
   

Olá, meu nome é Samuel. Meu pai se chamava Elcana e minha mãe, Ana. 
Quando eu era criança, costumava vestir uma roupa meio diferente das ou-
tras crianças. Eu vestia uma túnica, com estolas sacerdotais, parecida com 
a roupa dos pastores da Igreja Luterana. Faça um desenho de como você 
imagina que eu era quando criança. 
Desenhe-me sorrindo, pois eu sentia alegria por estar na presença de Deus.

Samuel, amigo de Deus
Olá, amiguinho do MC!

Você gosta de brincar de faz de conta? Então, faça de 
conta que um personagem da Bíblia, chamado Samuel, está 

conversando com você. 
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Minha mãe prometeu que devolveria seu filho a 
Deus. Como você já sabe, eu sou esse filho. Ela 
prometeu que me entregaria para um sacerdote 
chamado Eli, que trabalhava no templo (a igreja 
daquela época). Assim eu estaria sempre perti-
nho do templo e da Palavra de Deus. Minha mãe 
prometeu que eu seria um menino obediente, que 
sempre ajudaria nos trabalhos da igreja. 
Desenhe a seguir minha mãe me levando à igreja.

Eu sou amigo de Deus e gosto de fazer as coisas do jeito cer-
to, para que Deus fique feliz comigo. Todos os dias eu conver-
so com ele em oração. Agradeço pela sua ajuda e peço a sua 
proteção. Gosto muito de orar! Costumo fazer minha oração 
de joelhos e com os olhos fechados. 
Abaixo, desenhe-me orando:

Bondoso e Poderoso Deus. Obrigado por todo o teu cuidado. 
Peço que me ajudes a fazer sempre a tua vontade. Amém.

Deus sempre responde à minha oração, mas não 
exatamente como eu imagino. Ele faz sempre me-
lhor! Minha mãe me ensinou que eu sou uma res-
posta a uma oração que ela fez. Ela me contou que 
não podia ter filhos. Ela sofria muito com isso, es-
pecialmente porque uma mulher chamada Penina 
ficava zombando dela. Então ela orou a Deus pe-
dindo um filho. E Deus atendeu a sua oração. Ela 
ficou grávida de mim.
Desenhe minha mãe grávida. Faça um barrigão 
bem bonito, pois sou eu quem está lá dentro!



   

Todo ano minha mãe me dava uma roupa nova, 
uma túnica, parecida com a dos pastores. Eu cresci 
sendo um pequeno pastor e aprendi muitas coisas 
da Bíblia. Aprendi a respeitar e amar a Deus, e que 
ele ama e protege a todos nós. Por isso, eu sempre 
me esforcei para fazer a vontade de Deus. Certa 
vez, enquanto estava dormindo, Deus falou comi-
go. Ele me chamou pelo nome, dizendo: Samuel, 
Samuel! 
Tente me desenhar, em minha cama, ouvindo a voz 
de Deus.

Havia dois rapazes que moravam perto de mim e 
não respeitavam a Deus. Eles eram filhos de Eli e 
tinham nomes estranhos: Hofni e Finéias. 
Desenhe esses dois rapazes. Lembre-se de que eles 
eram maus e desobedientes.

 Os dois filhos do sacerdote Eli acabaram vivendo dias bem ruins por 
causa da sua desobediência. Mas Deus foi bom comigo. Eu cresci com 
o coração agradecido e feliz por tudo o que os meus pais fizeram e 
pela ajuda que Deus me dava todos os dias. 
Muito bem, essa é minha história. Quando fiquei adulto, eu me tornei 
líder do povo de Deus e ensinava a sua Palavra e orava por todos. 
Contava a todos que me chamava Samuel porque eu era a resposta 
da oração de minha mãe. Procurava sempre ajudar a todos que me 
procuravam. Eese sou eu, já bem crescido, anunciando a Palavra de 
Deus. 

Lembrem-se de que, assim como 
Deus respondeu à oração da minha 

mãe, ele sempre nos escuta e nos ajuda. 
Que esta certeza ajude você a ser uma 

pessoa obediente e querida com todos!
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“Não foi o coelhinho que morreu 
na cruz, quem foi crucificado foi 
o meu Jesus.” Nossa escolinha 
de Páscoa teve como tema essa 
música. Uma escolinha onde o 
coelhinho se fez presente, mas 
o protagonista foi o nosso Sal-

vador Jesus. Temos muito a agradecer  às crianças que, 
a cada sábado, embelezam nosso trabalho. E também 
às professoras da Congregação Farroupilha, de Piratini, 
RS, que com muito empenho se dedicam a levar Cristo 
também para as crianças.

Beatriz Braatz
Coordenadora da Escola Bíblica

Desafio 
do mÊs

Agosto é o mês em que comemoramos o Dia 

dos Pais. Pergunte ao seu pai qual é o versículo 

bíblico preferido dele e mande para nós. 

Aproveite e mande também uma foto em que 

você esteja com ele. Envie até o dia 30 de junho 

pelo e-mail

mensageiro@editoraconcordia.com.br

ou para o endereço:

Mensageiro das Crianças

Av. São Pedro, 633 - bairro São Geraldo

CEP: 90230-120 - Porto Alegre, RS

Pinte no quadro ao lado as se-
guintes palavras, todas ligadas 
à história de Samuel: SAMUEL 
– HOFNI – FINÉIAS – ELCANA 
– ANA – ORAÇÃO – OBEDIEN-
TE – PROFETA - TÚNICA
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