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Samuel ouve aDeus
Esta história está escrita na Bíblia, 
em I Samuel 3:1-10

Ana queria
muito ter 
um filho. 
Quando
Samuel

nasceu, ela
ficou muito

feliz. 
E, como

havia
prometido,
ela o levou

para morar no
templo. 
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No templo,
Samuel ajudava
o sacerdote Eli
em todos os
trabalhos.

Certa noite, Samuel foi dormir.
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Samuel ouviu uma voz que o chamava:
- “Samuel! Samuel!”

Pensando que fosse Eli, ele foi até o outro quarto.
Mas Eli não o havia chamado.

- Volte para a cama - disse Eli.
Isso aconteceu por 3 vezes. Então Eli entendeu que era 

o Senhor Deus quem estava chamando a Samuel.
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Durante toda a sua vida Samuel continuou a receber 
mensagens de Deus e as partilhava com as pessoas.

Assim como Samuel, as crianças são pequenos ajudantes de Deus.

“Samuel servia ao Senhor” - I Samuel 3:1

Da próxima vez Samuel
respondeu:

“Fala Senhor, porque 
o Teu servo ouve”.

Então o Senhor Deus 
deu uma mensagem 

para Samuel.
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O Senhor Deus mandou Elias falar para o rei Acabe que não choveria
na terra durante 3 anos e meio. O rei queria matar Elias. 

Mas o Senhor Deus cuidou de Elias e mandou que ele fosse se
esconder perto de um ribeiro.

Ali ele
tinha água
à vontade

para 
matar a
sede.

Alimento para Elias
Esta história está escrita na Bíblia, em I Reis 17:1-6.



O Senhor Deus enviou
corvos que levavam pão
e carne para Elias toda

manhã e toda tarde.
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O Senhor Deus cuida de nossas
necessidades do mesmo jeito que Ele
cuidou de Elias. Ele nos dá frutas,

verduras, legumes e grãos como alimento.

Que bom é ter um Deus assim,
que sempre nos dá tudo o que precisamos!

(“O meu Deus lhes dará tudo o que vocês precisam”- Filipenses 4:19)
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Um quarto para Eliseu
Esta história está escrita na Bíblia, em II Reis 4:8-17

Todas as vezes que o profeta Eliseu e seu servo
Geazi passavam pela cidade de Suném, uma
bondosa mulher e seu marido ofereciam-lhes

uma gostosa refeição.



A bondosa mulher e seu

marido, resolveram fazer um

quarto para Eliseu, em cima da

casa deles. 
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No 

quarto eles

puseram:

uma cama,

uma cadeira,

uma mesa e

um lampião.
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Então Eliseu mandou seu servo Geazi perguntar o que eles

poderiam fazer para agradecer a bondade dela e do marido. 

Eles não precisavam de nada. Mas Eliseu sabia que eles queriam muito

ter um filho. E prometeu que no próximo ano eles ganhariam um bebê.
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E aconteceu do jeito que Eliseu disse.
A bondosa mulher sunamita ficou grávida

e ganhou um lindo bebê.
Ela e o marido ficaram muito felizes.

Nós também

podemos ser

bondosos

como aquele

casal que

morava em

Suném.

“Sejam bondosos uns aos outros” - I Tessalonicenses 5:15


