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Palavra Profética 
Aula 1 - Unção Sacerdotal 

 
Nesta campanha falaremos sobre palavra profética. Vamos profetizar sobre a vida das 
crianças e de suas famílias, são palavras liberadas do altar pela vida do nosso apóstolo 
Estevam para o ano de Samuel.  
Nessa aula falaremos sobre Unção sacerdotal, e nas outras sobre Dupla honra, 
realização dos sonhos, libertação e Bom futuro. 
Vamos lá! 
  
 Para você professor (a) 
 
Palavra profética forma de determinação de milagres, liberação de curas, sinais, 
libertações. É a palavra proferida por Deus que traz vida ao caos e traz a existência o 
que não existe. 
 
Debaixo da palavra profética desse ano de Samuel, você terá porção sacerdotal. O 
melhor de Deus é para o sacerdote, você terá um ano de prosperidade, viverá milagres 
assim como Ana viveu, e assim como Samuel alcançará a porção do sacerdote e uma 
porção de sacerdote não vem de homens, vem de Deus! 
O papel do sacerdote era restabelecer a comunhão do povo com Deus, eram eles que 
entravam na presença de Deus para oferecer adoração, e ouvir a voz de Deus. 
Apenas aqueles que eram da linhagem de Arão, poderiam ser sacerdotes, mas Samuel 
foi levantado como sacerdote pela unção derramada. 
Hoje esta unção está sendo derramada sobre você professor, e nesta aula você 
derramara sobre nossas crianças, levando cada uma a se reconciliar,se aproximar, a 
ouvir a voz e se relacionar com Deus através da adoração e oração. 
 
Base Bíblica 
 
Êxodo 28.15 – 21;  1 Samuel 2.18 
 
Objetivo 

 

 Que a criança entenda o que é palavra profética e o que é unção sacerdotal. 

 Compreender o que é ser sacerdote. 
 

Situação da Criança 
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Crianças com julgo, com maldição hereditária e com pais que não acreditam que terão 
um bom futuro. 
Vamos quebrar isso e profetizar unção sacerdotal sobre as vidas delas em nome de 
Jesus. 
Sugestão para o desenvolvimento da Aula  

1. Sino; ou algo com barulho semelhente  a sino ou campainhas. Voce pode pegar 
algo de metal e bater fazendo um barulhos parecido 
  

2. Roupa feita de TNT 
 

 
 

3. Imagem do sumo sacerdote 
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Contando a História 
 
Entre na sala fazendo o barulho, chamando atenção. Porque será que estou 
fazendo esse barulho? Ouça as respostas. Hoje vamos falar de alguém que usava  
campainhas na roupa e quando entrava no santuário as campainhas tocavam. 
E minha roupa? Vocês acham que esta diferente? 
Mostre a imagem do sumo sacerdote e comece a aula. 
Vejam! Minha roupa é muito parecida com a dele não é? Vocês acham que todo 
mundo tinha direito de usar uma roupa assim? Aguarde as respostas. Não, não 
tinham. Lembram-se de Arão? Irmão de Moises?  Somente os descendentes de 
Arão e, portanto nascidos na tribo de Levi eram qualificados para ser sacerdotes. 
Esses homens cuidavam do tabernáculo e realizavam os sacrifícios diários, alem 
dos outros serviços. Os sacerdotes eram sustentados, tomando uma parte da taxa 
do templo e comendo parte dos sacrifícios diários. O sacerdote era mediador entre 
Deus e o povo. Viram como era muito importante ser sacerdote? 
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Samuel não tinha o direito de ser sacerdote, mas Deus o escolheu e ele se tornou 
um.  
Professor (a) de baixo da palavra profética, nossas crianças serão sacerdotes, 
haverá um bom futuro, comerão o melhor dessa terra.  
 
Oração  
Senhor, eu oro e profetizo a unção sacerdotal sobre a vida das crianças, como foi com 
Samuel, eles serão grandes sacerdotes, em nome de Jesus. 
 
Versículo  

Samuel ministrava perante o SENHOR, sendo ainda menino, vestido de uma estola 
sacerdotal. 1 Samuel 2.18  

Verificação do Ensino 

 Quem tinha direito de ser sacerdote? 

 O que acontecia quando o sacerdote chegava no santuário? 

 Como era sua roupa? 

 Samuel foi um sacerdote? 
Oferta         
 
O sacerdote recebia uma parte das ofertas, com eles existia a prosperidade. Você 
também tem unção sacerdotal. Separe um parte de tudo que você recebe e entregue 
ao senhor. Você será muito abençoado. 
Em nome de Jesus.  
 
Atividade 

 O peitoral do sumo sacerdote. 
 
Pinte as pedras preciosas ou cole lantejoulas e ou outros tipos de pedras. 
Passe um barbante nos quatro furos e amarre nas crianças como no exemplo. 
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Lembrancinha 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Boa aula! 


