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Campanha: Sou Ezequias 

Aula 4 – Integridade no caráter 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa aula falaremos sobre o exemplo de homem íntegro que foi Ezequias. Essa característica foi tão 
forte que moveu o coração de Deus em seu favor no momento mais crítico de sua vida: o momento em 
que ele recebeu a notícia que morreria. 
 
Mas, antes de falarmos de Ezequias, vamos recaptular o significado da palavra integridade: 
 
Significado de Integridade 

 Particularidade ou condição do que está inteiro;  

 qualidade do que não foi alvo de diminuição;  

 inteireza. Condição do que não sofreu alteração; que não foi quebrado nem atingido; que está 
ileso 

 Característica da pessoa que é íntegra; qualidade de quem é honesto; que é incorruptível. Cujos 
comportamentos ou ações demonstram retidão; honestidade. Atributo da pessoa inocente; 
qualidade de quem é puro; castidade ou inocência. 

 
Que possamos buscar no Senhor essa integridade para sermos servos que agradam o coração de 
Deus. 
 

Base Bíblica 
 
II Reis 18:3, II Reis 20 
 

Objetivo 
 
Despertar na criança o desejo se serem pessoas íntegras, tanto na forma de servir a Deus quando no 
seu caminhar diariamente. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças vivem mentindo, seguem aquilo que as outras incentivam, se esquecem de seguir os 
valores e os princípios do Senhor nos momentos mais simples do dia a dia. As vezes em uma situação 
em que estão em apuros e precisam dizer a verdade, acabam mudando e opinião. 
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Ter um caráter íntegro requer se esvazias das influências e palavras que querem nos derrubar. Quem é 
integro se afasta do mal, da mentira, do engano, das fofocas. 
As vezes é difícil encontrar alguém íntegro para ser um referencial. Mas nós temos o principal 
referencial de todos: Jesus! Se formos os seus imitadores atrairemos as bênçãos de Deus para as 
nossas vidas. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Para essa aula você precisará de uma bexiga com carinha de emoction e um alfinete. 
Coloque as crianças sentadas em roda e explique que muitas pessoas são como esse balão. Cheios de 
vida, de verdades e convicções. Mas, quando passam por alguma dificuldade ou desafio, acabam se 
explodindo ou se esvaziando dessas verdades, tomando o formato da sua dificuldade (estoure o balão). 
Mas aqueles que possuem integridade, mesmo quando passam por dificuldades não se esvaziam, não 
estouram. Eles continuam inabaláveis.  
E assim foi com o rei Ezequias. Veremos na aula de hoje... 

 

 
 

Contando a História
    
O rei Ezequias tinha uma característica muito especial: era um homem íntegro. 
Mas o que é integridade? 
(estimule o debate e explique para as crianças o significado da palavra – conforme mencionado acima). 
 
Ezequias teve uma vida que agradou ao Senhor. Em suas atitudes ele sempre buscou fazer o que era 
correto. Seguir a palavra de Deus. 
 
Vocês conseguem imaginar o que ele fazia quando passava por uma dificuldade, ou quando alguém 
vinha falar mal de outra pessoa, ou mesmo falar mal de Deus? E o que será que ele fazia quando 
cometia algum erro? 
 
Sabe crianças, todos erramos. Mas o que faz a diferença é como reagimos depois. 
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O Senhor nos ensina que há um caminho de arrependimento, que é pedindo perdão e buscando a 
presença de Deus. 
 
O rei Ezequias não era perfeito. Mas ele tinha um coração sincero diante de Deus. Ele era verdadeiro 
na sua relação com Deus e nos seus valores. 
 
E Deus reconheceu que Ezequias tinha essa integridade. 
Tanto que, certo dia, o rei Isaías deu uma notícia que ele ia morrer. 
Então vocês sabem o que o rei Ezequias fez? Ele orou ao Senhor! Ele pediu que Deus tivesse 
misericórdia da vida dele e se lembrasse de como ele buscou ter uma vida de integridade. 
 
Ele não ficou reclamando e nem falando mal de Deus. Ele orou! 
 
E Deus ouviu sua oração e mandou o profeta voltar e dar a notícia que ele viveria mais 15 anos. 
 
O sinal que Deus daria para o rei Ezequias é que o relógio retrocederia em 10 graus. 
Era um relógio antigo, que eles usavam na época para marcar o tempo. Esses 10 graus equivalem a 40 
minutos. 
Deus fez o tempo voltar só para mostrar para Ezequias o quanto ele o amava e deu esse sinal como 
prova do seu cuidado e dos anos a mais de vida que concederia a ele. 
 
A integridade de Ezequias tocou no coração de Deus de uma forma diferente. 
Que o Senhor encontre em nossas vidas essa sinceridade de coração. Essa integridade de caráter 
atrairá o favor de Deus sobre cada um de nós. 
 
Quem aqui deseja ter essa integridade? Vamos orar! 
 

Versículo  
 
“E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai.” II Reis 18:3 
 

Verificação do Ensino 
 
- O que é integridade? 
- O que aconteceu com o rei Ezequias quando Deus ouviu a sua oração e se lembrou da sua 
integridade? 
- Qual foi o sinal que Ezequias teve de Deus sobre os anos a mais de vida que teria? 
- Como podermos ser pessoas íntegras? 
  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2rs/18/3+
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Atividade 
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Lembrancinha         
 
Balões com carinhas de emoction. 
 

 


