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Campanha: SOMOS LIMPOS 
Aula 1 – Corpo Limpo 

 
Nessa campanha viveremos um tempo de Limpeza. Mostraremos para as crianças o quanto é 
importante termos uma vida limpa diante de Deus. 
 
 

 Para você professor (a) 
 
A Bíblia nos mostra que Ezequias promoveu uma grande limpeza, retirando tudo aquilo que afastava a 
presença de Deus. 
As contaminações e o peso do pecado foram tirados, e a partir de então ele pode viver a manifestação 
do favor do Senhor. 
Os reis anteriores a Ezequias, inclusive o seu pai, deixaram que a contaminação, idolatria e 
perversidade ocupassem o lugar de Deus. Muitas vezes as sutilezas roubam aquilo é santo. O pecado 
precisa apenas de uma brecha pequena para se instalar. É tempo de fechar as brechas! De retomar a 
santidade e vivermos como eleitos do Senhor. 
É tempo de limpeza no nosso ministério, no nosso kids. 
Professor, faça um jejum por esse tempo. Promova uma faxina física no ministério. Isso será um grande 
ato profético. Retire tudo o que está quebrado, que tem aparência de miséria. Vamos nos preparar para 
viver grandes coisas. 
 

Base Bíblica 
 
2 Crônicas 29 
  

OBJETIVO 
 
Nessa primeira aula falaremos sobre a limpeza do corpo. A exemplo do Ezequias, que começou o seu 
reinado retirando toda a contaminação e pecado, iniciaremos o ano nos limpando daquilo que quer 
comprometer a nossa aliança com o Senhor. 
É importante que as crianças saiam dessa aula sabendo que o Senhor perdoa os pecados, mas 
precisamos nos esforçar para termos uma vida limpa diante dele.   
 

Situação da Criança 
 
Estamos em um tempo onde é muito comum os cristãos terem uma vida parecida com os ímpios. O 
conceito de certo e errado parece se misturar, pois algumas coisas que antes eram tarjadas como 
erradas, parecem ser mais toleráveis, porque afinal, ouvir uma música sensual parece que não é tão 
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ruim assim, participar de uma festa de carnaval é bem normal, uma criança enganar um adulto para se 
safar é engraçadinho, mentir é necessário as vezes... O pecado tem ganhado espaço nas sutilezas, e 
aos poucos vamos perdendo a benção de sermos limpos. 
Ezequias nos ensina a sermos radicais, a tirarmos toda a contaminação.  
Deus se agrada daqueles que desejam viver em santidade. Que possamos ensinar as crianças a 
buscar essa santidade. 
 

Sugestão o desenvolvimento da Aula  
 
Para essa aula você precisará de: 
- 2 potes pequenos  
- Iodo (COLOQUE ETIQUETA ESCRITO PECADO) 
- Água sanitária (COLOQUE ETIQUETA ESCRITO JESUS) 
- Vasilhame transparente com água 

 
Mostrando o vasilhame, fale que Deus nos criou limpos, cheio de amor, de paz, de 
perdão...  
 
Mas algo suja o nosso coração... 
Pingue apenas algumas gotas de iodo perguntando para as crianças o que suja o 
nosso coração, deixe elas responderem (egoísmo, brigas, inveja, preguiça, gula...) e 
toda a água escurecerá (não pingue muitas gotas porque senão depois a água não 
volta a cor normal). 
 
 
 
 
Pegue um paninho e fique limpando por fora dizendo: Eu até posso limpar POR 
FORA, mas... Por dentro continuará sujo! 
 
 
 
 
Somente uma pessoa nos limpar por dentro: Jesus! Quando nos arrependemos e 
pedimos perdão pro Papai do Céu, nosso coração fica limpinho novamente, assim 
como essa água! 
 
 

 
Leve também impresso as figuras destacadas no bloco “Contando a História” 

http://3.bp.blogspot.com/-NLcjo-yh5Eo/VF9zZ9r_tvI/AAAAAAAAVqQ/HrJjFfa3q_c/s1600/P09-11-14_09.33[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/-iPUUKzWF2-8/VF9zsq818oI/AAAAAAAAVqY/HZ1rN95wek8/s1600/P09-11-14_09.35[2].jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dV0CpVbZk80/VF9z-hs-OaI/AAAAAAAAVqg/khmQZ8-UTfI/s1600/P09-11-14_09.36.jpg
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Contando a História.
 
Estamos começando uma nova campanha no Kids. 
Falaremos sobre limpeza! 
 
Para ajudar nossa conversa, trouxe algumas figuras.... 
 

 

 
 

 
Agora me digam, qual de cada uma dessas situações vocês preferem? 
Deve ser muito ruim colocar um sapato imundo, cheio de lama e sujeira, ou ter que usar um banheiro 
muito muito sujo (eca!). É ruim também quando andamos em um carro muito sujo, que nem dá para 
encostar de tanta lama. E quando nós estamos sujos, suados, dá até um cheirinho ruim, não é 
verdade? 
 
Tudo isso que falamos são as sujeiras que conseguimos ver. Mas sabe quais são as piores sujeiras? 
Aquelas que são invisíveis! 
 
Muitas vezes o nosso corpo está muito muito sujo, mas não enxergamos. Essa sujeita se chama 
pecado. 
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É assim que acontece: 
(faça a experiência com a água, iodo e água sanitária). 
 
Deus nos fez limpos, por dentro e por fora (mostre o copo de água) 
Mas o pecado surgiu e aos poucos a sujeira invisível começou a contaminar o corpo limpo que Deus 
fez. 
Vocês sabem como essa sujeita entra no corpo? Com mentira, fofoca, desobediência (deixe as crianças 
falarem e vá colocando algumas gotinhas de iodo (não exagere na quantidade). 
Sabe crianças, as vezes os detalhes permitem que o pecado entre na nossa vida. Por exemplo, tem 
algumas festas que não agradam a Deus, pois as pessoas ficam bebendo, fazendo danças sensuais e 
adorando outros deuses. O Carvanal é uma dessas festas. Então quando pecamos ou participamos de 
festas como estas, é como se esse pecado invisível entrasse em nossas vidas. 
 
A Bíblia nos conta que quando Ezequias virou rei, essa sujeira invisível tinha tomado conta da nação. O 
pecado estava dominando.... Então ele pensou: o que preciso fazer para que todos nós possamos ser 
limpos de novo? 
 
Alguém aqui tem ideia? Como podemos nos limpar do pecado, dessa sujeira invisível, porque não é 
com banho ou passando um paninho que resolve! 
 
(deixe as crianças comentarem) 
 
Aqueles que disseram que Deus pode nos limpar dessa sujeira invisível acertou! 
(pingue as gotinhas de água sanitária no copo com iodo e vá explicando). 
Quando buscamos o Senhor e nos arrependemos dos nossos erros, Ele nos limpa do pecado. 
 
Deus é muito bondoso. Ele sempre nos perdoa e nos recebe de braços abertos, mesmo quando 
erramos. 
Alguém aqui precisa ser limpo dessa sujeira invisível? 
Sim! Todos nós precisamos! Por isso vamos orar pedindo o perdão de Deus e declarando que a 
contaminação do mundo não tem poder sobre nós. 
 
Vamos permanecer limpos por dentro e por fora, cuidando também do nosso corpo. 
 

Versículo  
 

“Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente  

de Deus, e que não sois de vós mesmos?” 
1 Coríntios 6:19 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/6/19
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Verificação do Ensino 
 
- Qual foi a primeira coisa que Ezequias fez quando virou rei? 
- Como o pecado entra nas nossas vidas? 
- O que preciso fazer para ser limpo? 
- Como posso me afastar da sujeira invisível? 
 

Atividade 
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Lembrancinha         
 
Entregue um kit de higiene para cada criança. Pode ser um sabonete, toalhinha, aquilo que for possível preparar. 
Inclua uma tag com o versículo do dia de um lado e do outro a frase SOMOS LIMPOS! 
 

          


