ANO APOSTÓLICO DE EZEQUIAS
JANEIRO DE 2018
DETERMINAÇÃO
AULA 02

INTRODUÇÃO
Na aula de hoje vamos falar de uma atitude apostólica que fez de Ezequias um rei vencedor. A
determinação.
PARA O PROFESSOR
O rei Ezequias teve intimo relacionamento com Deus. Devemos nos espelhar nessa atitude de
determinação e intensificar o relacionamento com Deus. A começar, eliminando tudo que impede
que esse relacionamento seja de santificação e adoração.
Seja determinado, destruía os “ídolos” e restaure a comunhão para ser um vencedor.
BASE BIBLICA

2 Reis 18 a 20
OBJETIVO
Ensinar o bebê que ele é capaz de ter iniciativa.
VERSICULO

“Ezequias fez o que era reto perante o Senhor” 2 Reis 18:3a
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA
Bom, estamos em ritmo de férias, então vamos brincar.
Nossa sugestão para essa aula, é ensinar brincando, vamos fixar o que ensinamos na aula
passada, que precisamos limpar o coraçãozinho de toda sujeira e para isso temos que ser
determinados!
Vamos precisar de um Rei Ezequias e de um Rei Acaz, você pode pedir ajuda dos tios do kids para
essa tarefa.
Também vamos precisar de figuras que representem a sujeira que temos no nosso coração e na
nossa mente, o que vamos colocar aqui é só uma sugestão, deixe que o Senhor tome conta da sua
mente e faça aquilo que o Espírito Santo inspirar você.
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DESENVOLVENDO A HISTÓRIA E ATIVIDADE
Oi gente, hoje eu trouxe um rei para nos visitar, o nome dele é Acaz
Rei Acaz
Eu vim aqui para fechar esse kids porque aqui não é legal
Nossa gente esse Rei esta muito bravo nós vamos o deixar fechar nosso kids?
Nãooooooooooo
Rei Acaz
Eu vou fechar sim e eu já coloquei aqui nessa sala todas as coisas legais que vocês podem fazer
O que será que tem na sala?
Atividade
Caça ao Tesouro
Gente agora nós vamos brincar de Caça ao tesouro, nós vamos procurar o que esse rei, muito mal
deixou aqui no nosso kids, e para nos ajudar nessa brincadeira eu trouxe o filho do Rei Acaz o Rei
Ezequias, quem lembra dele?
Ezequias foi o Rei que tirou todas as coisas ruins da Igreja.
Então vamos lá, vamos procurar!
Esconda as figuras antes das crianças entrarem a sala.
Rei Ezequias, agora teremos que ser determinados e não fazer mais essas coisas, eu trouxe um
lixo e nós vamos jogar no lixo essas coisas ruins.
LEMBRANCINHA

Boa aula!
Igreja Apostólica Renascer em Cristo

3

