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       ANO APOSTÓLICO DE SAMUEL 

OUTUBRO DE 2017 
CAMPANHA SAMUEL 

 
AULA 05 

 
SACERDÓCIO - UNÇÃO 

 
INTRODUÇÃO 
 
Chegamos ao encerramento da nossa campanha e para fixar melhor o que aprendemos vamos 
ilustrar toda a história de Samuel e com isso unir este último tema, pois Samuel foi escolhido e 
separado para o sacerdócio deste o ventre de Ana, e depois foi entregue no tabernáculo para o 
serviço e ali se tornou sacerdote, tudo isso já estava arquitetado nos planos de Deus, o Senhor já 
tinha um plano para Samuel de sacerdócio e ninguém podia imaginar que aquele pequenino um 
dia se tornaria um grande sacerdote. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Você precisar ter a convicção que o Senhor te escolheu e te separou desde o ventre e que como 
Samuel ninguém jamais imaginou o que Deus preparou para você. 
O Senhor determina o sacerdócio de Samuel em 1 Samuel 2:35 e depois mais a frente Ele 
confirma em 1Samuel 3:4 (verificar estudo bíblia apostólica) e continua nos versículos 10 a 14 onde 
o Samuel tem a sua primeira experiência com Deus. 
Vamos navegar nessa história e mostrar para eles o que o Senhor fez com Samuel, que além de 
um grande homem de Deus, que sempre escolheu ouvir a voz do Senhor, ele se tornou um 
sacerdote ungiu dois reis muito importantes e também foi juiz. 
Nossa missão é marcar a vida desses bebês, ore e se consagre para entregar o melhor no altar do 
Senhor. 
 

 BASE BIBLICA 
 

1Samuel 2 e 3, estudo sobre sacerdote pag. 1616 bíblia apostólica. 
 
 OBJETIVO 
 
Levar o bebê a entender qual o papel do Sacerdote. 
 
VERSICULO 
 

Então levantarei para mim um sacerdote fiel. 1 Samuel 2:35ª (adaptado) 
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 

Vamos fazer três cantinhos, todos irão visitar cada espaço, mais para isso eles irão precisar passar 
por obstáculos bem divertidos para chegar a cada um dos espaços. 
Abaixo algumas sugestões, mais você pode deixar sua imaginação livre para adaptar para o seu 
espaço e faixa etária que costuma receber. 
 
 

            
 

           
 
 
1°Cantinho  
O primeiro cantinho será para lembrar-se do começo da história, quando Ana ainda orava, e Deus 
a concedeu o seu pedido a ela e engravidou de Samuel, para isso você irá precisar da ajuda de um 
apoio para fazer o papel de Ana, e com o auxílio de um balão, quem for representar Ana vai fazer 
uma oração e logo no final da oração ela coloca o balão  na barriga para representar a gestação e 
agradece a Deus porque seu pedido foi atendido. 
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2°Cantinho   
 
O segundo cantinho vamos mostrar que Samuel foi Juiz, para isso vamos precisar de uma 
mesinha, papéis, um martelinho de brinquedo e uma peruca branca (a peruca pode ser 
confeccionada com papel crepom branco), cada um pode experimentar o martelinho, atrás deste 
espaço deixe exposto a foto de um tribunal e explique bem resumido e ludicamente qual o papel de 
um juiz. 
 
 
 

 Painel para exposição  
 

3°Cantinho   
 

O terceiro cantinho vamos mostrar como era ser um sacerdote, faça uma cabana, separe em uma 
mesa uma coroa uma para Davi e um frasco de óleo da unção e você vai fazer o papel de Samuel 
e ungir o Rei Saul e o Rei Davi que vão ser representados pelo bebê. 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE  
 
Oi gente, hoje nós encerramos a nossa campanha que alegria, vamos nos divertir e aprender mais 
da palavra de Deus? 
Quem quer embarcar nessa brincadeira comigo? 
 
Atividade  
Vamos ver quem consegui ultrapassar esses obstáculos? 
Acompanhe e ajude cada bebê no desenvolvimento da atividade. 
 
Apresente cada cantinho ministrando sobre a história de Samuel que já ministramos nas aulas 
anteriores, quando chegar no cantinho do sacerdote você vai orar e ungir a cada bebê e vai enviar 
eles para que possam ter uma vida reta diante de Deus e muitas conquistas, assim como Samuel. 
                                                                                             
 LEMBRANCINHA 
  
Vamos fazer um colar de sacerdote para cada bebê 
Vamos precisar de: 
 
Eva Amarelo 
Papel laminado colorido  
Cola para Eva ou fita dupla face 
Furador  
Barbante  
 
 
 
Corte o Eva amarelo como pode ver na figura abaixo, e também o papel laminado em quadrados e 
cole o papel laminado no Eva, faça um furo de cada lado do Eva e pendure no pescoço do bebê. 


