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CAMPANHA DE SAMUEL 

 

 AULA 4:   CRESCENDO NA PRESENÇA DE DEUS 

 

Nessa aula vamos falar sobre o crescimento de Samuel. 

 

Para você professor (a): 
 É tempo de buscarmos crescimento, alargar as estacas da nossa tenda, e de não impedir o que 

Deus tem. E para que possamos viver este alargar das estacas e crescer, é necessário um 

relacionamento profundo com Deus, uma busca constante, um mergulhar nas águas mais 

profundas do Espirito Santo. 

Em Ezequiel 37 vemos uma visão tremenda do poder e agir de Deus em nossas vidas, no 

versículo 6, Deus fala: farei crescer carne sobre vós... 

Este crescer da carne prepara o nosso corpo para recebermos o espirito e vida. 

Você tem que fortalecer a sua carne, com jejum, se movendo em direção a teu chamado, com 

orações, e exercitando a sua mente com a palavra. 

Quando você se exercita desta forma, o resultando é crescimento espiritual é avanço, e nunca 

impeça o que Deus tem para você. 

O crescimento físico faz com que obrigatoriamente você necessite de novas roupas, sapatos, e 

espaços maiores. Da mesma forma o crescimento espiritual, te leva a precisar de vestes novas 

(Samuel recebeu uma estola sacerdotal, Jose uma capa, Jesus tinha um manto de purpura onde 

até mesmo os soldados a disputaram, Davi uma coroa, e Paulo nos escreveu sobre se revestir da 

armadura espiritual), você precisa ir ao altar do Senhor e buscar estas vestes, porque as vestes 

do velho homem, daquela pessoa pequena espiritualmente, não te servem mais. 

Nesta aula desperte o deseja nas crianças em buscar este crescimento, mas isso só acontecerá 

se você desejar primeiro pra você. 

Boa aula! 

 

Base Bíblica: 

I Samuel 2.26 e 3.19; Lucas 2.40, 52 

Objetivo:  
 

● Trazer um desejo de crescer na presença de Deus 
● Ensinar a buscar o crescimento em todas as áreas 

 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula: 

 Sementes ou mudas (procure sementes que você possa acompanhar o crescimento 

durante um período com as crianças). 

 Um vaso, terra adubada (ou terra pronta para plantar), água. 
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Você irá montar um cantinho de plantação, ou vasinho, onde cada vez que a criança for a 

igreja ela possa ver como está o crescimento e desenvolvimento. 
 

 

Situação da criança: 

Vemos crianças crescendo muito rápido e de forma muitas vezes errada, onde elas acabam se 

tornando imaturas espiritualmente, por falta de conhecimento e busca. 

 

 

Ministrando a aula:    

Quem sabe o que é preciso para estas sementes (ou mudas) crescerem? 

Humm, terra, sol, adubo, e água... 

Na bíblia vemos também que precisamos de tudo isso para crescer, mas não um crescimento do 

nosso corpo apenas, mas um crescimento em inteligência, na palavra e com Deus. 

Samuel foi plantado em uma terra boa (coloque a semente ou muda na terra, vá mostrando para 

a criança cada processo), esta terra era a casa de Deus, lá ele foi entregue por sua mãe para 

crescer e criar raízes, pois uma planta só cresce depois que cria raízes. 

Ali ele estudava, aprendia a buscar a Deus, orava e ensinava. E a palavra nos fala que ele 

crescia na presença de Deus e dos homens. 

Olhem esta figura da sementinha, ela foi plantada e começou a criar raízes, e conforme cresce 

ela ganha uma nova forma. 

Samuel conforme crescia, ganhava esta nova forma, ele recebia adubo, que era a palavra de 

Deus, o próprio Deus falava com ele, recebia água fresquinha, que são as águas que vem de 

Deus. 

E Samuel recebeu novas roupas, porque quando crescemos as roupas velhas ficam pequenas e 

apertadas, estas novas roupas que ele recebeu eram o seu chamado, sua mudança de vida, de 

atitudes, sua mudança em buscar mais a Deus e ser diferente. 

Samuel se tornou um grande sacerdote, assim como a sementinha se torna uma grande árvore e 

dá frutos. 

Hoje você vai buscar em Deus este crescimento, e vai receber uma nova vida. 

Quem quer crescer em Jesus? 
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Oração 

 Senhor Jesus, eu quero hoje, como Samuel e como Senhor, crescer em sabedoria, na palavra e 

sempre fazer a tua vontade. Quero crescer diante dos homens e diante de Ti, e que este 

crescimento traga a tua benção sobre minha vida e família. Amém 
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Versículo   

Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em 
terra. 
I Sm 3.19 
 

OFERTA 

Samuel ofertava tudo o que tinha desde criança ele ofertou o seu melhor, o seu tempo e seu 

crescimento para fazer a obra de Deus. 

Separe a sua oferta e entregue ao Senhor o teu melhor. 

 

ATIVIDADE :  

Escolha sementes que brotam rápido. ( girassol,alpiste...) leve alguma mude que dê flor, não 

precisa ser da mesma. 

As crianças irão plantar, não precisa de uma garrafa para cada uma, elas farão em grupo. 

 Plante um em sua casa para acompanhar o crescimento e garantir que terá uma amostra na 

próxima semana. O ideal é que durante a semana alguém possa acompanhar. 

Algumas sugestões:  
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Lembrancinha 

Sementes ou o vasinho! 

 

 

        
 

Boa aula! 


