
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 20 de fevereiro de 2019
Série: CRESCIMENTO

“Buscando o Crescimento Espiritual”
1 Samuel 1; Hebreus 5.13 e 14

DINÂMICA/QUEBRA-GELO:
Como fazer:  Pergunte às crianças,  qual  a  importância do leite  em nossas  vidas.  Depois de ouvir as
respostas, pergunte a elas se conseguiriam viver bem tomando apenas leite todos os dias. Em seguida,
pergunte quais os alimentos necessários para as crianças crescerem fortes e saudáveis. Por fim, explique
que hoje aprenderão que, assim como o nosso corpo físico precisa de alimentos sólidos para crescer com
saúde, o nosso espírito também precisa se alimentar bem para haver o crescimento espiritual.

LOUVOR:
1.  Leia  a  Bíblia  e  faça  oração  (3  Palavrinhas  –  https://www.youtube.com/watch?
v=Ef2F4ju3bsI&t=29s);
2. Samuel (3 Palavrinhas – https://www.youtube.com/watch?v=OxLrQwc_zDI).

RECURSOS VISUAIS:
1.Bonecos para ilustrar a história de Samuel;
2.Um cartaz com imagens de crianças sendo amamentadas, um cartaz com imagens de diversos alimentos
necessários para um crescimento físico saudável e um cartaz com pessoas lendo a Bíblia, orando, louvando
a Deus, evangelizando, na igreja etc.

FALANDO A VERDADE:  A Bíblia,  que é  a  Palavra  de Deus,  nos  conta a  história  de  uma mulher
chamada Ana que era casada com Elcana. Ana queria ser mamãe, mas ela não podia engravidar e, por isso,
sofria bastante. Certo dia ela foi ao Templo e orou ao Senhor e chorou muito pedindo um filho. E nesse dia
ela fez um voto (promessa) a Deus dizendo assim: “Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva! Vê
a minha aflição e lembra de mim! Não esqueças a tua serva! Se tu me deres um filho, prometo que o
dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo.” Sabem o que aconteceu depois disso? Deus
atendeu a oração de Ana! Ela engravidou e, no tempo certo, deu à luz um filho e o chamou de Samuel. O
bebezinho precisava se alimentar, não é verdade? Qual alimento Ana dava a ele? Isso mesmo: leite (mostre
o cartaz com as imagens de crianças sendo amamentadas e explique a importância do leite materno para
os  bebês).  Com  o  passar  do  tempo,  Samuel  foi  crescendo  e  precisou  deixar  de  mamar  para  comer
alimentos  sólidos  (mostre  o  cartaz  com  as  imagens  dos  alimentos  necessários  após  a  fase  da
amamentação). Quando Samuel foi desmamado, Ana o levou para viver no Templo, cumprindo assim o
voto que havia feito ao Senhor. Se lembram do que ela prometeu a Deus? (Ouça as respostas das crianças
e faça as observações necessárias).  O sacerdote Eli  foi  quem cuidou de Samuel e lhe ensinou muitas
coisas sobre Deus. Assim, a cada ano, Samuel foi crescendo fisicamente, mas também espiritualmente.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Quando você era um bebê, também precisou tomar bastante
leite  e,  conforme  foi  crescendo,  também  foi  desmamado  para  comer  outros  alimentos  essenciais  ao
crescimento  físico.  Mas  você  sabia  que  todos  nós  temos  um  espírito  e  que  ele  também  precisa  se
alimentar? Só que o nosso espírito não se alimenta das mesmas coisas que o nosso corpo. O nosso espírito
se alimenta da Palavra de Deus. Por isso, para haver crescimento espiritual é muito importante ler a Bíblia,
orar, louvar a Deus, frequentar a igreja, falar de Jesus para os amiguinhos e buscar estar sempre pertinho
de Cristo (mostre o cartaz com imagens que representam a busca pelo crescimento espiritual). Você não
pode  passar  a  vida  inteira  só  bebendo  leite.  Da  mesma  forma,  o  seu  espírito  não  pode  ficar  mal
alimentado. Ele precisa ser nutrido com o estudo aprofundado da Palavra de Deus. Não basta apenas ouvir
alguém falar sobre a Bíblia. É preciso ler, estudar e pensar (refletir) sobre as Escrituras Sagradas todos os
dias; memorizar versículos que ajudarão nas escolhas no dia a dia; e o mais importante: viver de acordo
com a Palavra de Deus. Quem não faz isso viverá como se estivesse bebendo leite a vida toda e terá uma
vida espiritual fraca. Quem quer ter crescimento espiritual precisa se dedicar e alimentar o espírito dia
após dia. Você consegue ficar o dia todo sem comer? O seu espírito também não pode ficar o dia todo sem
se alimentar. Então, o que você deve fazer para crescer espiritualmente? (Após ouvir as respostas, faça o
apelo e ore por todas as crianças, clamando a Deus pelo crescimento espiritual delas).
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ATIVIDADE:
Crianças menores: colorir as figuras.
Crianças maiores: colorir as figuras e completar as Palavras Cruzadas.

Imagem retirada do site: <https://tiapri.wordpress.com/2012/08/10/resumo-da-historia-de-samuel/>


