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CAMPANHA DE SAMUEL 

AULA 1 – GERANDO UM SONHO  
  

Nesta campanha vamos falar sobre Samuel e cada passo de seu crescimento, desde seu 
nascimento até o exercício do seu chamado. 

  

Para você professor (a): 

Quando a Terra era sem forma e vazia, Deus em toda a sua grandeza e majestade, sonhou como 
seria, o que nela teria, cada detalhe de cor, forma, tamanho.... Anotou tudo, e não deixou passar 
nada, ele planejou e projetou o sonho. E quando Ele começou a trazer a existência cada pedacinho 
do nosso mundo, usava tudo aquilo que estava em seus sonhos, até mesmo as coisas futuras. O 
seu poder e autoridade trouxe à existência todos os sonhos. 
Esta aula de hoje, você professor levará a criança a despertar a criatividade de sonhar e buscar isso 
no altar, a colocar os sonhos no lugar certo, onde existem possibilidades. 
Saiba que você também faz parte do sonho de Deus para formar uma geração de Samuel, para 
despertar os sentidos daqueles que terão a sensibilidade de ouvir e discernir a voz de Deus,que em 
tuas mãos tem a formação de muitos sonhos, e você fará parte da concretização de cada um deles. 
  

  

Base Bíblica: 

I Samuel 1; Ef 3.20 ; Jr 29.11 

Objetivo:  
  

Levar a criança a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que quando 
colocamos nossos sonhos no altar do Senhor, por mais impossível que ele pareça, Deus 
sempre tem planos para realizar o melhor. 
  

Situação da criança 

 Crianças que não sabem ter experiência com Deus para orar e viver um milagre. 
 Crianças que de alguma forma nunca desistiram de sonhar. 

 

 

Sugestão para o desenvolvimento da aula: 

3 caixas vazias - 1 preta, uma verde e 1 vermelha (embrulhe caixas de papelão, de sapatos, de 
leite). 
Pedacinhos de papéis: escreva sonhos que as crianças sempre têm e sonhos que muitas vezes elas 
desistiram. Pode usar imagens pequenas ilustrando para os menores. 
1) sonhos frustrados: Não consigo ter amigos, não tenho tal brinquedo, não posso…, não sou…. 
2) sonhos para orar: uma casa, um brinquedo, um vaga naquela escola… 

 Ceia  
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Ministrando a aula:   

Coloquem na caixinha preta todos os sonhos frustrados e na caixinha verde os sonhos das crianças 
(pense como criança para escrever cada sonho ou pergunte a cada uma delas na hora da recepção).  
Deixe a caixa vermelha vazia. 
Comece a ler cada papel da caixa preta: 
- Ah! Eu queria tanto ter minha família feliz, queria tanto ter aquele tênis, já pensou? 
É bem que aquela criança da escola falou, eu nunca vou ter. É melhor eu deixar nesta caixinha, 
nunca vou viver meus sonhos. 
Apesar de que eu me lembrei de uma história da bíblia que sempre ouço na igreja. 
Ana tinha uma caixinha preta, todo ano ela colocava ali dentro o sonho dela de ser mãe, e Penina, 
que morava na mesma casa, ficava rindo dos sonhos de Ana. 
Mas, uma vez por ano, Ana, Elcana, seu marido, e Penina, viajavam até outra cidade para orar, 
louvar e agradecer ao Senhor. 
Nesta viagem Ana sempre levava a sua caixinha preta e nunca mostrava pra ninguém o que tinha 
dentro dela, na hora de orar ela abraçava caixinha e só chorava falando que não iria viver seus 
sonhos. 
Certo ano, Ana começou a sonhar novamente com um filho, então ficou pensando como seriam os 
olhos, a boca, o nariz, cada detalhe do bebê, do filho que ela tanto queria. 
Desta vez, naquele ano, Ana escolheu outra caixa, agora verdinha, e lá escreveu e desenhou como 
seria e como queria os seus sonhos. Acontece que Penina começou a rir dela de novo, até Elcana 
tentou fazer-la desistir. 
Mas ela não desistiu, levou para aquela outra cidade, onde fica o tabernáculo (igreja), a caixinha 
verde. Foi então que chegando lá ela pegou a caixinha e foi se ajoelhar no altar. No altar, (presença 
de Deus) Ana começou a orar e a buscar a Deus com sua caixinha dos sonhos nas mãos, até que 
um profeta chamado Eli se aproximou e descobriu tudo o que estava acontecendo e profetizou uma 
palavra sobre ela, que o seu sonho iria se realizar. 
Ana se levantou dali com uma palavra e correu para colocar seus sonhos em uma caixa de outra cor, 
uma caixa vermelha, e deixou-os lá, até que Samuel veio a nascer. 
Samuel dentro barriga de Ana era a realização de um grande sonho, não só dela, mas de Deus. 
Nós fazemos parte de um sonho de Deus, ele sonhou com cada um. 
A caixinha vermelha de Deus foi aberta lá na cruz quando Jesus derramou seu sangue sobre nós, e 
lá nesta caixinha vermelha Deus colocou todos os sonhos dEle para você. Antes mesmo de você 
nascer Ele já sabia quem você seria. 
Hoje você vai escrever todos os teus sonhos e colocar na presença de Jesus. 
Você irá participar da Ceia de Jesus, onde Ele derramou o seu sangue para que você vivesse o 
melhor, assim como Ana. 
Vamos orar? 
  

ORAÇÃO 

Senhor eu quero hoje colocar todos os meus sonhos na tua presença, e como Ana colocar no melhor 
lugar, onde está a marca do teu sangue, e onde somente o Senhor pode tocar. 
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Que eu possa viver todos eles e que cada sonho meu, seja fruto dos teus sonhos, amém. 
 

 

OFERTA 

Deus entregou a maior oferta de amor por cada um de nós, Ele entregou todos os sonhos, entregou 
Jesus, para que você viva também teus sonhos. Hoje você pegará este envelope e entregará uma 
oferta de gratidão pelos teus sonhos. 
 

 

VERSÍCULO 

Rom 4.17 - Deus que vivifica os mortos e traz a existência as coisas que não existem. 

  

  

ATIVIDADE 

Faça com eles um caderninho dos sonhos, ou uma caixinha dos sonhos. 

        

 
Lembrancinha  

Ou a atividade 
 

 


