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                                                                                                ANO APOSTÓLICO DE EZEQUIAS                                                                                                                              

                                                                               JANEIRO DE 2018 
 
 

ATITUDES DE VENCEDOR 

AULA 01 
 
INTRODUÇÃO 

 
Bem-vindos ao ano apostólico de Ezequias! 
Durante o mês de janeiro vamos conhecer um pouco como foi esse rei que confiava em 
Deus. 
Vamos falar de três atitudes apostólicas que o fizeram ser um grande rei. Essa primeira 
aula será uma introdução. 
 
 PARA O PROFESSOR 
 

Após a morte de Salomão, o Reino de Israel se dividiu, e isso habilitou Satanás fazer uma 
festa, destruindo tudo. (Mateus 12.25 - um reino dividido não prospera, se destrói) 
E o povo passou a buscar direções erradas, outros deuses, deixaram de levar pelo pecado. 
Principalmente os reis, onde Satanás trabalhou em seus corações. 
Como exemplo vemos Acaz, ele fez tudo que era mal perante o Senhor. 
Trazendo uma crise sobre Israel terrível. A pior crise é a interior, onde presenciamos 
constantemente famílias destruídas, e as crianças abaladas, confusas, agressivas, 
machucadas e sem direção. 
Você professor tem a missão neste ano, de dar continuidade a formação de nossas 
crianças. No ano de Samuel vimos um menino que foi forjado por Deus, ouviu e obedeceu 
a voz de Deus. 
Neste ano, temos um rei, que cresceu vendo seu pai destruir, pecar e fazer tudo que era 
mal perante o Senhor, mas escolheu fazer o oposto e trazer uma limpeza e reedificar. 
Já ensinamos nossos pequenos a ouvir a voz de Deus, agora é hora de ensinar a colocar 
em prática, de ensinar que elas podem mudar uma nação, apenas obedecendo e orando 
constantemente ao Senhor. 
 
Dedique um tempo para estudar sobre Ezequias, você pode começar assistindo:  
https://m.youtube.com/watch?v=U0d44H7zBts 
 

 BASE BIBLICA 
 

2 Crônicas 29:1 ao 11 
2 Reis 18 a 20  
 
 OBJETIVO 
 

https://m.youtube.com/watch?v=U0d44H7zBts
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Que o bebê entenda que precisa escolher fazer o que é certo. 
 
VERSICULO 
 

“Ezequias fez o que era reto perante o Senhor” 2 Reis 18:3a 
 

                                                                                                        
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Vamos precisar de fantoches, este fantoche vai ser o narrador da história então podemos abusar 
na criatividade. 
 

            
 
Também vamos precisar de uma caixa de sapato, para representar a igreja, você pode encapar 
com o papel de sua preferência, faça uma portinha pode ser com o próprio papelão ou até mesmo 
eva. 
 

     
 
 
Vamos precisar de figuras para representar coisas ruins que ficam dentro do coração, como a raiva 
que vamos representar com a figura da pirraça, e o medo com uma figura de escura ( Eva ou papel 
preto) representando o escuro e o choro para representar a tristeza. 
 
 
 



                                          
 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 3 

  
 

 
 
 
 
Vamos precisar também de um coração para representar o amor de Deus, pode ser uma figura, ou 
uma bexiga, ou Eva. 
 

  
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Oi gente, hoje nós vamos falar de um Rei, e eu trouxe um convidado especial, esse aqui é meu 
amigo e ele veio de muito longe para nos contar uma novidade, vamos conhecer nosso amiguinho. 
 
Fantoche 
 
Oi galerinha, eu vim trazer uma noticia muito legal, nós estamos vivendo o ano de Ezequias, e ele 
foi um rei, e este rei tinha um papai que não obedecia o papai do Céu, e um dia ele mandou fechar 
a porta das igrejas (mostre a casinha) e o povo esqueceu do amor do nosso Deus (mostre o 
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coração) e começou a adorar a outros deuses, como o medo do escuro, como ficar com muita raiva 
e fazer pirraça, e também ficar muito triste (mostre as figuras). 
Ezequias escolheu não fazer como o seu papai, ele conseguiu ser diferente e fazer aquilo que era 
certo diante do papai do céu, ele abriu as portas das igrejas e também lembrou ao povo que o 
Senhor os amava (mostre o coração) e eles não precisavam daqueles ídolos,(rasgue as figura) 
 
Quem aqui vai escolher sempre o amor de Deus como Ezequias? 
 
 ATIVIDADE 
 
Então nós vamos fazer uma coroa bem bonita. 
Vamos precisar de: 
 
Eva com glitter dourado 
Eva vermelho para os detalhes 
Cola para eva 
 
Deixe os moldes prontos e recortados, leve os detalhes para confeccionar com os bebês. 
 

 
 
 LEMBRANCINHA 
 

Imprima a oração, enrole, coloque dentro do suporte e entregue em formato de 
pergaminho. 
 
 

    
 
Divirta se e Boa Aula !!!! 


