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 CAMPANHA DE SAMUEL 

AULA 5 – Buscando ser um Sacerdote 

Nesta última aula da campanha, assim como Samuel foi escolhido para ser um sacerdote que 

fazia a diferença, vamos ensinar as crianças a fazer o mesmo.  

 

Para você Professor 
Ser um sacerdote é promover a aproximação, a reconciliação e a restauração do vínculo do povo 

com Deus. São aqueles que levam o povo a desfrutar da presença de Deus; todo sacerdote é 

constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como 

sacrifícios pelos pecados. (Dicionário Apostólico da Bíblia Apostólica)  

Estamos vivendo um tempo onde o temor e a aproximação ao Senhor se tornaram algo fútil. 

Acompanhamos constantemente pessoas ensinando de forma errada as escolhas das crianças, o 

que elas deverão ser, que o errado não é tão errado, que tudo é normal. 

Vemos notícias e mais notícias de como o maligno quer corromper e influenciar nossas crianças. 

Você professor é o sacerdote a quem Deus escolheu para levar uma formação sólida e firmada 

na verdade, que é a palavra. 

Leve a criança a desfrutar da presença de Deus, ensine a elas como é ser um sacerdote e como 

elas podem mudar a história de um povo.  

Na conferência apostólica de 2011 o apóstolo Estevam Hernandes, nos ministrou: A Igreja está 

no tempo de não ter povo religioso sem propósitos, somos sacerdotes que oficiam ao Deus todo 

poderoso. Diante de Deus, preciso ser um sacerdote, receber e entregar ao Deus da glória. 

“Somos reis para dominar as obras do diabo, sacerdote tem acesso as riquezas espirituais 

(Hebreus 9:8;15), através do Espírito Santo” . 

 

Estude a Ceia de Oficiais de Abril/2017 

 

http://apostoloestevamoficial.blogspot.com.br/2017/04/o-sacerdocio-apostolico.html?m=1 

 

Boa aula! 

 

Base: 
 

I Samuel 3.15-18,21 ; 7.5 

I Pedro 2.9 

 

Objetivo:  
 

 Mostrar a criança que ela pode fazer a diferença, mesmo em circunstâncias onde todos 

estão agindo de forma errada. 

 Que ela foi escolhida dentro dos planos de Deus 

 Que Deus deu autoridade a ela para levar a família a se aproximar de Deus. 

 

Situação da criança:   

http://apostoloestevamoficial.blogspot.com.br/2017/04/o-sacerdocio-apostolico.html?m=1
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Muitas vozes, através de programas de TV, escolas, amigos e na família querem influenciar é 

interferir no futuro das crianças, descaracterizando aquilo que Deus sonhou pra cada uma. 

 

Sugestão para o desenvolvimento  

Separe louvores de adoração. 

Sons de barulhos, demonstrando confusão.  

 

Ministrando a aula 

Ligue o sim som com barulhos bem Alto e no meio dos sons chame bem baixinho os nomes de 

algumas crianças.  

Desligue o som e comece a ministrar.  

Alguém me ouviu chamando o seu nome? Espere as resposta, provavelmente não. Sabem por 

quê?Porque o barulho não deixou. 

Os filhos de Eli estavam causando um barulho, eles estavam fazendo tudo errado. 

Até que Deus escolheu Samuel como sacerdote.  

Para ser sacerdote naquele tempo, tinha que ser filho de sacerdotes. Mas Samuel não era. 

Samuel foi escolhido muito antes de nascer. 

Quando Samuel estava no templo, ele ouviu a voz de Deus e em tudo o obedeceu.  

Ele tinha tudo para dar errado, para fazer os mesmos barulhos dos filhos ser Eli, mas escolheu 

seguir a verdade, seguir a voz de Deus e ser aquilo que Ele escolheu. 

 

Samuel ministrava na casa de Deus, e quando acontecia algo errado com o povo ele ensinava e  

todas as vezes que o povo ficava longe de Deus, ele orava e trazia todos para pertinho . 

 

Deus escolheu cada criança para ser um sacerdote e escutar a voz dele e levar todos a ficarem 

pertinho Dele. 

Você, como Samuel pode mudar tudo que está acontecendo na sua casa, na escola e em todo 

lugar.  

Quando alguém disser que você tem fazer o que é errado, diga não, e fale com Deus para te 

ajudar a ser um sacerdote como Samuel. 

Feche teus olhos, porque agora vamos louvar, e no louvor Deus vai te dar algo diferente como 

deu a Samuel.  

 

ORAÇÃO 

Senhor Jesus, hoje quero ser um sacerdote como Samuel, que cresceu mudando a história de 
muitas famílias, eu quero também mudar a minha história, da minha família e amigos. Me ensina 
a ser diferente e fazer a diferença . Em nome de Jesus, amém.   
 
 

OFERTA 

 
Samuel ofertou sua vida em favor de salvar um povo, ele consagrava, ensinava e sempre 

agradava a Deus. A nossa oferta de coração puro agrada a Deus sempre.  
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Hoje você vai separar algo que agrade a Deus, e na semana vai ajudar algum amigo da escola 

falando de Jesus pra ele. 

VERSÍCULO 

O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para ser sacerdote. 

Isaias 6.10 (adaptado). 

 

ATIVIDADE 

 

 
 

LEMBRANCINHA 

Final de campanha, vamos fazer um saquinho com doces. 

 
 

 

OBSERVAÇÃO 

Halloween está chegando. Nesse domingo temos que ministrar nossas crianças e ungi-las. 

 

Veja como ministrar sobre esse assunto em: Suporte Pedagógico 

 

 
 

 

 


