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Ezequias
Atitude Apostólica: Gratidão
Aula 04
Hoje é o encerramento da nossa campanha, falamos das atitudes apostólicas e vamos
encerrar com uma festa de gratidão.
Hoje será unção volta as aulas, também vamos agradecer a Deus pelo ano letivo.
Para você professor (a)
A contextualização da historia de Ezequias é muito atual. Quem busca a Deus de todo
o seu coração e anda em Seus caminhos, prosperará em todos os sentidos.
“Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.” Mateus 6:33
Deus não despreza um coração arrependido.
Ezequias convidou o povo não apenas para uma celebração e festa, mas para um
tempo novo, de reconciliação, de limpeza, tirar as impurezas espirituais e dar a Deus o
que lhe é devido, toda honra, gloria e louvor.
Destrua as “estatuas” peça para Deus te mostrar o que precisa ser limpo e certamente
Ele irá mostrar.
Vamos celebrar a vitoria.

Base Bíblica
 2 Crônicas 30

Objetivo
 Que a criança aprenda ser grata.
Situação da Criança
Crianças tornando-se egoístas, Satanás querendo roubar a simplicidade da criança,
oferecendo vaidade e orgulho. Mas vamos ministrar nossas crianças quanto ao desejo
e o sentimento de gratidão.
Sugestão para o desenvolvimento da Aula
A sala deve esta arrumada como para uma festa, com balões;
Deixe exposta a porta de templo usada nas outras aulas;
Um painel escrito gratidão;

ANO APOSTÓLICO DE EZEQUIAS
JANEIRO/2018

Contando a História
Estamos falando de um rei que nunca existiu outro igual em Judá. O rei Ezequias,
um homem temente a Deus e que fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Após abrir as portas da Casa do Senhor e as reparou. Restabeleceu o ministério dos
sacerdotes e levitas e exortou o povo a se converter dos seus maus caminhos e voltar
a adorar unicamente ao Deus.
Tudo o que o rei fez foi de acordo com a Lei de Moisés, mandamentos do Senhor.
Depois disso, Ezequias sabendo que a festa da Páscoa tinha sido abolida do
calendário ele decidiu realizar a festa. Seria uma festa fora do tempo estabelecido no
calendário das festas judaicas, mas seria a expressão da gratidão e dos votos do rei
temente a Deus.
Ezequias escreveu uma de carta convocando todos os habitantes a subirem a
Jerusalém e celebrarem a Páscoa, mandou mensageiros para todas as cidades de
Judá e até de Efraim, Manassés e Zebulom. Foi uma festa espiritual magnífica e havia
uma grande multidão para celebrar a festa. Deus derramou Sua bênção sobre todo o
povo e sobre o rei Ezequias.
Foram sete dias de festa. Havia grande alegria entre o povo e os sacerdotes e levitas
louvavam ao Senhor dia após dia com instrumentos de música e trombetas. Houve
grande alegria em Jerusalém, tal como não acontecia desde os tempos do rei Salomão.
Tudo o que o rei Ezequias fez em Judá e na Casa do Senhor, ele o fez de todo coração
e isso agradou a Deus e Ezequias prosperou.
Hoje a nossa festa será de gratidão, para agradecer a Deus, tudo que ele fez e ainda
vai fazer por nós, você vai festejar agora a sua vitoria e da sua família.
Vamos celebrar a vitoria.

Oração
Senhor, eu quero te agradecer e junto com meus amigos aqui do kids, te dar toda
honra e louvor. Em nome de Jesus, amem.

ANO APOSTÓLICO DE EZEQUIAS
JANEIRO/2018

Versículo
“Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, ” (2Rs 18.3a)
Verificação do Ensino
 Que tinha sido retirado do calendário judaico?
 Como Ezequias mandou avisar o povo sobre a festa?
 Quanto tempo durou a festa?
 O que Ezequias juntamente com o povo estava festejando?
Oferta
2 Crônicas 31:4-10
Os filhos de Israel, mais uma vez, obedeceram à ordem do rei e levaram as primícias
do trigo, do mosto (sumo das uvas), do azeite, do mel e de todo produto, do campo e
foram dízimos em abundância. Foram tantos dízimos e ofertas que sobrava muita coisa
e quando o rei Ezequias viu os montões de sobras bendisse ao Senhor e perguntou
aos sacerdotes o que era tudo aquilo e Azarias, o sumo sacerdote, respondeu:
“Desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e
temos fartado, e ainda sobejou em abundância; porque o Senhor abençoou ao seu
povo, e sobejou esta abastança.”
Entregue seu dizimo e ofertas, o Senhor irá te surpreender com montões e montões.
Amem .
Atividade
Confeccionar uma coroa.

Lembrancinha
Volta às aulas!
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Boa aula!

