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CAMPANHA: Tempo de Limpeza 
MEU QUARTO É LIMPO 

AULA 02 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
 
Glória Deus por mais uma aula desta campanha !! Temos a missão de ensinar nossos bebês a ser 
limpinhos, organizados e ensina-los a se desfazer do velho para receber o novo, o rei Ezequias ao 
assumir o lugar de seu pai Acaz, tirou do templo toda bagunça e os vasos velhos que seu pai 
oferecia sacrifícios à outros deuses, dando lugar ao novo para restabelecer culto ao Senhor. 
Que Deus  possa continuar nos dando graça para levar a palavra Dele aos donos do reino. 
 
 
 PARA O PROFESSOR 
 
O rei Ezequias ao assumir o posto, de seu pai Acaz, fez o que era reto perante o Senhor, em seu 
primeiro ano no reinado de Israel abriu as portas do templo para purificar e restabelecer culto ao 
Senhor, assim como Ezequias temos que manter a organização e limpeza da nossa casa. 
Devemos ensinar-los a importância de se desfazer do velho para dar lugar ao novo, colocar 
roupas, brinquedos e materiais escolares no lugar certo, devemos lembrar que somos templo e 
morada do Espírito Santo de Deus, e por isso manter a ordem do ambiente que estivermos. 
 
II Crônicas 29:12;19 
 
 BASE BIBLICA 
 
ll Crônicas 29 
Estudo Bíblia Apostólica pag. 585 
 
 
 OBJETIVO 
 
Ensinar o bebê que devemos ser limpinhos e organizados para que o Espírito Santo de Deus 
possa abitar. 
 
VERSICULO 
 
Desfazer das coisas velhas, para ganhar um novo! Levítico 26:10 (adaptado)                                                                       
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 



                                                                                           Março de 2018 
 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 2 

1. Abaixo algumas imagens que para auxiliar durante o desenvolvimento da historia. Mostre as 
imagens na medida em que for falando sobre o assunto. 

 

             
 
                        

2. Leve roupas velhas, folhas com atividades antigas e brinquedos para demonstrar que esta 
se desfazendo; 

3. Leve também uma caixa, para simular que está separando as coisas velhas. 
4. Monte com papelão um quarto. Veja o exemplo a baixo. Durante a ministração você irá usar. 

Coloque na caminha um tecido sujo, tapete sujo e coisas representando bagunça. Quando 
for ministrando converse com as crianças  dizendo a importância de arrumar o quarto de 
tirar roupas e brinquedos velhos... 

    

 
 
             
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
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Olá galerinha, vocês estão bem?  
Hoje nós vamos falar sobre organização, sabe deixar tudo arrumadinho no seu devido lugar, vamos 
organizar nosso quarto, temos que dividir os brinquedos com os amiguinhos e depois de brincar 
guardar os brinquedos em seu lugar, brincar direitinho tomando cuidado para não quebrar, porque 
o nosso brinquedo tem que ser cuidado. 
 
Precisamos saber também a doar nossos brinquedos e roupas porque sempre que nos 
desfazermos dos nossos brinquedos antigos Deus nos abençoa com novos, ganhamos o melhor, 
ou aquele que sonhamos!!! E organizar nossos brinquedos colocando no lugar certo, nós temos um 
Deus que fica muito feliz quando arrumamos toda a bagunça e nos desfazermos do velho, 
cuidamos e guardamos nossos brinquedos. 
 
Sabe gente, a muuuuiitooo tempo atrás tinha um rei bem legal o nome dele era Ezequias, esse rei 
arrumou, limpou, se desfez de tudo que era velho e deixou o templo todinho organizado, sabe pra 
quê ele fez isso? Ele queria agradar à Deus, porque Deus ama as tudo aquilo que é organizado. 
Assim como o rei Ezequias limpou, se desfez do que era velho e deixou tudinho organizado, nós 
também devemos ser bem limpinhos, nos desfazer das coisas velhas e organizar nossos 
brinquedos também agradar à Deus, como o rei Ezequias. 
 
 
Atividade para colorir 
 Vamos praticar! 
 
Faça uma cabana e coloque algo que não pertence ao quarto, vamos juntos arrumar e começar a 
diversão. 

 
 
 
 
 
 
 
Para colorir.  
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 LEMBRANCINHA 
Combine com os bebes que essa almofadinha só pode ficar em quarto limpinho. 

 
 

 
 
Divirta-se e Boa aula! 
 
 


