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Campanha: Sou Ezequias 

Aula 1 – Fidelidade ao Senhor 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Estamos iniciando uma nova campanha no nosso kids com o tema “Sou Ezequias”. 
Nessa campanha aprenderemos e nos inspiraremos em 5 características que Ezequias teve e que 
agradou ao Senhor. 
Ezequias foi um rei que viveu muitas coisas, aprendeu valores importantes desde a sua infância, e o 
mais importante: ele não se corrompeu! Ele soube preservar os valores de Deus em sua vida e não se 
corrompeu mesmo tendo péssimos exemplos em sua própria casa. 
 
É tempo de sermos como Ezequias, de preservarmos os nossos valores, de olharmos para o Senhor, 
tendo a convicção de que o mais importante do que tudo é agradar ao Senhor 
 

Base Bíblica 
 
II Reis 18 
  

OBJETIVO 
 
Despertar na criança o desejo de ser fiel ao Senhor. 
Não importa a situação ou exemplo que se tem dentro de casa, na escola, entre os amigos... O nosso 
foco é Jesus, é Ele que nos ensina o caminho a seguir. 
O nosso papel é confiar no Senhor pois Ele sempre está cuidando de tudo. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas vezes nas sutilizas acabamos deixando de lado os nossos valores espirituais e somos infiéis a 
Deus. As vezes, por querer agradar a pessoas, ou por não nos importarmos tanto assim com aquilo que 
estamos fazendo, deixamos de lado aquilo que são os princípios do Senhor em nossas vidas. 
 
Com os nossos pequenos não é muito diferente.  
 
O mundo está cheio de atrativos, e as referências dos valores espirituais estão cada vez mais 
escassas. Muitas vezes dentro da própria casa a criança tem péssimos exemplos.  
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A história do rei Ezequias nos mostra que é possível sim ser fiel ao Senhor e aos valores espirituais. 
Mesmo sem exemplos, sem referências. Deus nos ensina o caminho certo, porque Ele nos escolheu e 
fez de nós seus filhos. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Faça um labirinto na sala de aula. Coloque no caminho diversos atrativos: brinquedos, doces, objetivos 
para causar distração. 
Diga que aqueles que todos têm uma missão de passar pelo labirinto sendo fiéis a uma regra: não tocar 
em nada que estiver pelo caminho. 
 Ao final do labirinto todos deverão pegar as suas coroas. 
 
Enquanto a dinâmica acontece, saia da sala de aula para que as crianças se sintam a vontade para 
quebrar a regra. Deixe combinado (sem que os demais saibam) que uma criança quebre a regra. Essa 
criança deverá incentivar os demais a quebrar a regra também. 
 
Ao retornar observe se alguém tocou no que não devia e debata sobre o tema 
 

Contando a História
 
Quem aqui acha difícil cumprir um combinado? E quando uma pessoa incentiva a fazer algo errado? É 
difícil ou fácil se manter firme? Mas e quando nosso pai ou mãe faz algo que não é correto? Será que 
devemos seguir o mesmo??? E quando um amigo diz que é melhor seguir por um caminho que não 
parece tão certo assim? 

A Bíblia nos ensina que o rei Ezequias conhecia a Deus desde pequeno, como vocês. Mas em toda a 
sua vida, ele foi cercado de maus exemplos. O pai dele, o rei Acaz, começou a fazer coisas muito 
erradas, que deixavam Deus triste. Ele foi infiel a Deus. 

E Ezequias cresceu vendo o pai dele servindo outros deuses, não indo a igreja, falando coisas ruins 
dentro de casa.... e tantas outras coisas que feriam a Deus... Parece que ele tinha esquecido de tudo o 
que aprendeu sobre servir a Deus, e os valores que tinha aprendido quando era criança. 

Então Ezequias cresceu, e ajudou o seu pai a governar o palácio. Mas quem mandava era o rei Acaz, e 
ele teve que ajudar o pai e seguir muitas coisas erradas... 

Até que um dia, depois o rei Acaz ter morrido, Ezequias se tornou o rei de Judá.  
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Qual caminho Ezequias deveria tomar? Será que depois de tantos anos vendo o pai fazer o que era 
errado ele ainda se lembrava dos valores de Deus? E com tantas pessoas incentivando ele a fazer 
aquilo que o pai fazia, como ele conseguiria seguir de agora em diante? 

Isso parece uma decisão muito difícil! O que vocês acham que ele fez? 

O rei Ezequias confiava muito em Deus e ele decidiu ser fiel ao Senhor, independente do que as 
pessoas iam pensar. 

Muitos poderiam incentivar ele a seguir o caminho errado, ou o exemplo do seu pai. Mas ele confiava 
em Deus de uma maneira diferente. Ele tinha os valores do Senhor impregnados no seu coração. 

Crianças, quando temos os valores de Deus, mesmo quando uma pessoa incentiva a gente a fazer algo 
errado, lá dentro de nós sabemos exatamente o que devemos fazer. 

E Ezequias ouviu essa voz que dizia para ele permanecer fiel, para apenas confiar que tudo daria certo. 

E ele seguiu, focado, servindo ao Senhor, tirando do caminho tudo que estava errado, foi fiel a Deus, e 
assim foi a forma que ele reinou (mostre a coroa). 

Essa brincadeira que fizemos é para que vocês aprendam que sempre haverá alguém para nos 
incentivar a fazer o que é errado. Sempre haverá uma situação para nos distrair e nos tirar do foco da 
vontade de Deus. 

Mas o desejo do Senhor é que possamos permanecer fiéis, confiando Nele. Porque Ele está cuidando 
de nós. 

Que possamos ser como Ezequias, fiéis ao Senhor, independente do que as outras pessoas pensam 
ou são. 

PRIMÁRIO – 7 E 8 ANOS
 

 

Versículo  
 

“Seja fiel até à morte, e te darei a coroa da vida”. Apocalipse 2:10 

 

Verificação do Ensino 
- Quem era o pai do rei Ezequias? 
- Que exemplo Ezequias tinha dentro de casa? 
- O que devemos aprender com Ezequias? 
- Quem Ezequias ouviu e obedeceu? 

http://ensinoinfantilnumclique.com.br/category/primario-7-e-8-anos/
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/2/10+
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Atividade 
 

       
 
 
 
 
 

Lembrancinha         
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