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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 1 – “Meu Corpo é Limpo” 
 
Nesta primeira aula vamos falar que o corpo é templo do Espírito Santo.  

   
 Para você professor (a): 
  
Somos feitos, corpo, alma e espírito. Nosso corpo é o lugar escolhido para Deus habitar. Nosso 
corpo, manifesta para todos, a presença de Deus. Nosso corpo tem um tempo limitado aqui na terra. 
Precisamos cuidar deste lugar que Deus escolheu para habitar. É lógico que precisamos ser 
saudáveis. Deus não habita em lugar sujo e descuidado. Esta responsabilidade é nossa. 
 
“Pecamos quando ignoramos que nosso corpo físico, a nossa alma, e nosso espírito são Templo do 
Espírito... Devemos cuidar do nosso corpo físico com atitudes que gerem saúde (alimentação, 
movimentação, higiene)...” - Bíblia Apostólica pag. 1388. 
 
Nesta verdade, vamos ministrar esta aula para que as crianças tenham este entendimento. Sejam 
crianças limpas em tudo. 
Vamos focar na parte externa, a higiene que nos faz saudáveis para que Deus se alegre com cada 
criança e elas sejam para sempre habitação do Espírito Santo. 
 
 
Ótima aula!! 

 
Base Bíblica 
 
I Coríntios 6:19-20; I Coríntios 3:16; II Coríntios 6:16-18 
 

Objetivo 
 Levar a criança a entender que o corpo dela é especial e é o lugar que Deus escolheu para 

morar e Deus não habita na sujeira. 

 Levá-la, a saber, que ela precisa se cuidar; cuidar do seu corpinho; tomar banho; escovar os 
dentes; cabelo; unhas porque isso traz saúde para corpo;  

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

 Levá-la a agradecer a Deus pelo tempo de limpeza  

 
Situação da Criança 
 
Tem criança que não gosta de tomar banho? Hummm... Tem sim! 
Conforme vai crescendo, a criança vai ganhando autonomia e independência e se sente dona do 
próprio corpo e ela quer decidir como vai cuidar e quando.  
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Leia este artigo no link abaixo. Bem interessante e fala das fases da criança.  
https://estilo.uol.com.br/gravidez-e-filhos/noticias/redacao/2013/01/08/como-fazer-a-hora-do-
banho-nao-ser-uma-guerra-na-sua-casa.htm 
Mas independente da fase que ela se encontra, ela será formada para entender que seu corpo é o 
lugar onde Deus habita. E que é tempo de limpeza. Se ela obedecer aos pais e adquirir esses bons 
hábitos de cuidado com seu corpo, será limpa na alma e também no seu espírito. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
 
Tem muitos recursos que podemos usar. Muitas estratégias. Ore e peça a Deus que te dê sabedoria 
em apresentar esta aula e também as próximas de forma que você possa alcançar a vida de cada 
criança dentro da realidade da sua turma; de cada uma delas; das características das crianças e 
famílias que frequentam sua igreja. 

 Sugestão 1: para os menores  de 4 ou 5 anos – Tem uma musiquinha “O Sabão...” bem 
antiga, mas esta adaptada em vídeo e elas podem aprender: 
https://www.youtube.com/watch?v=ph95dCRQfgU 

 Sugestão 2:  para os menores de 4 ou 5anos – um vídeo de 5 minutos antes da aula : 
https://www.youtube.com/watch?v=pghWf71L4v8  

 Sugestão 3 : Por que precisa tomar banho. Dá uma olhada no vídeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=67wmrRwnLgE   
Veja se você consegue um profissional na igreja que pode da uma mini - palestra ou você 
mesmo faz um teatro com fantoche. 
 

1. Faça dois ambientes um limpo e um sujo, com imagens, ou apresente dois copos um limpo e 
um bem sujo.   
E uma jarra de vidro bem límpida com um suco e ofereça para as crianças. Qual copo você 
Escolheria para tomar este suco delicioso? 

2. Leve sabonete, toalha, xampu, escova e pasta de dentes. Leve também um cortador de unhas 
ou tesourinha, toca de banho. Leve uma roupa bem suja e fedida e uma roupa bem limpa e 
cheirosa 

3. Faça um chuveiro de papel para brincarem de tomar banho. 
4. Decore a sala com produtos de banho de papel. Simule um banheiro. 

 
Maquete de banheiro                                                          para lavarem as mãos. 

                                  
 
 

https://estilo.uol.com.br/gravidez-e-filhos/noticias/redacao/2013/01/08/como-fazer-a-hora-do-banho-nao-ser-uma-guerra-na-sua-casa.htm
https://estilo.uol.com.br/gravidez-e-filhos/noticias/redacao/2013/01/08/como-fazer-a-hora-do-banho-nao-ser-uma-guerra-na-sua-casa.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ph95dCRQfgU
https://www.youtube.com/watch?v=pghWf71L4v8
https://www.youtube.com/watch?v=67wmrRwnLgE
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Leve um álcool gel e adquira o hábito de passar nas mãozinhas deles antes do lanche. 
 

Contando a História 
Olá crianças!!  
(mostre a jarra linda) 
 
Tenho um suco delicioso aqui.  
Vamos fazer um teste. (chame uma criança para experimentar o suco e na sequência chame as 
outras). 
- Escolha um copo.... Hummm, porque ninguém escolheu aquele copo ali? (aponte para o sujo) 
- Ainda bem que vocês sabem o que é sujo e limpo. 
 
Todos já sabem que este é o Ano de Ezequias?!!! 
  
Ele foi um rei que escolheu fazer o que era certo e agradar a Deus. Aqui na Bíblia conta a 
história dele e ele fez muitas coisas boas. 
 
“A primeira coisa foi que ele fez foi abrir as portas da igreja para que todos pudessem louvar a 
Deus”. Mas quando ele abriu, ele viu que tudo estava uma sujeira, só. Tudo sujo e imundo, 
nojento; imundícia; só porcaria. Sabem o que ele fez? Mandou limpar. Como poderia fazer um 
culto a Deus naquela sujeira? Deus não gosta de sujeira. “Deus não entra no lugar onde tem 
sujeira”. 
 
“vamos imaginar um menino que não gostava de tomar banho”. (mostre as roupas e deixe 
numa mesa os produtos de higiene) Que não escovava os dentes, não penteava o cabelo, e 
toda noite dormia sujo. No dia seguinte ele pegava uma roupa limpa, se vestia e ia para a 
escola. Adiantava? 
Mas ninguém gostava de ficar perto dele. Porque será? 
Voltava para casa e a mãe o mandava tomar banho. Mas ele não obedecia. Ele entrava no 
banheiro, ligava o chuveiro, mas não entrava, só gastava água. A mãe dele não sabia mais o 
que fazer.Eu preciso da ajuda de vocês para terminar esta história. 
O que vocês acham que ele deve fazer? O que a mãe dele deve fazer? 
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(Para os maiores, divida em duas turmas e eles trazem a solução e apresentem, usando os 
produtos de higiene. Para a turma menor, mostre os produtos e deixe que as crianças falem e 
conclua). 
 
O nosso corpo precisa estar saudável, limpo, cheiroso e bonito. Porque quem não se cuida, 
quem não cuida do seu corpo, pode ficar seriamente doente, porque na sujeira tem um monte 
de bichinhos pequenos invisíveis que se chamam bactérias que trazem muitas doenças. 
 
O nosso corpo é o lugar onde Deus escolheu para morar.  
Quem tem Jesus no coração, vai mostrar amor, alegria, paz, bondade, vai mostrar o bem em 
todos os lugares onde for, porque Deus mora dentro dele.E com o nosso corpo, mostramos 
tudo isto para as pessoas. 
 
Quem moraria num lugar imundo e sujo e cheio de porcarias, tipo um lixão? 
Deus também quer morar num lugar bem cuidado. Por isso nós vamos cuidar do nosso corpo. 
 
Lembram com a igreja limpa o rei Ezequias poderia fazer de novo um culto a Deus. E Deus se 
alegraria. 
 
Diga comigo: EU SOU O LUGAR ONDE DEUS MORA! EU SOU O LUGAR ONDE DEUS 
HABITA. 
 
Igual ao suco delicioso nesta jarra linda. Deus tem muitas coisas lindas e boas para dar para as 
crianças que o amam. (demonstre novamente). Mas nosso corpo, igual a este copo precisa 
estar bem limpo. 
 
Quem quer hoje, falar para Deus vir morar em você? 
 
Agora vamos orar! 

 
Oração  
 
Deus querido, eu quero ser o lugar onde o SENHOR mora. Eu quero cuidar sempre do meu corpo, 
para ser bem saudável para mostrar para todas as pessoas o seu amor, sua alegria, sua bondade, 
todo seu bem, toda sua paz. 
Ajuda-me, Senhor, mesmo que algum dia eu tenha preguiça e não queira me cuidar. Perdoa-me e 
me ajuda.  
Em nome de Jesus! 
 

Versículo   
 
Meu corpo é o lugar onde Deus habita (1 Cor.3:16 – adaptado para o Kids) 

 

Verificação do Ensino 
 
- Qual foi à primeira coisa que Ezequias fez? 
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- E a segunda? 
- Por que tinha que limpar a igreja? 
- Por que precisamos tomar banho e cuidar do corpo. 
- Que lugar Deus escolheu para morar? 
 

Oferta         
 II CRÔNICAS 29:1-2 
 
O rei Ezequias era um moço. Mas ele foi criança e sabia que um dia seria rei. Ele ficava pensando o 
que ele poderia entregar para Deus como oferta. 
Eu acho que todos os dias ele ficava pensando o que ele poderia fazer para Deus.Ele ficava 
lembrando dos reis que ele conheceu e que contavam para ele.E ele pensava: Eu não quero ser um 
rei mal. Eu quero ser como o rei Davi, que sempre agradou a Deus.E ficava pensando: O que eu 
posso entregar para Deus que Ele vai gostar e se agradar? 
Hoje, o que nos podemos entregar para Deus e que Deus vai se agradar? 
Primeiro, o nosso corpo que é o lugar onde Deus mora e para sempre vamos entregar as melhores 
ofertas para Deus. 
 
Vamos entregar hoje o nosso melhor. Em nome de Jesus! 
 

Atividade  
 
1. Imagens de produtos de higiene , pode pessoal ou para a casa. Recorte de jornal de 

supermercado ou leve as imagens impressas. 
 
Leve as imagens recordadas, as que não são de higiene também e misture todas. 
 
MAIORES - Separe a turma e dois grupos, ao seu sinal elas deverão pegar as imagens e 
colar em uma cartolina, o grupo que colar mais, ganha. Os maiores amam atividades de 
competição. 
 
MENORES – podem fazer a mesma atividade, mas sem competir, vão construir o cartaz 
juntos. 
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2. Bingo da higiene.  
Maiores – Após a pintura coletiva, divida a turma em equipes conforme a quantidade de 
cartelas e vamos brincar de bingo, entregue a cartela abaixo(anexo) e tenha uma com 
você recortada para o sorteio 
 
Menores –  escolha algumas cartelas e faça um jogo da memória. 

 

        
 

 

Lembrancinha  
Esponja para banho e ou toalhinha. 

   
 
 
Boa aula! 
 
 
 
 
 

 


