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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

OUTUBRO DE 2017 
 

CAMPANHA SAMUEL 
 

AULA 01 
 

GERANDO UM SONHO 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Estamos iniciando mais uma campanha e nossa missão é marcar a vida dos donos do reino, 
vamos embarcar nessa nova aventura? 
Nesta campanha vamos falar sobre a vida de Samuel e seu crescimento, mostrar para os bebês o 
quanto Deus ama e escolheu a cada um deles desde o ventre, e que são parte dos sonhos de 
Deus, e nada pode mudar essa realidade. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Ana tinha tudo para não acreditar mais em nada, pois ela já clamava há muito tempo e não tinha 
mais forças para lutar pelos seus sonhos, quando chegou no templo tão transtornada que Eli achou 
que estava embriagada, mais não era embriagues de vinho e sim de amargura, Ana não tinha mais 
esperança, ela não acreditava que teria a possibilidade de acontecer algo a seu favor. 
Quantas vezes nos entregamos às circunstancias da vida e esquecemos que fomos gerados 
primeiro nos planos de Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós 
desaprendemos a sonhar, mais hoje se abra para viver os sonhos e planos de Deus para sua vida, 
mergulhe nos átrios do Senhor e deixe o Senhor tomar conta dos seus sonhos, deseje sonhar os 
planos de Deus para você. 
Vamos ensinar os nossos bebês a sonhar, eles precisam saber que existi um Deus que realiza 
sonhos, que não existi impossível para o nosso Deus. 
 

 BASE BIBLICA 
 
Jeremias 29:11, 1 Samuel 1:9 ao 20 Estudo Bíblia Apostólica pag. 350 

 
 OBJETIVO 
 
Ensinar o bebê que sonhos são possíveis.  
 
VERSICULO 
 

Deus faz existir aquilo que não existi. Romanos 4:17 (adaptado) 
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 

Hoje vamos trabalhar com uma proposta bem diferente, embarque nessa experiência e viva o novo 
de Deus para seu chamado. 
Vamos montar uma maquete, e como estamos no mês das crianças vamos nos divertir!!! 
Para chegar à maquete os bebês vão ter que passar por uma bacia com gelatina de uva que vai 
representar o coração amargo de Ana antes do seu encontro verdadeiro com o Senhor, para isso 
você vai precisar de gelatina pronta espalhada em uma bacia, o bebe irá tocar e tendo a sensação 
de sujeira e que grudou (faça pouca como na foto para não haver desperdício, como é gelatina se 
o bebe colocar na boca não terá problema). 
 

 
 
Depois Ana passou por uma limpeza quando se derramou aos pés do Senhor. Para representar a 
limpeza, você irá lavar as mãos dos pequenos, para isso você vai precisar de uma bacia com água 
limpa, e uma toalha. 
 

 
 

    Dedoche dos personagens 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE  
 
Oi gente, hoje estamos começando uma campanha nova, e vamos falar hoje de uma mamãe, e o 
nome dela era Ana, essa mamãe ainda não tinha um filhinho, e o sonho dela era ter um bebezinho 
para cuidar, igualzinho a você, mas para ela viver esse sonho teria que limpar seu coração. 
 
Atividade  
 
Olha o que eu tenho aqui, isso é parece limpo ou sujo? A gelatina deve estar espalhada como na 
imagem. 
Vamos colocar nossas mãozinhas?(alguns bebes tem resistência em “sujar” as mãos – não insista, 
deixe-o a vontade), essa “sujeira” que estava no coração daquela mamãe. 
Agora vamos lavar as mãos com água e sabão, para ficar bem limpinho. O coração da mamãe Ana 
ficou bem limpinho, agora ela está pronta para viver o sonho dela, que é ter um bebezinho assim 
como você. (Musica: o sabão dos 3 palavrinhas - https://www.youtube.com/watch?v=r87JrGEC45s)  
 
E agora vamos ver o que aconteceu depois que Ana ficou bem limpinha? Ela orou ao Senhor e 
esperou o sonho acontecer. ( use os dedoches dos personagens) 
Glória Deus! 
Nós também podemos viver os nossos sonhos, quem aqui tem um sonho? 
Vamos orar como Ana orou e vamos pedir ao papai do céu. 
 
 Oração  
Papai do céu eu já estou limpinho e creio que o Senhor pode fazer comigo igualzinho fez com a 
mamãe Ana. 
Em nome de Jesus Amém. 
 
 LEMBRANCINHA 
  Caderninho de oração -  feito de EVA 
Cole o desenho na primeira parte. 

       
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r87JrGEC45s

