Setembro – EBk
Escola Bíblica Do Kids
AULA 2 – Jejum, Unção com óleo.
Nesta aula vamos conhecer um pouco sobre uma arma espiritual muito poderosa: Jejum e Unção com
óleo.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Professor vamos apresentar para as crianças o Jejum como uma arma que podemos usar nos mementos
de luta, para que elas entendam que o jejum não é apenas um ato de se abster de alimentos. Ele é uma
consagração ao Senhor com um propósito determinado.
O jejum não deve ser associado a punição, tristeza ou mera privação de alimentos. Ele é um ato espiritual
muito sério e deve sempre estar associado a oração.
Devemos sempre jejuar algo que nos custe, porém é necessário vigiar para não fazer um jejum que exija
mais do que o seu organismo aguentar.
Importante que a criança saia dessa aula sabendo que o óleo é um elemento santo, portanto quem utilizarse dele deve estar em santidade.
A Bíblia nos ensina os muitos usos do óleo da unção e nós, como igreja apostólica, nos utilizamos das
mesmas práticas. Usamos o óleo profeticamente, para que o poder de Deus interfira em cada situação.
LEIA E MEDITE:
Mt 17:21/ Mt6:33/ Mt 6:16 ao 18 /At 13:1 ao 3/ 2 Cr 20:3.
Ex 30:23 ao 31 / Ex 27:20 / Lv 2: 1 ao 6/ I Sm 16;13/ Sl 23:5 / Is 10:27 / Is 61:1 / Tg 5:14
OBJETIVOS:
Ensinar a criança uma arma muito poderosa: o jejum.
Levar a criança a entender o significado do óleo da unção e porque as pessoas são ungidas.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
As vezes encontramos as crianças passando por situações complicada no seu lar, na escola sendo
oprimidas por satanás. Queremos mostra a elas que existe um caminho, uma solução que através do
jejum da unção com óleo ela pode ser curada, liberta, transformada.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
Para essa aula leve uma cartolina e peça para as crianças desenharem aquilo que elas mais gostam de
comer. Pode ser o prato preferido ou alguma guloseima... Você pode levar revistas também para eles
fazerem a seleção e colarem as figuras.
Para essa aula leve um potinho de óleo da unção (de preferência com tampa).
Quando explicar o significado do óleo da unção, deixe as crianças verem e sentirem o cheiro.
Utilize as figuras que constam no final dessa aula para exemplificar os usos do óleo na palavra de Deus.
Ao final da aula, ungir todas as crianças, declarando a benção e o poder de Deus sobre elas.
Para a sala de 3-6, leve figuras ou bonecos para ajudar na explicação da história.
A cada semana dessa campanha as crianças receberão desafios para serem cumpridos. A cada desafio
cumprido a criança receberá 1 folhinha. Os desafios especiais valem 1 fruta.
Ao final do primeiro módulo a criança que tiver mais folhinhas e frutos receberá um prêmio (sugestão 1
Bíblia)
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Tabela de pontos:
1 folhinha : 1 ponto
1 fruta : 2 pontos
Desafios:
Levar Bíblia : 1 folha
Levar caderninho para anotação : 1 folha
Decorar o versículo da semana: 1 folha
Levar um amigo que não frequenta o Kids: 1 folha
Levar atividade para casa completa : 1 folha
Criança mais comportada do culto: 1 folha
Desafios que serão feitos durante a campanha:
Arrecadação de alimentos : 1 fruta (independente do número de alimentos doados. Vale apenas 1 vez)
Arrecadação de agasalhos : 1 fruta (independente do número de roupas doadas. Vale apenas 1 vez)
Os demais desafios e pontos elegíveis serão mencionados nas aulas.
MINISTRANDO:
Hoje vamos falar sobre uma das armas mais importantes que temos para guerrear: o jejum.
Todos colocaram nesse cartaz aquilo que mais gostam de comer para podermos pensar um pouquinho em
2 histórias que aconteceram há bastante tempo... Essas histórias nos ensinam como o jejum é algo
poderoso e como devemos praticá-lo.
A primeira história é sobre Daniel (Dn 1). Quando o povo de Israel foi levado cativo a Babilônia, os jovens
mais inteligentes e bonitos foram escolhidos para ajudarem no palácio, ensinando a língua daquele povo.
Dentre esses jovens estava Daniel e mais 3 amigos.
No palácio, eles se alimentariam de tudo que o rei comia. Imaginem quantas coisas gostosas. Mas Daniel
e seus amigos naquele momento decidiram consagrar as suas vidas ao Senhor, não se alimentando das
iguarias e do vinho do rei. Eles queriam fazer um jejum ao Senhor, e se alimentar somente dos legumes e
das frutas... Em princípio o chefe dos eunucos ficou com um pouco de medo de permitir isso (porque eles
não poderiam ficar com uma aparência abatida), mas ele acabou cedendo.
O resultado foi que Daniel e seus amigos ficaram mais fortes do que todos os outros jovens. E o Senhor
abençoou tanto aquele jejum que aqueles jovens se tornaram os mais sábios de todo o reino. Mas não foi
somente isso... Daniel recebeu de Deus algo muito especial: o dom de interpretar visões e sonhos. Não
havia nenhum homem tão sábio quanto Daniel.
Esse jejum foi uma arma poderosa que esses jovens utilizaram em meio a um momento muito difícil, onde
eles foram presos, levados cativos... mas uma atitude espiritual fez toda a diferença e eles foram honrados
e reconhecidos como os jovens mais sábios daquele local.
A outra história aconteceu no novo testamento, com o próprio Jesus (Lc 4:1-13). Houve um momento em
que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá ele jejuou durante 40 dias. Isso mesmo, 40 dias sem
comer e nem beber nada. Nesse período, o diabo O tentou para que Ele desistisse do seu jejum ou
pecasse contra Deus. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele não estava simplesmente sem
comer. Ele estava num momento precioso de oração e consagração a Deus. Ele resistiu a todas as
tentações e venceu mais uma vez o inimigo.
Essas duas histórias servem de exemplo para aprendermos que:
1.

O jejum não é apenas ficar sem comer
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2.
O jejum não é um castigo
3.
O jejum não representa tristeza.
Quando você for jejuar você vai pensar em alguma coisa que realmente te custe, como essas coisas
gostosas que vocês desenharam. E você vai deixar de comer esse alimento para que sua carne aprenda
que é o Espírito Santo quem está no controle da sua vida.
Vamos falar sobre um elemento que a maioria de vocês já deve conhecer. Ele é um elemento santo e tem
um significado muito especial: o óleo da unção!
Alguém aqui sabe me dizer para que serve o óleo da unção? Vocês já viram alguém utilizando o óleo?
O óleo é utilizado para ungir. E ungir significa consagrar, revestir de autoridade, purificar... Quando
ungimos uma pessoa, estamos declarando o poder de Deus sobre ela, isso porque o óleo é o símbolo do
poder do Espírito Santo.
Por isso na igreja vocês vêem o apóstolo, os bispos e pastores ungindo as pessoas que vão a frente.
Muitas delas estão doentes, atormentadas e precisam que o poder de Deus interfira em suas vidas.
Não é o óleo que cura a pessoa, mas sim o poder de Deus. O ato de ungir é algo profético, que fazemos
para declarar que esse poder de Deus está sobre nós.
Vocês sabiam que o óleo também pode ser utilizado para ungir coisas? Casas, roupas, carros, tudo isso
pode ser ungido como uma atitude de consagração a Deus.
A pessoa que for ungir deve ter a autoridade para fazer isso ou o envio de uma autoridade, pois como
disse, o óleo é algo santo, e precisa ser usado por pessoas que tenham essa consciência.
A Bíblia nos mostra vários usos do óleo da unção. Vamos ver?
O tabernáculo foi o primeiro local construído para adoração a Deus. Ele era feito por tendas e funcionava
como uma igreja daquela época. Deus ordenou que o óleo da unção fosse perfumado e que todos os
utensílios do tabernáculo e os sacerdotes fossem ungidos.
Por esse motivo nós ungimos todos aqueles que exercem algum ministério na igreja, seja ele bispo,
pastor, presbítero, diácono ou aspirante.
Era usado o azeite puro da oliveira para que houvesse sempre lâmpada acesa. Ex 27:20.
O óleo da unção também era utilizado para consagrar reis, dando-lhes assim autoridade.
A Bíblia nos mostra que Samuel ungiu Saul como primeiro rei de Israel derramando azeite sobre sua
cabeça.
Anos depois, Samuel também ungiu Davi como rei. Davi tinha um coração tão aberto para o Senhor que a
partir daquele momento o Espírito Santo se apoderou da vida dele. (1Sm 16:13)
O óleo é usado também na ministração de cura e libertação de pessoas que tiveram envolvimento com o
mal. Is 10:27 e 61:1
O óleo pode ser utilizado como instrumento de cura. Tg 5:14.
Por isso durante o culto os pastores chamam os enfermos a frente para serem ungidos.
Nossa! como a unção é maravilhosa na vida de uma pessoa, não é verdade?
Mas para que a unção se manifeste e a pessoa seja curada, abençoada, liberta, ela precisa ter fé. Aí o
poder de Deus é derramado e muitos milagres acontecem.
Hoje, como um ato profético, nós vamos ungir todas as crianças. Nós vamos orar para que essa unção os
abençoe e os livre de todo mal.
ORAÇÃO:

Senhor quero te pedir mais da tua unção, do teu poder porque eu quero uma vida consagrada no
teu altar, obrigado por o Senhor tem cuidado de mim.
VERSÍCULO:
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Mt 6:33 “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.”
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:

- O que é o jejum?
- Qual o significado unção?
- Quando usa o óleo da unção?
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:

Vamos fazer como Daniel que escolheu não comer da comida do rei para se consagrar ao Senhor
essa foi uma oferta de amor e sacrifício para Daniel não foi fácil ficar comendo legumes enquanto
os outros jovens comiam as comidas mais saborosas do mundo, já pensou aquele sorvete,
aquele bolo de chocolate, hoje nos vamos entregar ao Senhor uma oferta de amor e gratidão.
ATIVIDADE:
Leva frutas e preparar uma salada de frutas com as crianças.

PARA CASA;
1. Nossa igreja está em jejum, o desafio dessa semana é quem as crianças também façam um jejum.
( pelo menos de uma semana).
2. Vai orar 3 vezes ao dia e trazer o cartão preenchido na próxima semana. (Em anexo)

LEMBRANCINHA
Oleo da unção.

