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Campanha: Sou Ezequias 

Aula 3 – Coragem para vencer o mal 
 
 

 Para você professor (a) 
 
Ezequias foi um rei destemido, e suas atitudes demonstravam a forma sincera que ele servia ao 
Senhor. Mesmo que as pessoas não concordassem com ele ou se levantassem mesmo contra aquilo 
que era o seu direcionamento, ele seguia em frente. Enfrentava sem medo! 
E foi assim que Ezequias se levantou e venceu as malignidades de seu tempo. Ele destruiu os altares 
levantados para adoração a outros deuses, se posicionou e enfrentou o rei da Assiria. 
O rei Ezequias não cedeu as pressões do seu tempo. Ele sabia exatamente o que fazer, e teve a 
coragem para isso. Que possamos, como Ezequias, nos posicionarmos e vencermos todo o mal que 
tem se levantado contra nossas vidas, contra os nossos valores e princípios. 
 

Base Bíblica 
 
II Reis 18 
 

Objetivo 
 
Levar a criança a entender que quando temos coragem de nos posicionarmos contra as armadilhas do 
inimigo o Senhor nos dá a graça de vencer o mal. 
 

Situação da Criança 
 
Muitas crianças vivem problemas familiares há muito tempo e já perderam a esperança de que a 
situação melhorará. Outras, vivem uma opressão na escola, sendo ameaçadas e sofrem bullyng. Há 
ainda quem se molda as situações erradas que existem a sua volta para serem aceitos por seus amigos 
ou simplesmente para não serem diferentes do grupo. 
Hoje vamos mostrar que o Senhor nos dá coragem e ousadia para lutar pelos nossos valores, por 
nossos princípios, por aquilo que sonhamos ou desejamos. É tempo de nos posicionarmos e 
vencermos todo o mal que tem se levantados contra nós. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Leve diversas garrafas pet e faça das imagens a seguir como rótulos. Leve também uma garrafa sem 
rótulos. Dentro dela as crianças deverão colocar as situações que precisam vencer. 
Ao final da história. Vamos profeticamente derrubar essas garrafas.  
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Você pode fazer também um boliche profético, que terminará assim que todos derrubarem todas as 
garrafas (simbolizando a vitória contra as situações). 
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Contando a História
    
Quem aqui já viu alguma coisa muito errada mas não teve coragem de falar nada? 
Já aconteceu de te incentivarem a fazer algo que você sabia que era errado mas mesmo assim fez? 
 
Muitas vezes acontecem situações para que possamos refletir do quanto confiamos em Deus e temos 
coragem de agir corretamente. 
 
Com o rei Ezequias aconteceu exatamente assim.  
Ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E naquela época as pessoas tinham estabelecido muitos 
altares para adorarem a falsos deuses.  
Muitos sabiam o que era o correto a se fazer, mas não se posicionaram e seguiram os costumes de 
buscar aos falsos deuses. 
 
Existia também um rei muito mal, o rei da Assiria, que mandava em boa parte do mundo. E as pessoas 
não tinham coragem de se levantar contra esse rei. 
 
Mas Ezequias confiava muito em Deus. Mais do que qualquer outro rei que existiu. 
Ele via todas aquelas coisas erradas e não se conformava. 
Até que, assim que ele assumiu o reinado, ele destruiu todos os altares a outros deuses. 
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Tudo aquilo que tinha sido construído feria muito ao Senhor, e ele tinha uma aliança com Deus, e lutaria 
pelos princípios da palavra de Deus. 
Então ele destruiu todo o mal, quebrou todas as malignidades. 
 
Aquilo que queria ocupar o lugar de Deus, foi destruído para que todos soubessem que há somente um 
Deus verdadeiro. 
 
E quando ao rei da Assíria, Ezequias se levantou com muita coragem, e não serviu a esse rei. 
E o Senhor abençoou muito a Ezequias e estava com ele em todo o tempo. 
 
Sabe crianças, muitas vezes não temos coragem de lutar contra os nossos problemas, ou nos 
acostumamos a conviver com eles. 
Mas essa palavra nos ensina que se confiarmos nos Senhor, Ele estará com a gente em todos os 
momentos. 
 
Então agora todos pensem naquilo que é o problema ou o mal que você precisa vencer. 
Hoje nós vamos derrubar esse mal e vercer, em nome de Jesus.  
PRIMÁRIO – 7 E 8 ANOS

 

 

Versículo  
 
“No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse 
semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele.” II Reis 18:5 
 
 

Verificação do Ensino 
 
- Com quantos anos o rei Ezequias começou a reinar? 
- O que o rei Ezequias destruiu? 
- Contra qual rei Ezequias se rebelou? 
- Como o rei Ezequias conseguiu vencer as malignidades? 
  

http://ensinoinfantilnumclique.com.br/category/primario-7-e-8-anos/
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Atividade 
 

 
 
 
 
 

Lembrancinha         
 

 


