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AULA 2 – OS FILHOS REBELDES  
 

Hoje nossa história será sobre os filhos de Eli, Hofni e Finéias, filhos de sacerdote que tinham tudo 
para serem marcados por Deus, mas NÃO foram transformados.   

 
PARA VOCÊ PROFESSOR: 
“Dois filhos de sacerdotes da tribo de Arão. Conviviam com Deus porque moravam no templo... 
viam Deus agir, mas o que eles faziam? .... Tinham a tradição. Filho de peixe é peixinho. Filho de 
crente não é crentinho. 
... Deus tem uma experiência individual para cada um...; a experiência é individual.   
Os filhos de Eli tinham a tradição: Tribo sacerdotal – sacerdotes, mas não foram transformados. 
Ladrões da oferta, destruidores de valores espirituais, totalmente afastados de Deus.... Destruíram 
o plano de Deus... e nunca conheceram o plano de Deus para suas vidas.  Operou neles o plano 
de Satanás. Se não opera o plano de Deus, na vida de uma pessoa sempre, opera o plano de 
Satanás.  Sempre um plano espiritual vai opera.... 
Eles foram mortos e roubados, porque não foram transformados.” 

(trecho da Santa Ceia de Oficiais de Janeiro – confira e estude na íntegra https://youtu.be/cHEwoe5VZso  
 
O que é mais assustador nesta história é que os filhos de Eli nasceram numa tribo especial; a tribo 
sacerdotal de Arão, estavam na igreja diariamente, viam o agir de Deus, mas nunca foram 
transformados. Morreram sem nunca terem tido experiência com Deus.  
Será que não foram ensinados? (porque a Bíblia diz: “ensina... e ainda quando for velho não se 
desviará...) 
Sim, foram ensinados, foram ministrados. Eli era o sacerdote! Cresceram sem a transformação e 
fizeram suas escolhas!  
Não sentiram que deveriam viver uma transformação; achavam que porque eram filhos do 
sacerdote estavam “liberados”” pra fazer o que quisessem. 
 
“Sem transformação nós não vamos ser a imagem de Cristo(...) A transformação é a dinâmica 
do Senhor nas nossas vidas”(Apostolo estevam – Ceia de Janeiro 2021) 
 
 
 

https://youtu.be/cHEwoe5VZso
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LEIA E MEDITE: 
 
I Samuel 1:3;12-36   
 
QUAIS SÃO MEUS OBJETIVOS: 

 
- Que as crianças conheçam Eli e seus filhos; que eles não obedeciam ao seu pai  
- Que entendam o que é TRANFORMAÇÃO. 
- Que elas não queiram ser como aqueles meninos (filhos de Eli). Eles eram rebeldes e 
desobedientes. 
 
Que entendam que ela, como criança também precisa ser transformada e isto só com um 
encontro com Jesus  
 

QUAL É A SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

As crianças em geral, atualmente, estão com autonomia total, para fazer o que querem. Desde 
2 anos, já decidem qual roupa querem ou não querem vestir; se querem sentar em tal ou em tal 
lugar; se querem ir ou não na casa dos avós... E o mais aterrorizante, ouvi há pouco tempo uma 
mãe dizendo que ela ia deixar a filha de 12 anos (já com trejeitos e atitudes de menino, e 
declarando seu amor a uma colega de classe) decidir que gênero ela quer ser: masculino ou 
feminino... Que a escolha seria dela. E que isto era normal!! 
Nossas crianças estão recebendo palavras poderosas e fortes, para fazerem escolhas do céu. 
Para desejarem a transformação. Precisamos clamar muito e jejuar por esta geração. Profetizar 
sobre elas sempre: servos e servas de Deus! 

 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
✔ Providencie imagens dos logos do 

KIDS/TEENS/O2 
✔ Consiga as camisetas, será melhor ainda! 
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✔ Faça plaquinhas para cada criança com palito de churrasco. De um lado escreva SIM e 

do outro lado escreva NÃO. cada vez que você fizer uma pergunta.

 

✔ 3 bonecos ou fantoches ou ainda 3 imagens ou objetos para representarem Eli e 
seus dois filhos. 

 
 
LOUVOR: 
 
PENTECOSTE DE AMOR - https://www.youtube.com/watch?v=fOMGJ9utmYQ  
MESTRE MANDOU - https://www.youtube.com/watch?v=zsg7FO1JFbE  
 
VERSÍCULO: 
 

“Somos transformados de glória em glória(...)”  II Cor 3:18 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fOMGJ9utmYQ
https://www.youtube.com/watch?v=zsg7FO1JFbE
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MINISTRANDO: 
 
Olá crianças,  
Estamos falando de TRANSFORMAÇÃO! Lembram? 
O que é Transformação, mesmo? – Mudar de forma e nunca mais voltar a ser como era antes, 
não é mesmo? 
 
- Uma criança muito mentirosa quando conhece Jesus, como ela se transforma? 
- Isso mesmo ela passa ser uma criança diferente do que era antes e nunca mais, nunca mais vai 
mentir de novo. Sempre falará a verdade. 
 
- Quantas crianças aqui desejam de verdade ser transformadas? Levante sua mão! 
Que lindo!! Deus também está muito feliz com as crianças daqui, hoje! 
 

Mas, hoje quero contar pra vocês, a história de dois meninos. Dois irmãos que não quiseram ser 

transformados. 
Ichii! Será mesmo que têm crianças assim? Sim ou Não ? 
 
Esta história aconteceu nos tempos da Bíblia! Está escrita aqui. 
O pai deles era o sacerdote. Tipo, hoje um pastor ou um bispo da igreja. 
A família deles era uma família que agradava a Deus. Eles iam a igreja. Como pai era muito 
importante e sacerdote, naquele tempo, eles moravam na igreja. 
Eles aprenderam tudo sobre Deus e também sobre a palavra. 
Mas... às vezes não obedeciam ao pai. Nem ligavam; faziam coisas erradas e não estavam nem 
aí. 
Acho que o pai pensava: Ah... eles são crianças, estão no Kids, vão aprender! 
Será que crianças precisam obedecer? Sempre? Ou só de vez em quando? 
Vou dizer pra vocês o que aconteceu... 
Eles cresceram. O tempo foi passando ... Ficaram adolescentes. Ficaram jovens. E ficaram 
adultos... E eles continuavam rebeldes e desobedientes. Eles não se importavam com Deus! 
 
É crianças!  O tempo passa e logo, logo vocês já não serão mais crianças, vocês irão para o 
Teens e O2. (mostre as camisetas) 
Será que precisa obedecer ainda assim?  
Será que precisa obedecer sempre? Sim ou Não ? 
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E sabem de mais uma coisa? Os filhos de Eli seriam sacerdotes no lugar de seu pai. Então eles já 
ficavam na igreja aprendendo como teriam que fazer todas as coisas... 
Um dia chegaram umas pessoas lá na igreja e chamaram Eli para reclamar dos seus filhos.  
 
Que vergonha!! 
Contaram tudo o que os filhos deles estavam fazendo de errado, na igreja. 
 
Vocês nem sabem o que eles faziam?? Uma coisa terrível! 
Eles roubavam a oferta que as pessoas entregavam! Misericórdia!!  
 
Leia o versículo da Bíblia: 1Sam 2:17 “O pecado desses jovens era muito grande à vista do 
Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor”. 
 
Eli chamou seus filhos e perguntou  
– Por que vocês estão fazendo isto? Todo mundo está falando de vocês! Não meus filhos, não 
façam isto. Não é bom o que eu estou escutando... Não vou poder ajudar vocês porque vocês 
estão fazendo contra Deus. Parem com isto! Deus está bravo com vocês, não está gostando! É 
muito sério o que vocês estão fazendo! 
 
Mas eles nem ligaram. Desprezaram seu pai. Eles não estavam nem aí! 
Eles estavam desobedecendo. Sim ou Não? 
 
Eles precisavam ser transformados! Sim ou Não? 
 
Quem acha que eles foram transformados levanta a plaquinha:  Sim ou Não? 
 
Vou dar a resposta: ELES NÃO QUISERAM SER TRANSFORMADOS! 
Eles perderam a benção de Deus! 
Deus tinha muitas coisas boas para eles. Tinha planos do céu para eles, mas eles não quiseram! 
 
Uma coisa terrível aconteceu com eles. Eles morreram os dois, no mesmo dia.  
E Deus já tinha arrumado outro menino obediente para ser sacerdote, no lugar deles. E as coisas 
boas que Deus queria fazer para eles, Deus deu para este outro menino.   
 
É MUITO SÉRIO DESOBEDECER.! Quem desobedece aos pais, à mãe, ao tio, à tia, à avó que 
cuidam de vocês, desobedece também a Deus e Deus não se agrada.  
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E vocês? O que vocês querem? Vocês querem ser transformados: Sim ou Não? 
 
Tem crianças que aqui na igreja faz tudo direitinho, mas em casa, não obedece! 
Quem quer SER TRANSFORMADO, abaixa sua cabeça e fica com a plaquinha SIM levantada, 
que eu vou orar   com vocês. 
 
(Ore com elas, cubra a vida delas e sele esta decisão, em nome de Jesus) neste momento 
vamos evitar de ungir com óleo, mas use um borrifador e profetize e abençoe as crianças. 
Agora eu vou orar e vocês vão repetir comigo. 

ORAÇÃO: 
 

Querido Deus, eu quero ser transformada numa criança melhor. Me ajuda! 
Não quero desobedecer mais, que obedecer. Não quero ser maldoso, bondoso. Não que mentir, 
nem enganar, mas quero falar a verdade. Quero fazer o bem todos os dias da minha vida e ser 
obediente sempre, até quando eu crescer. Me perdoa, me ajuda  
Senhor em nome de Jesus!  Amém 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS: 
 
Malaquias 3:8-10   
 
Gente! Vocês já tinham ouvido ou visto que alguém roubava as ofertas? 
Aqui na Bíblia tem algumas pessoas que fizeram isto.  
Mas o que eu quero falar é que Deus diz aqui nesta parte da Bíblia:  
Será que alguém pode roubar a Deus? 
 
Quando nós não entregamos as nossas ofertas e dízimos, Deus disse que estamos roubando! 
Uau! É muito sério! 
Nós não somos pessoas assim. Por isso todos os domingos, todas as vezes, nós, nossa família traz 
ofertas e dízimos, não é verdade? 
E Deus prometeu que quando entregamos ele abre as janelas do céu e do céu caem coisas 
boas, as bençãos de deus. Tudo vai dar certo, porque Deus vai abençoar. 
Vamos, com amor, entregar nossas ofertas? 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
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1. O que é sacerdote 
2. De quem é nossa história, hoje? 
3. O que o pai deles fazia? 
4. Eles conheciam a Deus? 
5. Onde eles moravam? 
6. O que eles fizeram de errado? 
7. O que aconteceu com eles 
8. Quem ficou no lugar deles para cuidar da igreja (um menino obediente) 

 
BILHETE PARA OS PAIS: 
 Queridos pais! 
Hoje falamos sobre os filhos de Eli que não quiseram ser transformados, e como Deus se 
desagradou deles, porque eram desobedientes e rebeldes. 
  
Desafio da semana: Dar algumas tarefas para testar e direcionar a criança a obedecer.  
 
Ajude a criança a se lembrar da história. Se quiser recorrer à Ministração entre no site do Kids: 
https://www.renascerkids.com/  
 
Deus abençoe 

 
ATIVIDADE: 
EM ANEXO 

 
LEMBRANCINHA DA AULA: 
RELÓGIO DE EVA - EU SOU OBEDIENTE  

 
 
 

https://www.renascerkids.com/
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