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CAMPANHA: TEMPO DE LIMPEZA ! 
 

Introdução 
Uma das primeiras Ações Espirituais deste ANO DE EZEQUIAS é: 

“Limpeza de toda Sujeira do passado... Que Só o ungido pode...!”  
 

É óbvio que tudo é espiritual! 
Como vamos falar de limpeza espiritual para as crianças, senão mostramos para elas o que é 

sujeira?  E ensinarmos a importância sermos limpos e deixar tudo limpo ao nosso redor. 
Com aulas bem objetivas e dinâmicas vamos mostrar neste mês de Março,  

para nossos Kids como é ser uma criança limpa e que se preocupa com isto. 
Certamente é isto que Deus deseja desta geração, que não terá sujeira do passado, pois estamos 

ministrando uma geração curada, sarada... 
Estamos ensinando e formando nossos pequenos “Ezequias”, 

que farão diferença no futuro da igreja! 
Em nome de Jesus! 

 
Nosso texto básico é: II Crônicas 29:12-19 

 
Nossas aulas: 
 

  Aula 1 - Meu corpo é Limpo  

  Aula 2 - Meu quarto é limpo 

  Aula 3 - Eu ajudo a limpar. 

  Aula 4 - A Casa do Senhor é limpa 

 
 
Um mês de Vitórias! 
Se prepare!  Leia os textos, peça direção e estratégias no altar de Deus! 
 
Que você seja usada para tocar, abençoar, formar as crianças dentro da visão apostólica! 
Que você apresente seus frutos para Deus! 
 
 
Deus te abençoe! 
 

Equipe Pedagógica.  

 
 
 
 
 



                   
  

 

                                                                Março/2018  
 
 

Aula 2 – “Meu quarto é limpo” 
 
Hoje vamos falar sobre “tirar o velho para dar lugar ao novo”. 

   
 Para você professor (a): 
  
“A Limpeza Precisa Fazer Parte Da Nossa Vida... Quando a Palavra entra na nossa vida, limpa de tal 
jeito, que a sujeira não pega mais”. (bpa. Sonia) 
 
Deus tem sempre o novo e o melhor para nós. É tempo de limpeza. Tempo de não mais viver o 
passado nem as coisas antigas e velhas que já passaram. Tempo novo! Coisas Novas! 
Preciso tirar o velho para dar espaço para o novo. 
 
Levítico 26: 10   "As suas colheitas serão tão grandes que, ao chegarem novas colheitas, os celeiros 
ainda terão muita provisão guardada. E vocês terão de tirar fora os produtos velhos, para guardar, e 
aproveitar os novos! “- Bíblia Viva 
 
Imagine se você tivesse sido ministrada (a) antes! Tudo não teria sido melhor?  Glória a Deus pela 
palavra profética que chegou até nós. 
 
“Nem sempre o passado é o pior, à vezes foi muito bom, mas isto não quer dizer que Deus não 
possa te dar algo melhor, mas adequado para os dias de hoje” (bpa Sonia) 
 
Vamos assim ministrar nossas crianças, porque elas serão uma geração limpa curada e sarada e 
livre, porque cedo, elas aprenderam a tira o velho para dar lugar ao novo de Deus. 

 
Base Bíblica 
 
Levítico 26: 10 
 

Objetivo 
 Levar a criança:  a entender que Deus sempre tem o mais novo e melhor; 

a saber que ela precisa deixar tudo que ela usa, bem limpo: roupas, brinquedos, mochila e 
material escolar. E o seu quarto também. 

 Despertar nelas o desejo de doar, aquilo que não usam mais; aqueles brinquedos que não 
brincam mais... Deixar espaço para as coisas novas. 

 Levar a criança a saber que Deus deseja esta limpeza por dentro e por fora. 

 Leva- la a agradecer a Deus pelo tempo de limpeza  
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Situação da Criança 
Há dois grupos de crianças hoje, aliás, sempre existiu: as crianças que tem muito e as crianças que 
tem pouco. Crianças que tem muitos brinquedos, que nem conseguem brincar com todos; 
brinquedos ainda na caixa, e crianças que não tem nada. 
Descubra o grupo de crianças que está com você. Analise bem o perfil de seus alunos. 
De qualquer maneira, o sentimento de poder doar e o desejo de ser limpo e deixar seu quarto limpo, 
sua mochila escolar limpa, seu caderno limpo e caprichado..., precisa brotar nelas com esta 
ministração. 
Com ajuda dos pais, vamos nesta campanha, também trazer doações. 
Veja a cartinha anexa e entregue a cada criança, ou ponha no grupo dos pais!  
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
Vamos ilustrar e dramatizar  o versículo de Levítico 
 
- Use uma vasilha ou um pote, uma lata de guardar mantimento,  
mas precisa estar cheia dos grãos  
- Use grãos e/ou farinha (arroz ou feijão ou milho...). Você pode usar 
os três deles. Cada um, então precisa estar cheio.  
- Use também pacotes fechados desses que você escolheu. 
- Alguém para te auxiliar com pacotes da compra nova. 

- Saquinhos plásticos vazios e transparentes para colocar os produtos 
 

Contando a História 
 
Olá crianças tudo bem? Tudo limpo? Quem tomou banho aqui nessa semana que passou. 
Quantos banhos? Alguém aqui foi ao médico? 
Humm... Lembra que precisamos cuidar do nosso corpo, não é mesmo. Por quê? 
Porque é o lugar onde Deus mora! Lembram? 
 
Hoje, nossa aula vai ser muito legal! Vou abrir a Bíblia aqui quase no começo. E Deus fala com 
o povo das coisas muito boas que Ele vai dar se obedecerem. 
Tenho aqui um pote, cheinho de grãos de ....(arroz, feijão, ou...)  
Olha só esta bem cheio e faz tempo que está guardado. O que podemos fazer com esses 
grãos?  
Por na panela e fazer um delicioso arroz! Hummm quem gosta de arroz? 
E com esta farinha? (de trigo ou fubá) – Um bolo, polenta... 
E esse macarrão aqui? Que delícia, macarronada! 
E quanto mais a gente usa, mais o pote diminui, não é mesmo? 
 
Entra o entregador de compra nova e bate na porta. Alguém que entra com pacotes de compra 
de pacotes fechados dos mesmos produtos que você tem nos potes. 
- Chegou a compra!  
- Que compra?  
- A compra nova! (e vai tirando do pacote) 
- Mas moço (a), não tenho lugar para guardar. Meus potes estão cheios. 
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- Então, não vai ficar com o novo? 
- Não! Eu não tenho espaço! 
- Então vou embora. 
- Você pode voltar daqui um pouquinho. Eu preciso do novo. Eu vou resolver, as crianças vão 
me ajudar. 
- Tá bom daqui a pouco eu volto. 
 
Crianças, vocês precisam me ajudar. A Compra nova esta chegando e eu não tenho espaço. O 
que eu faço. O que devemos fazer? Me ajudem! 
 
Certamente as crianças darão as sugestões, mas conduza de tal modo que elas falem: “Vamos 
dar para alguém que não tem.” 
Esvazie os potes, ponha nos saquinhos para doação. 
 
Para os maiores você já pode falar sobre prazo de validade dos produtos. Mostre onde 
podemos achar o prazo, na embalagem. 
 
Daí o entregador volta e pode deixar a nova compra por que agora tem espaço. 
Conclua: 
 
È exatamente o que diz aqui na Bíblia: “Para dar o lugar ao novo, vamos tirar o velho” 
Vocês sabem o que quer dizer?  
Que precisamos de espaço para colocar tudo aquilo que é novo. E muitas vezes não ganhamos 
o novo porque ainda estamos guardando aquilo que não serve mais. 
 
À vezes não recebemos um brinquedo novo, porque não tem mais lugar para guardar os 
brinquedos, então precisamos fazer alguma coisa com aquele que não brincamos mais com 
ele. 
Não temos roupa nova porque ainda tem roupa no guarda roupa que nem serve mais. È lindo o 
vestido. È linda a camiseta, mas não te serve mais!O tênis é da hora, super top, mas não te 
serve mais! Enquanto não tiramos, não fizermos uma limpeza daquelas, bem boas, o novo não 
tem espaço para entrar. 
 
Grande desafio: Nesta semana, com a ajuda da mamãe e do papai, todos vão começar 
uma grande limpeza no seu quarto. 
Eu sei que tem quarto, que é uma bagunça. Brinquedo para todo lado, não tem mais 
lugar pra guardar! 
Lembra, que é tempo de limpeza? 
- Vamos começar a limpar o quarto 
- Vamos limpar nossa mochila de ir à escola 
- Vamos separar os brinquedos e roupas que não servem mais. 
E no ultimo dia da Campanha vamos fazer uma doação. 
Cada um pode escolher se tem alguém que você quer doar, com a ajuda dos pais. 
 
E eu tenho certeza absoluta que Deus vai mandar coisas novas. Amém? 
Vamos orar e pedir para Deus nos ajudar também? 
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Oração  
 
Deus querido, eu quero ter espaço para as coisas novas que o Senhor vai entregar para mim e 
minha família. 
Ajuda-me a ser limpo e deixar limpo todas as minhas coisas; meu quarto; minha mochila; meus 
cadernos. 
Ajuda-me, Senhor, Em nome de Jesus! 
 

Versículo   
 
Levítico 26:10 ”...Para dar o lugar ao novo, vamos tirar o velho” 

 

Verificação do Ensino 
 
- Peça para as crianças explicarem o versículo. 
- Por que precisamos limpar e tirar as coisas que não servem mais?. 
- O que precisamos ter para o novo entrar? (espaço limpo) 
 

Oferta         
 
 II CRÔNICAS 29:1-2 
 
O rei Ezequias era um moço. Mas ele foi criança e sabia que um dia seria rei. Ele ficava pensando o 
que ele poderia entregar para Deus como oferta. 
Eu acho que todos os dias ele ficava pensando o que ele poderia fazer para Deus. 
Ele ficava lembrando dos reis que ele conheceu e que contavam para ele. 
E ele pensava: Eu não quero ser um rei mal. Eu quero ser como o rei Davi, que sempre agradou a 
Deus. 
E ele ficava pensando: O que eu posso entregar para Deus que ele vai gostar e se agradar? 
 
Hoje, o que nos podemos entregar para Deus e que Deus vai se agradar? 
Primeiro, o nosso corpo que é o lugar onde Deus mora. 
E para sempre vamos entregar as melhores ofertas para Deus. 
 
Vamos entregar hoje o nosso melhor. Em nome de Jesus! 
 

Atividade  
 
Peça para cada criança desenhar o seu quarto, até mesmo os maiores. Professor você irá orientá-
los a desenhar o Maximo de detalhes possíveis. Com quem dorme o que gosta mais no quarto, o 
que não gosta e por que. O Espírito Santo irá te conduzir para verificar os desenhos com muita 
atenção, as crianças revelam seus sentimentos através do desenho. Ano de limpeza e talvez não 
pareça mas é uma aula espiritual e o Senhor irá te mostrar. 
 



                   
  

 

                                                                Março/2018  
Disponibilize vários materiais para esse momento e deixe que a criança escolha. Sulfite 
cortada pela metade, sulfite inteira, cartolina cortada de tamanhos diferentes, retalhos de 
papeis coloridos, giz de cera, canetinha, lápis de escrever... 
 

Lembrancinha  
Almofadinha para colocar no quarto. Explique para colocar em um lugar especial no quarto depois 
que tiver bem limpinho. 
 

 
 
Boa aula! 
 

Lembrancinha  
 PARA OS PAIS 
 
 
Carta para os pais em anexo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


