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AULA 4. Jerusalém e o ano de Ezequias 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A) 

 
Estamos vivendo o ano apostólico de Ezequias, ano de livramentos, de estratégias, de erguer um 
altar ao Senhor, ano de receber vida, cura, alegria. 
 
O ano de Ezequias está quase chegando ao fim, mas as promessas do Senhor se manterão vivas 
em nossas vidas e em nossos corações. 
 
Aprendemos muito com Ezequias nesse ano, e nessa aula falaremos sobre 2 coisas muito 
importantes que marcaram esse ano e que aconteceram em Jerusalém: 
 
1. Ezequias recebeu de Deus uma estratégia para construir um arqueduto* subterrâneo que 

levaria água para dentro da cidade. Essa foi uma das obras mais reconhecidas do seu 
reinado, e humanamente impossível de acontecer 

2. Ezequias, como todo rei, tinha um selo real que era usado como um carimbo para assegurar 
que aquele documento vinha do rei. Neste ano, os arqueólogos de Israel descobriram esse 
selo, o que comprovou mais uma vez a veracidade da Bíblia e o reinado de Ezequias sobre 
Israel. 

 
Professor, temos materiais muito ricos que poderão ser consultados para a preparação dessa 
aula. Não deixe de se preparar: 
 

 Matéria do iGospel sobre o túnel e ano de Ezequias 
http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*ABB2FFE64842FF0B04E8E44518506C0A7AB89F71 
 

 Filmagem do túnel de Ezequias com a caravana apostólica 
https://www.youtube.com/watch?v=LZ8yVB-KKoM 
 

 Matéria de jornal secular sobre a descoberta do selo de Ezequias 
https://www.youtube.com/watch?v=5bBZ0nPW1Pk 
 
*Arqueduto: canal, ao ar livre ou subterrâneo, para conduzir a água por gravidade de um lugar para outro. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
2 Cronicas 32 
 

OBJETIVOS: 

 
Levar a criança a entender que quando temos Deus ao nosso lado, nenhum mal pode nos tocar. 
O Senhor é que nos livra, nos dá inteligência e nos capacita para fazer grandes coisas  
  

http://www.igospel.org.br/br/noticia.php?m=*ABB2FFE64842FF0B04E8E44518506C0A7AB89F71
https://www.youtube.com/watch?v=LZ8yVB-KKoM
https://www.youtube.com/watch?v=5bBZ0nPW1Pk
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Muitas crianças se sentem sozinhas e ameaçadas por situações de dificuldades. Algumas criam 
revolta no seu interior e por vezes culpam a Deus por algum mal que lhes acontece. 
 
Outras, confiam em Deus, e acham que Ele dará tudo que elas precisam sem que elas precisem 
fazer esforço algum. 
 
A palavra de hoje nos ensinará que o Senhor está conosco e Ele é mais poderoso do que tudo. 
Com Ele não precisamos temer mal algum, pois Ele tem livramentos e vitórias. Cabe a nós 
orarmos e confirmarmos em Deus. 
 
E temos muito a aprender com Ezequias sobre ser um vitorioso. Ele foi temente a Deus, orou, 
clamou, confiou em Deus, mas também buscou estratégias para realizar grandes feitos. 
O Senhor é quem nos capacita. Ele tem bençãos para nós e deseja que façamos a nossa parte, 
nos dedicando e fazendo sempre o melhor 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Separar as crianças em duplas. Cada dupla deverá pegar um lápis, e, com os olhos fechados, 
deverá fazer, simultaneamente, e de lados opostos, uma linha que deve se encontrar com a do 
amigo. 
 
 

   

 
 

MINISTRANDO: 

 
Hoje faremos um desafio na nossa aula.  
O desafio será escavar um túnel. Esse túnel terá 500metros de comprimento. Mas não teremos 
muito tempo para construir... então, vamos fazer assim: uma equipe ficará no local aonde será a 
entrada e a outra turma aonde será a saída. E, de dois em dois, vamos fazer as escavações. 
O objetivo é fazer uma linha que se encontre com a do amigo. 
 
Mas atenção para o desafio! O túnel será subterrâneo, então não tem luz lá... Com isso todos 
deverão fazer a linha de olhos fechados! 
 
Preparados para o desafio! Vamos lá! 
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(aplicar a dinâmica) 
 
Quem achou fácil o desafio? Quem achou difícil? 
 
Vocês sabiam que essa brincadeira que fizemos aconteceu de verdade há mais de 700 anos 
antes de Jesus nascer? 
 
Foi assim que aconteceu: 
O rei Ezequias era um rei muito bom, que confiava em Deus e buscava estratégias para fazer as 
coisas bem feitas. 
Ele era muito respeitado pelo seu povo pois fez coisas importantes e restaurou a adoração a 
Deus. 
 
Mas quem não estava nada feliz com o rei Ezequias era Senaqueribe, um rei muito malvado da 
Assíria. Era um rei perverso, e todos tinham medo dele. Ele tinha vencido a muitos reinos da 
época, por isso começou a afrontar a Ezequias e dizer que nem o nosso Deus poderia vencê-lo. 
 
Ezequias orou muito a Deus para que o Senhor o livrasse e pediu estratégias para proteger o 
povo.  
Então Deus deu para a ele a estratégia de tapar os poços de água para que os soldados inimigos 
não pudessem ter esse suprimento. 
 
E os soldados de Senaqueribe procuraram água, mas não puderam achar pois a estratégia de 
Ezequias foi ousada.  
 

Mas Ezequias precisava de uma estratégia para a água 
chegar na cidade de Jerusalém então ele fez algo muito 
parecido com o que fizemos: colocou homens na entrada 
e saída do futuro túnel e começaram a cavar. Eram 
pedras muito duras, pesadas.... aqueles homens tiveram 
que trabalhar duro de dia e de noite. 
 
Mas qual a chance desse túnel dar certo? Se os homens 
não se encontrassem no meio do caminho seria tempo e 
esforço jogado fora. Então eles receberam de Deus a 
estratégia de fazer o túnel em linhas curvas. Assim, em 

algum momento as equipes que estavam cavando se encontrariam. E assim aconteceu! 
 
O caminho das águas ficou escondido, não faltou 
suprimento para o povo e eles foram protegidos e 
guardados.  
 
Mas o rei Senaqueribe não desistia de entrar em 
Jerusalém, ele queria vencer a todo custo! Foi 
quando Deus enviou um anjo que venceu o 
exército da Assíria. 
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Aquele mal que queria derrotar o povo de Deus, e aquele rei que se dizia mais poderoso do que o 
nosso Deus foram envergonhados e todos tiveram que reconhecer que o Deus de Ezequias era 
poderoso e livrou o povo das mãos de Senaqueribe. 
 
E a cidade linda de Jerusalém foi protegida. A Assíria não pode entrar, destruir e causar nenhum 
mal. Pois quando temos uma aliança com Deus e confiamos Nele, o mal não pode tocar em nós. 
 
Até os dias de hoje o túnel está intacto, para comprovar a obra que Deus fez por meio de 
Ezequias. E aquelas águas que correm no túnel, até hoje representam águas de suprimento, 
águas curadoras (pois se conectam com o tanque de Siloé, aonde Jesus mandou o cego se lavar 
para ser curado). 
 
Esse é o ano apostólico de Ezequias. A palavra de livramento está sobre nós e o mal que queria 
nos tocar vai ter que ir embora. 
 
E vocês sabem o que aconteceu logo no início desse ano crianças? 

Os arqueólogos de Israel descobriram o selo de Ezequias no 
meio das escavações. 
O selo é um carimbo real, que o rei utilizava naquele tempo para 
assinar as cartas. 
 
Então todo o mundo ficou sabendo dessa descoberta histórica e 
tiveram que reconhecer que a Bíblia é real, Ezequias existiu e 
essa marca de vitórias ninguém poderá apagar. 

 
É ano de Ezequias, ano do povo de Deus. Vamos celebrar a nossa vitória. 
 
 

ORAÇÃO: 

 
Ore com as crianças a oração do ano apostólico de Ezequias 
 
Deus de infinitas misericórdias, conceda-me a bênção, juntamente com a minha família, de viver este poderoso 
Ano de Ezequias, conforme o poder profético que está sobre 2018.  
  

Declaro que, como Ezequias, terei grandes e poderosos livramentos. As portas estarão abertas em todas as 
áreas. O inimigo não entrará na minha casa, não ocupará nenhum espaço em minha vida.  
  

Neste ano, eu ajuntarei os meus montões, prosperarei com muita saúde e vigor e não me faltará suprimento em 
abundância.  
  

Ano de Ezequias: o ano de avanço, de portas abertas, de cura, de restauração, de restituição, em nome de 
Jesus! 
  

Eu declaro que eu e a minha família viveremos o melhor ano da história das nossas vidas, em nome de Jesus! 
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VERSÍCULO: 

 

“Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, e para 

guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá.” 2 Crônicas 32:8 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

 
- Qual o nome do rei que queria entrar em Jerusalém e destruir Ezequias? 
- O que o exército da Assíria falava sobre o nosso Deus? 
- Qual estratégia Deus deu para o rei Ezequias? 
- O rei Senaqueribe conseguiu entrar em Jerusalém? 
- Quem venceu o exército do rei da Assiria? 
- O que os arqueólogos descobriram esse ano? 
 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
O exército de Ezequias trabalhou de dia e de noite pela reconstrução do túnel. Foi algo 
sacrificante, mas Deus viu esse sacrifício e recompensou a eles, dando a vitória contra o exército 
inimigo. 
 
Tudo o que fazemos para Deus com sacrifício, sem desistir, o Senhor se agrada e nos abençoa. 
Nenhuma oferta será esquecida. O Senhor se lembrará de tudo o que você fez e faz pela obra 
dele e te dará as vitórias que você precisa. 
 

ATIVIDADE  

 
Nessa aula as crianças farão com argila os seus próprios selos. 
Podem usar a criatividade para criar a sua própria assinatura (exemplo do selo de Ezequias). 
 

LEMBRANCINHA: 

 
A própria atividade 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2cr/32/8+

