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DATA: 12.12.14 

PREGADORA: APÓSTOLA ERNESTINA MATIAS 

TEMA: O ÓLEO DA UNÇÃO  

 
O óleo da unção é uma ferramenta que o cristão deve ter em casa. 

 

Êxodo 30:22-25 diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 

Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra quinhentos siclos, e de 

canela aromática a metade, a saber, duzentos e cinquenta ciclos, e de cálamo aromático 

duzentos e cinquenta ciclos, 

E de cássia quinhentos ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras um him. 

E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista: 

este será o azeite da santa unção. 

 

O óleo da unção não é algo mágico, é necessário você ter fé. Tudo nessa vida é necessário ter 

fé, o Deus que você adora é um Deus de fé. 

Não vá a igreja por ir, vá para ouvir a palavra com um coração aberto. 

Nós temos o testemunho de uma irmã que livrou-se de um incêndio por causa do óleo da 

unção. O óleo da unção tem poder, não é para você deixar apenas a mulher e as crianças 

usarem. 

As vezes você quer dar dinheiro a alguém, unja primeiro com azeite da unção, ele impede 

muita coisa. 

1 Samuel 16:13 diz: “ Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus 

irmãos; e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi; então 

Samuel se levantou, e voltou a Ramá”. 

Quando Samuel ungiu a David, David foi cheio do Espírito Santo.  

Quando você usa o óleo já não é você, é Deus quem trabalha e age através do azeite. Não 

duvida, o Espírito Santo nunca foi derrotado, quando você se ungir a tua esterilidade 

desaparecerá. 
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A irmã São todos os meses dava-me azeite para eu orar, ela disse que a três anos que a sua 

mãe ungiu a sua lavra (quinta) e por causa disso as sementes nunca mais se estragaram. Há 

mistério no azeite da unção, o óleo é o símbolo do Espírito Santo. 

Com o óleo da unção você pode travar a bruxaria e reivindicar projectos. O Espírito Santo não 

conhece derrota. 

As finanças estão a acabar? Onde está o seu óleo da unção?! Jesus também mandou usar o 

óleo da unção. 

 

Marcos 6:7-13 Chamou a si os doze, e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder 

sobre os espíritos imundos; 

E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão; nem alforje, 

nem pão, nem dinheiro no cinto; 

Mas que calçassem alparcas, e que não vestissem duas túnicas. 

E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. 

E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver 

debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais 

tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra, do que para os daquela cidade. E, saindo 

eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demónios, e ungiam muitos 

enfermos com óleo, e os curavam. 

 

Quando usar o óleo da unção não o faça pela lógica, e sim pela fé. O azeite da unção começou 

no Antigo Testamento e foi até o Novo Testamento, isso significa que o próprio Jesus tinha a 

sua garrafinha de azeite. O óleo da unção pára muita coisa… 

 

Oração  

        Espírito Santo quando eu usar o azeite da unção, que não me torne rejeitada.  

O fracasso tem que acabar na sua vida, a mentira tem que acabar, você não nasceu para ser 

rejeitada… Segure o óleo da unção. 

 



 Ministério de Fé e Libertação 

 

3 

 

Oração 

        Antes de sair de casa eu faça um acto profético, há muitos acidentes, por isso unja o 

seu carro. Jesus mostrou que o óleo da unção não era um ritual do Antigo 

Testamento… Algumas pessoas quando não têm revelação pensam que os outros são 

bruxos.  

        A Bíblia nos revela no livro de Colossenses 3: 17 “E, quanto fizerdes por palavras ou 

por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai”. 

 

Tiago 5: 14- 16 diz: “Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e 

orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; 

E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido 

pecados, ser-lhe-ão perdoados. 

Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A 

oração feita por um justo pode muito em seus efeitos”. 

 

Palavra do Senhor! 

 


