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CAMPANHA: TEMPO DE LIMPEZA ! 
 

Introdução 
Uma das primeiras Ações Espirituais deste ANO DE EZEQUIAS é: 

“Limpeza de toda Sujeira do passado... Que Só o ungido pode...!”  
 

É óbvio que tudo é espiritual! 
Como vamos falar de limpeza espiritual para as crianças, senão mostramos para elas o que é 

sujeira?  E ensinarmos a importância sermos limpos e deixar tudo limpo ao nosso redor. 
Com aulas bem objetivas e dinâmicas vamos mostrar neste mês de Março,  

para nossos Kids como é ser uma criança limpa e que se preocupa com isto. 
Certamente é isto que Deus deseja desta geração, que não terá sujeira do passado, pois estamos 

ministrando uma geração curada, sarada... 
Estamos ensinando e formando nossos pequenos “Ezequias”, 

que farão diferença no futuro da igreja! 
Em nome de Jesus! 

 
Nosso texto básico é: II Crônicas 29:12-19 

 
Nossas aulas: 
 

  Aula 1 - Meu corpo é Limpo  

  Aula 2 - Meu quarto é limpo 

  Aula 3 - Eu ajudo a limpar. 

  Aula 4 - A Casa do Senhor é limpa 

 
 
Um mês de Vitórias! 
Se prepare!  Leia os textos, peça direção e estratégias no altar de Deus! 
 
Que você seja usada para tocar, abençoar, formar as crianças dentro da visão apostólica! 
Que você apresente seus frutos para Deus! 
 
 
Deus te abençoe! 
 

Equipe Pedagógica.  
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Aula 3 – “EU AJUDO A LIMPAR ” 
 
Hoje vamos falar sobre as pessoas que o rei Ezequias chamou para limpar. 

   
 Para você professor (a): 
 Os levitas e sacerdotes foram chamados para se limparem e também para limparem o templo. E 
disse a eles para obedecerem porque Deus os havia escolhido para estarem diante de Deus. 
Eles tinham esta responsabilidade e obedeceram. 
Hoje, Deus tem nos escolhido e tem nos chamado para este serviço, porque em primeiro lugar 
“somos templo do Espírito Santo, que exige a mesma santificação” (Bíblia Apostólica pag. 584) 

 
Base Bíblica 
II Cronicas 29:4-11 

 

Objetivo 
 Levar a criança: a entender que ela pode ajudar a limpar, mesmo sendo pequena. 

 Levar a estar sempre disposta a ajudar, em todos os lugares: em casa, na escola, na igreja... 

 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 

 
Em todas as idades a criança pode ajudar. Deve ser 
ensinada, incentivada para isto e também elogiada. 
 
“Mesmo com pouca idade, a criança já possui capacidade 
motora suficiente para desempenhar uma série de 
atividades.” (Revista Crescer) 
 
Com essas tarefas por pequenas que sejam a criança vai 
adquirindo autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
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- Leve objetos de limpeza: vassoura, rodo, pano de tirar pé, espanador, pano de prato, esponja, 
luvas e avental,  
- Para os menores: a caixa de brinquedos, mini vassoura; mini rodo. 

 
Vamos simular uma arrumação de casa, ou quarto, ou cozinha. 
Monte um cenário de casa 
 
- Você vai contar a historia caracterizada (o) de quem vai fazer uma super 
faxina.  
Entre carregando todos os apetrechos!  Peça ajuda das crianças para 
carregar as coisas. 

 

Contando a História 
 
Olá crianças tudo bem?  
Ops, quem pode me ajudar? A trazer tudo isto aqui? Obrigada (o)! 
Eu estou precisando de ajuda. Quem pode me ajudar? 
Quem aqui ajuda em casa? 
O que você faz para ajudar?  
Quem guarda os sapatos e separa a roupa suja? Ou será que fica tudo jogado no chão. 
 
Ouçam com muita atenção o que eu vou ensinar hoje! 
No dia que o rei Ezequias resolveu limpar, ele chamou algumas pessoas especiais na praça da 
cidade. E os levitas, eram os que cuidavam do louvor e da musica e os sacerdotes cuidavam da 
palavra e do povo. 
Ele precisava limpar a igreja, mas ele era o rei. Ele não ia limpar sozinho. 
Então ele falou, Não desobedeçam, porque vocês foram escolhidos! 
Eles obedeceram! Foram e começaram a limpar. 
Cada um de vocês são também especiais e precisam ajudar. 
Vamos separar em grupos e vamos montar equipes de limpeza. 
O que cada um pode fazer? 
 
(monte as equipes e tire fotos de cada uma. Na próxima semana traga impressa para fazer o 
Mural dos ajudantes) 
 
Aqueles homens obedeceram. 
E cada criança deve obedecer também. 
 
Tem muita criança que não gosta de ajudar, em nada. Na verdade são meio folgadinhos. 
Deus se agrada e fica muito contente quando as crianças ajudam. 
Esta vai ser nossa tarefa esta semana. 
Você vai ajudar e vai contar pra nós depois, ok? 
 
Repita comigo. É TEMPO DE LIMPEZA E EU POSSO AJUDAR! 
 Vamos orar? 

Oração  
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Deus querido, eu quer ser um bom ajudante onde eu estiver, em casa na escola, em qualquer lugar. 
Me ajuda a ser obediente. 
Me ajuda, Senhor, Em nome de Jesus! 
 

Versículo   
 
II Cron. 29:11a (adaptado para o Kids) ...”O Senhor escolheu vocês para servir” 

 

Verificação do Ensino 
 
- Quem foi que o rei chamou para ajudar 
- onde eles se reuniram? 
- Explique o que faz o levita 
-Explique o que faz o sacerdote 
- Eles obedeceram? Quem deve obedecer hoje? 
 

Oferta         
 
 II CRÔNICAS 29:15 
 
Aqueles homens entregaram uma oferta muito importante. 
Primeiro: Eles obedeceram. Quando entregamos nossas ofertas na casa do Senhor. Estamos 
obedecendo e Deus se agrada disto. 
Segundo: Eles entregaram como oferta seu serviço e fizeram o melhor que podiam. O rei ficou 
contente e Deus também. 
Deu se alegra quando obedecemos e se alegra quando fazemos o melhor. 
Vamos sempre entregar o nosso melhor pra Deus. 
 
 

Atividade  
 
Oriente a criança a marcar quando ajudou a limpar, o quarto, secou a louça, tirou o pó do móvel.... 
Faça carinha feliz quando ajudou e triste quando não ajudou. 
 
Em anexo. 
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Lembrancinha  
 
Vassoura ou paninho para limpeza. 
 
 

brancinha  

 

 

Ou de EVA 
 

     


