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ATITUDES APOSTÓLICAS  

FÉ 

AULA 03 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
Na aula de hoje vamos falar de uma atitude apostólica que fez de Ezequias um rei vencedor. A fé. 
 
 PARA O PROFESSOR 

 
As atitudes apostólicas são identificadas em nossa vida, através da nossa determinação e fé, 
porém, o início de tudo está em andar pelos caminhos da retidão, também espelhados da vida de 
Davi, que andou perante o Senhor e o honrou. 
Fé é demonstração de amor e confiança plena em Deus. O Senhor irá restaurar seus sonhos. 

 
“O povo estava totalmente arruinado por causa do pecado. Eles haviam virado as costas para 
Deus, apagando a lâmpada da fé, abandonando as orações e ofertas. Por isso, viviam 
perturbados, assolados, humilhados e cativos. Mas Ezequias cria no poder da restauração da 
aliança e na libertação daquela condição de ruína. Assim, o pode manifestar, no meio deles, a sua 
gloria e salva-los.” Bíblia apostólica pag 585. 
 

 BASE BIBLICA 

 
 2Reis 18 á 20 

  Isaías 37:35-38. 

 2 Crônicas 32:7 
 
 OBJETIVO 
 
Ensinar o bebê que ele pode acreditar no Senhor 
 
VERSICULO 
 

“Ezequias fez o que era reto perante o Senhor” 2 Reis 18:3a 
 

                                    
 
 
                                                                                                 

https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1102000049/43/0
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Vamos brincar? 
A proposta de brincadeira desta aula é o esconde esconde divertido, vamos esconder 1 bebê e 
explicar para ele que é para ficar escondido e que daqui a pouco vamos procurar, com o restante 
da sala você vai procurar o amiguinho que está escondido, faça primeiro com o bebê que sente 
mais confiança em você e depois mostre para o restante da sala que você vai encontrar que ele 
não precisa se preocupar. 
 

 
 
 
 
Você também vai precisar de palito de churrasco, figuras e algumas dobraduras. 
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    Para representar o rei Ezequias  
 
                   

Para representar o exército da Assíria 
 
 

 Frutas boleadas para representar moedas, você pode colocar em 
copinhos descartáveis ou em cestinha de sorvete. 
 
 
 
Confeccione um cartaz bem bonito e colorido escrito fé 
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 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE 
 
Atividade  
 
Oi gente, hoje nós vamos brincar de esconde esconde (explique a brincadeira como está descrita 
acima) quem vai brincar comigo? 
Você não precisa ter medo, eu vou te procurar tudo bem? Você acredita e confia em mim? 
Desenvolva a brincadeira até todos participarem. 
 
Nossa que legal não é mesmo galerinha, assim como você confiou em mim e nos seus 
amiguinhos, você pode confiar no papai do céu, assim como o rei Ezequias confiou, (mostre a 
imagem da coroa). 
Um dia o rei Ezequias brigou com o Rei da Assíria o nome dele era Senaqueribe e para fazer as 
pazes, sabe gente ele queria pedir desculpas então prometeu dar para ele muitas moedas de ouro 
e de prata (mostre a fruta boleada e deixe que comam à vontade enquanto você termina a 
ministração). 
O Rei da Assíria Senaqueribe tinha um grande exército que podia derrotar os soldados de 
Ezequias (mostre o chapéu de soldado), mas o Rei Ezequias sabia que podia confiar no papai do 
céu e porque ele orou, acreditou ele teve fé (mostre o cartaz), o papai do céu concedeu a vitória 
para o povo de Jerusalém. 
 
Quem aqui acredita que o papai do céu pode todas as coisas? 
 
Então vamos orar 
 
Papai do céu, muito obrigado porque eu posso confiar em ti. Amém! 
 
                                                              
 
 LEMBRANCINHA 
 
Vamos precisar de: 
 
Papel dobradura colorido 
Eva dourado  
Caneta preta 
 
 
Confeccione um chapéu com o papel dobradura e uma mini coroa com o Eva. 
Cole no chapéu a coroa e escreva fé. 
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Divirta-se e boa aula!!! 


