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Aula 4 – “A CASA DO SENHOR É LIMPA  ” 
 
Chegamos ao final de mais uma campanha! 
Hoje vamos falar sobre zelo e cuidado com a  Casa de Deus. 

   
 Para você professor (a): 
Ezequias certamente sabia quem era Deus. 
Ezequias, certamente aprendeu sobre Deus quando era criança.  
Ezequias, também foi crescendo e soube das histórias dos outros reis, e pior de tudo ele presenciou 
todas as atitudes erradas de seu pai, inclusive viu seus irmãos serem sacrificados. (II Cro 28:3) 
Ezequias também viu com tudo isto, seu pai, o rei Acaz se afastar totalmente do Senhor. 
Ele viu as portas do templo serem fechadas, as lâmpadas do templo ser apagadas (II Cro 29:7) 
Mas, mesmo tendo toda esta visão contrária e má ele tinha um sentimento completamente de amor a 
Deus e à obra de Deus! 
Eu fico imaginando o pensamento dele. Talvez pensasse “Não vejo a hora de crescer e me tornar 
um rei, porque a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir as portas do templo, restaurar, limpar e 
depois levar e fazer todo o povo a entregar ofertas para Deus”. 
 
Este sentimento é que vamos fazer brotar nas nossas crianças, de um amor e cuidado pela obra 
desde cedo. 
È o mesmo sentimento que Deus espera encontrar em nós e estando em nós, será muito mais fácil 
ministrar e formar nossas crianças, a serem como Ezequias. 
Sentimento pela obra.     !! 

 
Base Bíblica 
II Crônicas 29:6-7;18-19 
Mateus 21: 12-13 

 

Objetivo 
 Levar a criança a entender que a Casa do Senhor é um lugar muito especial e precisa ser 

cuidado e também ser um lugar limpo; 

 Que ela faz parte da limpeza da igreja, e das salas do Renascer Kids. 

 Levar a criança, a saber, que Deus deseja esta limpeza por dentro e por fora. 

 Leva- la a agradecer a Deus pelo tempo de limpeza  

 
Situação da Criança 
 
É muito comum ver em nossas igrejas crianças correndo, rodopiando pelo salão, após o culto, 
sujando as paredes com seus pés, subindo no altar para mexer na bateria e nos outros instrumentos; 
estragando envelopes ou rabiscando. 
È muito comum hoje em dia, crianças não pegarem um papel do chão e levar ao lixo; não se 
importarem; de sujar e achar eu alguém vai limpar. 
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Não que elas não tenham liberdade na igreja. Sim elas têm! É muito lindo ver crianças chegando 
com seus pais e já fazendo parte dos cultos. De verdade é o melhor lugar para estarem e isto é 
muito importante.  
Nesta aula vamos ensiná-las um valor que precisa muito ser resgatado: o respeito com as coisas do 
Senhor; zelo e cuidado com a obra e tudo o que tem na igreja, desde a coisa menor, como um 
envelope. 
 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
1. Deixar a sala do Kids bem bagunçada, antes das crianças chegarem, com papeis pelo chão, lápis 

jogados, cadeiras caídas. Não faça nada, mas espere a reação das crianças, e conduza tudo 
para a ministração.  
1.1. Deixe vassoura, o cesto de lixo, pazinha de fácil acesso. 

 
2. Faça com uma caixa de sapatos uma maquete, simulando uma igreja. 

Faça portas e janelas  (semelhante ao modelo ao lado). 
2.1.  Uma ideia: Se conseguir caixas pequenas, leve semi-prontas para 

as crianças começarem a montar suas “igrejas” e terminarem em 
casa e trazerem no próximo domingo. 

3. Leve também velas, lâmpadas ou abajur, para mostrar que as 
lâmpadas do templo foram apagadas. 

4. Leve um pouco de mato (para mostrar que o templo foi abandonado e 
sujeiras para você ir colocando “por cima” da maquete, enquanto conta 

a história). 
5. Leve também, alguns objetos que usamos na igreja hoje, como envelopes, canetas, pode até 

levar uma salva para explicar o uso. 
6. Se possível, dê uma volta com as crianças pela igreja e mostre as coisas e para que servem. 

Faça-as observar o chão e as paredes. 
 

Contando a História 
Olá crianças!  
Vocês viram esta bagunça? 
O que podemos fazer? 
Vamos arrumar tudo? 
Quem pode ajudar? 
 
Estou lembrando da nossa aula de hoje; da nossa história. 
Vocês se lembram do nome do rei que estamos aprendendo? 
- Sim Ezequias. 
Ezequias quando era criança como vocês, ele aprendeu amar a Deus.Quem gosta muito, muito 
de Deus? Quem ama a Deus? 
Eu amo, também! Eu amo muito! 
No tempo de Ezequias, ele também aprendeu a amar a Deus. 
Mas aconteceu uma coisa terrível! Ninguém podia mais ir à igreja! Já pensou?  
Porque as portas estavam fechadas, e as coisas mais preciosas da igreja foram tiradas de lá e 
foram dadas para um rei inimigo. E as pessoas deram às costas para Deus. 
(Mostre na maquete) 
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E a igreja que era tão linda, deixou de ser. 
As portas foram fechadas e todas as Lâmpadas foram apagadas. E lógico, se não podiam ir 
mais, o povo não cantava mais louvores, nem entregavam suas ofertas. Que triste! Não é 
mesmo? 
Você pode imaginar se um dia não existir mais a igreja? 
Cresceu o mato em volta e muita sujeira estava por lá. 
 
Mas Ezequias estava crescendo e logo, logo, ele ia ser o rei! 
O que você faria se fosse Ezequias. 
 
Hum, foi exatamente isto que ele fez.  
O que ele fez primeiro? Isto vocês sabem?Abriu as portas e depois o que mesmo? Sim chamou 
pessoas especiais para limparem. 
 
A igreja precisa de limpeza. (se der certo, saia com as crianças agora).O que as crianças 
podem fazer para que a igreja fique limpa e o que podem fazer para não sujarem? 
A igreja é um parque de diversão?Aqui é uma quadra de futebol?Que lugar é este? É a casa de 
Deus.Um dia Jesus chegou na igreja e ficou muito bravo, porque estavam bagunçando lá; nem 
parecia uma igreja. Estava parecendo um mercado. E ele disse: “Saiam daqui!” E expulsou as 
pessoas bagunceiras de lá! È muito sério isto. 
 E daí Jesus disse: “A minha casa será chamada de ‘Casa de Oração’”. 
O que vocês já viram que não é legal fazer aqui? 
Como será que Deus gosta que a igreja fique? 
Precisamos tomar conta deste lugar. 
Como será que nossa sala pode ficar melhor? 
Precisamos amar a igreja, e tudo que tem aqui, porque é a casa de Deus! 
(mostre as coisas que pertecem à igreja) 
 
Vamos dizer para Deus que nós o amamos e também amamos Sua casa! 
Vamos orar. 
 
 

Oração  
 
Querido Deus, obrigado pela igreja. Eu te amo e amo também sua casa. Amo a igreja. Me  ajuda a 
ter um sentimento de amor pela igreja e tudo que tem nela. E também eu quero ajudar. 
Obrigado Senhor 
Amém. 
 

Versículo   
 

“A minha casa será chamada de ‘Casa de Oração’ Mateus 21:13 
 

Verificação do Ensino 
1. Fale 3 coisas. 

 O que as pessoas antes de Ezequias fizeram? 
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  E o que Ezequias fez?  

 O que podemos fazer?   
2. Por que Jesus ficou muito bravo? 

 

Oferta         
 
 II CRÔNICAS 29:20 
 
Depois que a igreja esta limpa e tudo estava no lugar, o rei Ezequias levantou de madrugada, reuniu 
todos os príncipes e foi para a Casa do Senhor. E preparou uma grande oferta e entregou na igreja. 
Era seu grande desejo. 
O que podemos fazer hoje? Qual oferta podemos entregar, hojeO que mais agradaria a Deus, hoje? 
 
Vamos entregar nossas ofertas. 
Cada dia, cada domingo que você vem, cada moeda, cada valor é muito importante e ajuda na casa 
de Deus. 
 
 

Atividade  
 
 
Dia de festa!!!! 
 
Faça uma festa de encerramento da campanha. Comemore esse tempo de limpeza, envolva os pais, 
conquiste mais pessoas para o ministério kids. 
Como o tema é limpeza, todos devem estar muito bem arrumados para uma super festa. 
 
Pode ser “ americana” combine com os pais para cada um levar um prato e boa festa. 
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Lembrancinha  
 
Mini baldinho! 
 

Lembra nc inha  


