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Santificando os Sentidos como Samuel 

Aula 4 – Olfato , Tato e Paladar 
 
Vamos falar sobre olfato, tato e paladar, sentir o bom perfume de Cristo em nós, e 
saborear a voz de Deus como Samuel.  
Samuel foi separado para ser sacerdote. Teria que tocar nas coisas santas do templo. 
Tocar nas ofertas, com santidade, diferentemente dos filhos de Eli. 
Vamos lá!! 
 
   
 Para você professor (a) 
Olfato, tato e Paladar, sentidos muito importantes para nós, podemos reconhecer os 
alimentos pelo cheiro ou sabor, mesmo quando não os vemos ou sentimos com nossas 
mãos. 
Nesta aula, você professor irá levar a criança a aguçar estes sentidos com a palavra de 
Deus, tenha um momento você e Deus antes de ministrar, se separe, aprecie o sabor 
da palavra e sinta o perfume da presença de Deus, e quando estiver na sala de aula, 
leve a criança a buscar esta mesma intimidade com Deus. 
Quando estamos cheios da presença do Senhor, este perfume se espalha e contagia 
todos ao nosso redor. Somos formadores, professores, ministros; pastores de crianças. 
Tocamos as vidas delas. Prepare a melhor refeição espiritual, para que este aroma 
invada, e para que quando a criança provar queira comer mais e mais. 
Assim foi Samuel quando pela primeira vez ouviu a voz de Deus, ele provou das 
palavras doces do Senhor e sentiu o perfume da presença Dele, e nunca mais deixou 
de se alimentar e exalar este perfume. 
Medite nos versículos de Mateus 4.4 – Se alimentar da Voz de Deus 
Salmos 119.103 – A palavra de Deus é doce ao nosso paladar 
II Cor 02.14-15 – Somos o bom perfume 
Com um toque de um beijinho nas crianças, com um abraço. 
Nossas mãos para abençoar, impor as mãos para profetizar uma geração bendita! 
 
 
Base Bíblica 
1 Samuel 07.02-12; 16.01-13 ; 2:12-21;27-28 
 
 
Objetivo 
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 Que a criança entenda a importância de se alimentar da palavra de Deus 

 Que ela entenda que precisa ser o bom perfume de Cristo 

 Que a criança compreenda que suas mãos, pés e braços; tudo que ela pode 
tocar e sentir “tato”,  deve ser consagrado para Deus. 

 Que ela entenda que tudo na casa do Senhor é de Deus e separado para ele; 
que ela deve ter cuidado ao tocar. Tem que ser com zelo. 

 
 

Situação da Criança 
A má alimentação espiritual (não se interessam mais em ler a bíblia, em ouvir a  
palavra) 
Rebeldia, desobediência, atitudes que não permitem serem a imagem e semelhança de 
Cristo. 
Vivemos em dias em que as crianças são carentes de um toque de amor; de carinho; 
um abraço. Talvez no Renascer kids; na igreja sejam o único lugar onde algumas delas 
vão sentir pelo tato, pelo toque, que são amadas. Vamos ficar atentas a isto. 
Por outro lado, elas também podem mostrar seu amor. Podem dar as mãos, podem se 
abraçar! 
 
 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

 
 Como na aula anterior vamos usar o rostinho. 
 Faça um cartaz com o rostinho de “Samuel” 
 A cada aula você colocará o órgão da aula; 
 Faça um suspense para não perderem a próxima aula, qual será o próximo 

órgão que devemos santificar. 
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 Leve frutas, essências, alimentos para aguçar o olfato e o paladar deles e 
uma venda. 

 Mel (um pouquinho) 

 Inicie a aula com uma brincadeira bem legal, sobre o sentido do tato. Use 
os pés e mãos e termine com um exercício de tocar um ao outro com as 
mãos, fazendo um carinho no rosto ou cabelo. Um abraço e cada um vai 
impor as mãos no amigo para abençoar em nome de Jesus. 

 Quando nós sentimos com as mãos e com os pés, com os abraços num 
toque ou num abraço, este sentido se chama tato. Vamos sentir mais um 
porquinho? 

 Vamos sentir com os pés? (Use areia, macarrão cozido, gelo, ...) 

  
 
 
Contando a História 
 
Separe os alimentos e essências, e vende os olhos de uma criança de cada vez, já 
comece a aula brincando, eles terão que adivinhar o alimento pelo sabor ou pelo 
cheiro. 
E logo após comece a aula. 
Samuel era um sacerdote que já conhecia a voz de Deus não só pelo ouvir, mas 
ele sabia que a palavra de Deus era doce como o mel (de para eles provarem). 
Certo dia o povo de Israel estava amargo, quem já comeu algo com gosto bem 
amargo e ruim? 
Eca, assim estava o povo de Deus, os filhos de  Eli, e s eles não cuidavam direito 
das coisas de Deus, eles nem ligavam. Na verdade não se importavam. Eles não 
obedeciam a Deus nem obedeciam a seu pai que também ficava na igreja. Era 
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para eles cuidarem das ofertas. Mas eles cuidavam mal e pegavam com suas 
mãos para eles mesmos, as ofertas que o povo trazia para a casa do Senhor Eles 
até brigavam e tomavam a força as ofertas com suas mãos.  
por causa do pecado, eles estavam desobedientes e rebeldes, e isso fez com que 
Deus os castigassem. 
Eles tinham que deixar a palavra de Deus fosse o alimento para eles para se 
tornarem fortes. 
 Os filhos de Eli tinham um cheiro ruim, o cheiro da desobediência. 
Quando somos fieis e obedientes a Deus e sempre lemos a palavra, oramos e 
buscamos a presença de Cristo, sentimos o sabor da nossa vitoria e somos o 
perfume de Cristo. E é Ele que nos ajuda, como ajudou a Samuel a ter os seus 
sentidos santificados.. 
Ele crescia e seu serviço era lá na igreja, tinha a doce palavra de Deus, e o bom 
cheiro da obediência.  
 
E hoje nós vamos orar para Deus abençoar nossas mãos e nossos pés, nossa 
boca, todos os nossos sentidos.  
Como devemos fazer? De exemplos para as crianças se familiarizarem. 
 
Agora, vamos orar. Eu vou ungir você. Estenda suas mãos. ore assim comigo: 
 
 
Oração  
Senhor Jesus, que eu possa hoje me limpar de tudo que não te agrada, que eu possa 
me alimentar da tua palavra sempre, e me encher de Ti, para que todos sintam em mim 
o teu bom perfume e saibam que eu sou teu filho. 
 E que as minhas mãos possas abençoar as pessoas. E os meus pés só andem nos 
caminhos do bem. Amém 
 
Versículo  

Até aqui nos ajudou o Senhor. I Samuel 07.12  

Verificação do Ensino 

 O que acontece quando nos alimentamos da palavra de Deus? 

 O que os filhos de Eli fizeram? 

 O que nos deixa com o cheiro desagradável? 
 

Oferta         
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Hoje vamos entregar nossa oferta para a casa do Senhor e tudo aquilo que pusermos 
as nossas mãos vai prosperar; vai dar certo e vai ter mais; vai multiplicar. 
E onde nós pisarmos também vai dar certo. Na escola, na classe, com os amigos...em 
casa, com os vizinhos, porque nossas mãos e nossos pés são especiais e Deus vai 
cuidar deles.Sua oferta terá um cheiro suave para o senhor. 
Em nome de Jesus. 
 
Atividade 

Vamos terminar nosso Samuca? 
Cole a boca (paladar ) e o nariz (olfato). 
Caso a criança não tenha levado para completar, de um novo. 
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Lembrancinha 
               

 
 

 
Sugestão 1 – saquinho perfumado 

 500g de sagu 
 10ml de essência à base de água 
 5ml de fixador de essência 
 5ml de álcool de cereais 
 Corante cosmético 
 Saco plástico 
 Tule, organza ou tecido 
 Fita ou sisal para amarrar o sachê 

Misture a essência, o fixador de essência, gotas de corante e o álcool de cereais. 
Coloque o sagu dentro do saco plástico e adicione a preparação líquida. 
Segure o saco e agite bem, deixe um pouco de ar para facilitar a mistura. 
Depois amarre o saco e deixe o sagu secar por aproximadamente uma hora. 
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Sugestão 2 
 
Sachê de Melzinho, pão de mel, sachê de doce de leite. 
 
 
Sugestão 3 -    Mãozinha “gostosa” 
 

 
 
Ideia:  colar um saquinho com doces de várias texturas. 
marshmallow. Minhoquinha , bala de goma, MM, biscoito... 
               
 

 
 
Boa aula! 


