a boca)

Senhor,
(apontar para cima)

pois o Teu servo
(apontar para si mesmo)

está ouvindo.
(apontar para os ouvidos)

1 Samuel 3:9.
(palmas das mãos juntas, se abrindo

em forma de livro)

O Senhor olhou com amor para Sa-
muel adormecido e o chamou pela ter-
ceira vez:

– Samuel! Samuel!
Samuel abriu os olhos e mais uma vez 

correu até o quarto de Eli.
– Estou aqui; o senhor me chamou?
De repente, Eli entendeu quem es-

tava chamando o menino, e lhe disse:
– Vá e deite-se; se Ele o chamar, diga: 

“Fala, Senhor, pois o Teu servo está 
ouvindo.”

O coração de Samuel batia cada vez 
mais rápido. Será que realmente seria 
o Senhor falando a ele? Samuel voltou 

para a cama. Desta vez, ele se deitou, 
mas fi cou de olhos abertos. Ficou espe-
rando e prestando muita atenção.

O Senhor olhou amorosamente para 
o menino Samuel acordado.

– Samuel! Samuel! – disse Ele.
E Samuel respondeu:
– Fala, pois o Teu servo está ouvindo.
O Senhor sorriu. Ele sabia que Samuel 

O atenderia, embora ainda fosse uma 
criança. Samuel realmente queria ser um 
ajudante de Deus.

Hoje, Deus quer que você ouça a Sua 
voz. Ele quer que você também seja Seu 
ajudante.
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Sábado à tarde (18 de julho)
Cada dia desta semana leia a história da li-

ção e recapitule o verso para decorar, dizendo: 
“Samuel, Samuel.” A criança, então, deverá dizer:

Domingo (19 de julho)
Leiam juntos 1 Samuel 3:1-10. Corte uma tira 

de papel, ajuste-a em volta da cabeça da criança; 
junte as pontas e grampeie. Recorte “orelhas” de 
papel e cole ou grampeie na tira.

Pergunte: Por que Samuel não sabia que era 
Deus quem o chamava?

Saia para uma caminhada e ouça atenta-
mente os sons da natureza que falam do amor 
de Deus.

Segunda-feira (20 de julho)
Leiam juntos a história da lição. Pergunte: 

Quantas vezes Deus chamou Samuel?
Peça à criança que coloque a tira dos 

“Ouvidos Atentos” e, então, diga: Ouça com 
atenção o que vou pedir que você faça (dê 
cinco pulos, cante “Sim, Cristo me Ama”, dê- 
me um abraço, etc.). Elogie a criança por  
ter obedecido.

Terça-feira (21 de julho)
Mostre a seu filho onde encontrar a histó-

ria da lição na Bíblia (1 Samuel 3:1-10) e, então, 
leia para ele a história. Pergunte: Quem, Samuel 
pensou que o estava chamando? O que Eli man-
dou Samuel fazer?

Brinquem de “Seguir o Líder”. Ensine sua 
criança a seguir as instruções que você der por 
meio de gestos ou palavras (cruze os braços, 
toque os dedos do pé, sorria, etc.). Comen-
te sobre a importância de ouvir e atender  
os pais.

Quarta-feira (22 de julho)
Encenem a história da lição. 

Quem será Samuel? Quem será 
Eli? E a voz de Deus?

Cantem “Serei Ajudante”, CD 
Tempo de Louvar, Jardim-Ano A, 
faixa 32. Repitam o verso pa- 
ra decorar e façam uma oração 
de agradecimento.

Quinta-feira (23 de julho)
Encenem novamente a história da lição. 

Cantem “Serei Ajudante”, CD Tempo de Louvar, 
Jardim-Ano A, faixa 32. Repitam o verso para 
decorar e façam uma oração de agradecimento.

Sexta-feira (24 de julho)
Durante o culto familiar, leia sobre a obedi-

ência de Samuel em Os Escolhidos, p. 361. Per-
gunte à criança: Como você acha que Samuel se 
sentiu quando Deus falou com ele? Como Deus 
fala conosco atualmente? Como Deus falará a 
nós amanhã, na igreja?

Usem os ouvidos para ouvir alguma boa mú-
sica sobre Jesus. Louvem a Jesus por ter ouvidos 
para ouvir.

Fala,
(apontar para a boca)

Senhor,
(apontar para cima)

pois o Teu servo
(apontar para si mesmo)

está ouvindo.
(apontar para os ouvidos)

1 Samuel 3:9.
(palmas das mãos juntas, se abrindo 

em forma de livro)

para a cama. Desta vez, ele se deitou, 
mas ficou de olhos abertos. Ficou espe-
rando e prestando muita atenção.

O Senhor olhou amorosamente para 
o menino Samuel acordado.

– Samuel! Samuel! – disse Ele.
E Samuel respondeu:
– Fala, pois o Teu servo está ouvindo.
O Senhor sorriu. Ele sabia que Samuel 

O atenderia, embora ainda fosse uma 
criança. Samuel realmente queria ser um 
ajudante de Deus.

Hoje, Deus quer que você ouça a Sua 
voz. Ele quer que você também seja Seu 
ajudante.
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O povo de Deus, os israelitas, tinham 
começado a adorar os ídolos dos fi -

listeus, seus vizinhos. Um desses ídolos 
era Baal, o deus fi listeu do trovão e da 
chuva. Muitos israelitas tinham peque-
nos ídolos de Baal em suas casas.
Deus enviou Samuel para falar ao povo. 
Ele disse:

– Lembrem-se, o nome Israel significa 
“governado por Deus”. Voltem a Deus de 
todo o coração! Joguem fora seus ídolos. 
Entreguem-se a Deus e O sirvam.

Os israelitas obedeceram a Samuel. 
Jogaram fora os ídolos e começaram 
novamente a adorar a Deus.

– Venham a uma reunião em Mispa 
– disse Samuel ao povo. – Ali, eu orarei 
ao Senhor por vocês.

Assim, o povo se reuniu em Mispa.
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O TRABALHO DE SAMUEL

Mensagem: Servirei a Jesus durante toda a minha vida.
Verso para decorar:  “Samuel continuou como juiz [...] durante todos

os dias de sua vida.” 1 Samuel 7:15, NVI.
Referências: 1 Samuel 7; Os Escolhidos, p. 367-369.

A criança deverá:
Saber que Deus deseja filhos que O sirvam durante toda a vida.
Sentir desejo de crescer para ser também uma serva de Deus.
Responder ao aprender mais acerca dos servos de Deus.




