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AULA 03 
EU AJUDO A LIMPAR 

 
INTRODUÇÃO 
Nessa aula falaremos com os babys sobre Limpeza. Vamos ensinar que precisamos ser limpos, 
pois limpeza atrai limpeza e sujeira atrai sujeira. Da mesma forma que coisas boas geram bons 
frutos e coisas más geram maus frutos. Precisamos mostrar a eles a importância de manter as 
coisas limpas. 
 
PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 
Professor esta campanha esta baseada em II Crônicas 29:12-19, que fala sobre a purificação do 
templo. Ezequias e o povo, viveram em uma época em que os pais deles fizeram tudo o que era 
mal perante o Senhor, e até ao templo eles levaram contaminações e imundícias. Necessitando 
de um novo tempo, tempo de restauração e limpeza. Vamos passar isso para nossas crianças? 
Eles precisam entender que eles podem ajudar a limpar, guardando seus brinquedos, jogando o 
lixo no lugar e mantendo seus corações limpinhos.  
 
 
BASE BIBLÍCA 
II Crônicas 29:12-19/ Mateus 23:25/ João 15:2/ Mateus 5:8  
 
OBJETIVO 

 Que os bebes entendam que, mesmo pequenininhos precisam ser limpos e ajudar a limpar 
aonde eles forem, casa, escolinha, baby, entre outros. 

 
 
VERSICULO 
 
Bem aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8 
 
SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 

1. Coloquem na sala alguns objetos que não pertence ao espaço. Exemplo: leve uma roupa 
suja no cabide e deixe pendurada, sapato em cima da mesa... 

 
2. Material: 

 
 Folha sulfite; 
 Giz de cera colorido; 
 Tinta guache preta; 
 Palito ou objeto pontiagudo. 

 
No link abaixo, você poderá assistir como realizar a dinâmica: 
https://youtu.be/_dMUK76G-qQ 

 
 
CONTANDO A HISTÓRIA 
 
Após preparar a folha com giz de cera e guache, fale para as crianças que toda vez que o mal 
tenta sujar o nosso coração, quando nós obedecemos a Deus ele vai ficando limpinho. Faça com 

https://youtu.be/_dMUK76G-qQ
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que cada vez que um bebe disser algo bom, que ele raspe a folha para eles descobrirem o 

quanto é bom e colorido, obedecer a Jesus.  
Pegue a coroa representando o rei Ezequias. Na bíblia tem a historia do rei Ezequias que 
também quis deixar tudo limpinho, por onde ele passou tudo tinha que ficar limpo, quem quer ser 
como esse rei? Hum, vamos lá, essa roupa é para ficar aqui? Ela está suja e precisa ser lavada 
para ficar limpinha. De outros exemplos. 
No final ore com eles e quebre tudo aquilo que traz contaminação, uma birra, bater no amiguinho, 
não dividir os brinquedos, deixar tudo espalhado pela sala. 
 
ATIVIDADE COLETIVA 

Deixe com que as crianças ajudem a organizar a sala e com isso a elogie, de um incentivo. 

Abaixo um crachá de ajudante do dia para todos. 

 

 

LEMBRANCINHA 

Cestinha para recolher objetos quando for ajudar a mamãe na limpeza. 

 Para recolher a roupinha suja e levar até a lavanderia  

 

Boa aula! 


