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Campanha: Sou Ezequias 

Aula 2 – Determinação em realizar 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Quantas vezes estamos cansados.... Cansados de viver o mesmo problema, de ver as coisas diferente 
do que gostaríamos, cansados de tantas coisas que querem nos impedir de viver algo melhor. 
O cansaço nos paralisa, nos impede de viver o avanço do Senhor. 
As pessoas que se cansam acabam se apoiando em um muro de lamentações, de reclamações 
intermináveis, e buscam o tempo todo um culpado para os seus problemas. 
 
É tempo de deixarmos o cansaço de lado. É tempo de vencer esse mal que quer roubar aquilo que o 
Senhor tem para as nossas vidas. 
 
Professor, se essa malignidade tem ocupado lugar na sua vida, se levante hoje e receba a 
determinação de Ezequias. Se levante e se determine a realizar, a viver o novo. Não importa o que 
você está vendo hoje, olhe com os olhos do Senhor, e se determine em realizar a obra que Ele tem 
para a sua vida. 
 
Essa é a palavra que vamos derramar sobre as nossas crianças. 
 

Base Bíblica 
 
II Cronicas 29 
  

OBJETIVO 
 
Mostrar para a criança que, independente da situação ou daquilo que estamos vendo, precisamos nos 
determinar a realizarmos aquilo que o Senhor já preparou para nós. 
Quando enxergamos o plano de Deus e nos determinamos a realizar, tudo se move em nosso favor. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças foram acostumadas a ter todas as suas vontades feitas no momento que querem, e 
com isso acabam não aprendendo o que é realizar. 
Outra, vivem em um ambiente que o cansaço tem dominado tanto, que ocupou todos os espaços. Falta 
vontade para tudo, para realizar, sonhar, e até mesmo viver. 
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Vamos denunciar esse mal que quer paralisar as nossas crianças e impedi-las de viver o melhor do 
Senhor. 
Que cada criança receba essa inspiração, o desejo de ser como Ezequias, o ânimo para vencer as 
dificuldades e realizar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Leve revistas para a sala e peça para as crianças escolherem uma figura que represente algo que foi 
criado que ela achou muito interessante. 
Em roda peça que cada um compartilhe qual foi a sua escolha e se elas acham que aquilo que foi feito 
foi fácil, difícil, será que a pessoa fez sozinha, precisou de ajuda, será que foi rápido ou demorou um 
tempo. 
Estimule o debate. 
 

Contando a História
 
Quem aqui sabe o que significa determinação? 
Ter determinação é quando a pessoa pensa em fazer algo e não desiste, mesmo que pareça muito 
difícil. 
 
Uma pessoa determinada consegue vencer a preguiça, as dificuldades. Ela se motiva todos os dias a 
realizar, ainda que precise realizar sozinha. 
 
O rei Ezequias foi uma pessoa muito determinada. 
Na época em que as portas do templo estavam fechadas e as pessoas já não prestavam mais o culto a 
Deus, ele se determinou em restaurar o altar ao Senhor. 
 
Vocês acham que essa era uma tarefa fácil ou difícil? 
Muito difícil! A fé das pessoas havia se esfriado. Muitos não queriam mais saber de buscar a Deus. A 
adoração havia se perdido. 
 
E o povo estava sofrendo porque não tinha mais a benção de Deus. 
 
Então Ezequias trabalhou muito, planejou, bolou estratégias, mobilizou pessoas, e começou uma 
grande restauração. 
 
A Bíblia conta que ele se levantou até de madrugada para preparar as ofertas. 
 
Ezequias não tinha preguiça de fazer as coisas. 
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Sabe crianças, muitas vezes a preguiça nos impede de realizar grandes coisas. 
Para realizarmos precisamos ter disposição. Deus não deu para ninguém aqui o pão da preguiça. Ele 
nos deu a Sua força. Na palavra de Deus fala muitas vezes: Se esforce! 
Então em tudo o que fizermos precisamos colocar esforço, nos empenharmos. 
 
Busque ser o melhor no que você faz. Pense em formas criativas de fazer as coisas. 
Se você tiver uma idéia e ninguém acreditar, se determine em realizar. Deus pode te capacitar a fazer 
qualquer coisa. Nada é difícil demais para Deus. 
 
Então todos abram as mãos. Vocês vão receber hoje a determinação para realizar. E em tudo que 
vocês colocarem as mãos vai dar certo. Porque essa unção de realização está sobre vocês. (ore e unja 
as mãos das crianças) 
 
PRIMÁRIO – 7 E 8 ANOS

 

 

Versículo  
 
“Esforça-te e tem bom ânimo, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares” 
Josué 1:9 
 

Verificação do Ensino 
 
- Qual foi a grande obra que Ezequias se determinou a fazer? 
- O que ele precisou ter para não desistir dessa obra? 
- O que podemos aprender com Ezequias?  

http://ensinoinfantilnumclique.com.br/category/primario-7-e-8-anos/
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Atividade 
 
Rei Ezequias trabalhando na reconstrução do templo 
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Lembrancinha         
 
Incluir a tag com o versículo do dia 
 

     BOA AULA! 


