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Campanha: SOMOS LIMPOS 

Aula 2 – Mente Limpa 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Ainda falando sobre limpeza nessa Campanha, hoje vamos ensinar as crianças a terem a mente de 
Cristo, a fazerem uma verdadeira limpeza em sua mente e arrancar de lá todo pensamento contrário à 
vontade de Deus.  
Mas para isso você precisa primeiro se limpar. Ore se consagre de maneira especial para ministrar 
essa aula, peça para que o Senhor te use como instrumento de cura na vida das crianças e que elas 
possam ser completamente libertas de todo pensamento que não vem do Senhor. 
Durante a aula você é a única ponte entre Jesus e a criança! Que privilégio hein!  
 

Base Bíblica 
 
2 Crônicas 29 
  

OBJETIVO 
 
Mostrar a criança que o Senhor só pensa coisas boas a respeito dela e que nada pode impedi-la de 
viver a vontade de Deus. Nem as dificuldades, as enfermidades, os falatórios ou limitações humanas. 
Que elas precisam sempre buscar a presença de Deus e ter a mente de Cristo.  
 

Situação da Criança 
 
Nos dias atuais muitas crianças são diagnosticadas com depressão, há diversos artigos que tratam a 
respeito disso. Mas a depressão infantil acontece devido a situações que essas crianças vivenciam 
(assistir brigas dentro de casa, situações de violência doméstica e às vezes até abusos), palavras de 
maldição que escutam (como você nunca vai ser feliz, você não vai conseguir, isso não é pra você...) e 
até mesmo por conta de alguma limitação física que a faz se sentir inferior as demais. 
Ex: Usar óculos, aparelho nos dentes, cadeira de rodas. Ser gordo, magro, alto ou baixo. 
Com isso crescem crianças frustradas, com medo e sentimento de pequenez. Levando esses 
pensamentos até a fase adulta. 
Hoje vamos ensiná-las que o pensamento de Deus é o que conta para nós, que não importa a situação 
que ela viva dentro de casa, as palavras contrárias que ela recebeu ou a limitação física que talvez 
tenha. O que importa é o que Deus pensa a respeito dela e o que ela pode ser com Jesus em sua vida!  
 
 



                                                          
 

Ano Apostólico de Ezequias 

Fevereiro/2018 
   

 

Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
1 detergente neutro 
1 esponja de lavar louça 
Copos descartáveis 
Tinta guache preta  
Canetinhas  
Pincel  
E uma tigela grande com água 
 
Entregue um copo descartável e 1 pincel para cada criança e peça para elas pensarem em coisas que 
não gostam em si mesmas. Para cada pensamento ruim ela deve fazer 1 risco com o pincel e a tinta 
guache preta no copo.  
Quando todos terminarem mostre a eles que é assim que fica nossa mente quando guardamos 
pensamentos errados, antes estava toda limpinha mas a cada pensamento ruim foi ficando suja. 
Faça a oração e logo depois cada criança deve lavar o copo que pintou com a esponja, detergente e 
água. O copo representa a sua mente, os seus pensamentos e deve ficar limpinho denovo, com os 
pensamentos bons e que Deus tem a nosso respeito. 
 

Contando a História.
 
Oi crianças tudo bem? 
Hoje vamos continuar nossa Campanha falando sobre limpeza.   
Vocês podem me ajudar a fazer uma coisa? 
Entregue para cada criança o copo descartável o pincel e espalhe nas mesas alguns potes de tinta 
guache preta e continue. 
Sabe gente, já falamos em nossas aulas que o rei Ezequias fez uma grande limpeza quando se tornou 
rei não é mesmo? E hoje quem vai fazer uma limpeza somos nós. (Procure deixar a sala bem 
organizada e limpa para que as crianças olhem para o lado e não vejam nada que precisa ser limpo) 
Vamos juntos começar essa faxina? 
Peça para as crianças verificarem o que precisa ser limpo na sala. 
Elas não vão encontrar, então continue: 
Sabe crianças hoje vamos começar nossa limpeza igualzinha o rei Ezequias começou, ele antes de 
limpar o templo, ele fez uma faxina na sua mente. Sabe aqueles pensamentos ruins que vem na nossa 
cabeça de vez em quando? Quando alguém tira sarro de você. Ou quando você fica doente e acha que 
nunca vai melhorar. Até mesmo quando vemos uma briga entre o papai e a mamãe em casa e ficamos 
com aquela tristeza no coração! Tudo isso vai deixando nossa mente suja porque sentimos tristeza, 
raiva, às vezes pensamos que não vamos conseguir fazer algo só porque alguém falou que não íamos 
conseguir ou porque não nos sentimos capazes de realizar alguma coisa.  
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E Ezequias tinha muitos pensamentos como esse na sua mente também, quando ele era criança assim 
como vocês ele via o pai dele fazendo coisas muito feias e ruins. Deve ter visto muitas coisas erradas e 
feias. Acaz com certeza deve ter xingado ele alguma vez dizendo que ele nunca seria capaz de ser rei, 
nunca faria nada certo. 
Mas Ezequias decidiu então fazer uma limpeza em sua mente e tirar de lá todo pensamento que não 
vinha de Deus e começou a pensar em tudo que deixava ele triste, ele decidiu então arrancar toda a 
tristeza de dentro dele fazendo uma grande faxina. Ele preferiu orar, conversar com Deus e acreditar na 
Sua palavra. E viu que isso era muito bom. Ele conseguiu se libertar de todas as situações que viu e 
viveu e de todas as palavras ruins que já tinha ouvido na sua vida e se tornou o melhor rei que já houve 
porque confiava em Deus e não no que as pessoas falavam sobre ele. 
Depois disso ele começou a limpar o templo e fez tudo que agradava o coração de Deus. Ele não teria 
conseguido limpar o templo se não tivesse primeiro a sua mente limpa.  
Hoje o que vamos limpar é a nossa mente, igualzinho Ezequias fez, vocês vão pensar em todas as 
coisas que deixam vocês tristes, em cada situação que  já passaram que não foi boa e em cada palavra 
ruim e feia que já ouviram. E toda vez que se lembrar de algo vão fazer um risco com a tinta e o pincel 
no copo.  
Quando todos terminarem você continua. 
Sabe o que está escrito na Bíblia? Que Deus tem pensamentos muito bons ao nosso respeito, e nunca 
pensa nada de mal ou ruim de nós. E é o pensamento de Deus que importa não o de outras pessoas. 
Precisamos ter pensamentos que agradem a Deus e arrancar de nós tudo aquilo que não é bom, como 
o rei Ezequias fez. 
Agora vamos orar como Ezequias e pedir para Deus nos limpar de tudo isso: 
 
Senhor, hoje te pedimos para que limpe a nossa mente de tudo que nos afasta de ti, de todas as coisas 
ruins que já vimos e ouvimos, nós queremos ter a mente de Jesus, com pensamentos bons sobre nós 
mesmos, a nossa família e nossos amigos. Em nome de Jesus, Amém! 
 

Versículo  
 
Jeremias 29.11  
“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o senhor, pensamentos de 
paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais”. 
 

Verificação do Ensino 
 
- O que Ezequias fez antes de limpar o templo? 
- O que Deus pensa a respeito de nós? 
- Como fazemos para tirar de nossa mente todo pensamento ou lembrança ruim 
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Atividade 
 

Você vai fazer bolinhas de sabão com as crianças. 
Para isso vai precisar de: 
Tubetes de bolinha de sabão. 
Para cada tubete é necessário 
250 ml de água 
100 ml de detergente  
2 colheres de açúcar 
Modo de fazer: 
Misture o açúcar e a água com uma colher e depois junte o detergente, não pode chacoalhar, precisa 
mexer com uma colher. 
Você pode fazer com a ajuda das crianças e preencher os tubetes ou fazer um só para brincarem de 
fazer bolinhas de sabão na sala e comprar pronto a bolinha de sabão para entregar como 
lembrancinha. Fazer com eles vai ser muito mais legal 
 
 
 
 
 

Lembrancinha         
 
 

Bolinha de sabão se possível decorada com o versículo para decorar. 


