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FAXINA GERAL 

AULA 04 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
Nessa aula vamos falar sobre a limpeza do espaço físico, onde o kids esta instalado, deixar este 
ambiente o lugar mais lindo e limpo da igreja. 
 
 PARA O PROFESSOR 

 
Nós já falamos durante toda essa campanha sobre a limpeza pessoal e sobre limpar a casa e 
também sobre limpar a igreja, e hoje o nosso foco é falar sobre a limpeza do espaço que nós 
utilizamos em algumas das nossas igrejas todos os dias, nós precisamos conscientizar a todos 
inclusive os bebês da importância da limpeza em todas as áreas da nossa vida inclusive a limpeza 
física, nós precisamos amar o nosso kids e cuidar dele como se fosse a nossa casa. 
E isso não é uma tarefa fácil porque satanás habita na sujeira ele não quer que a limpeza aconteça 
por isso às vezes encontramos resistência para conseguir fazer uma simples faxina, tudo que nós 
fazemos para o Senhor incomoda satanás, precisamos nos consagrar para fazer uma faxina geral 
no nosso espaço, convoque os pais das crianças traga ajuda espiritual e realize o melhor para o 
Senhor e você vai ver como é bom e agradável receber nossas crianças em um espaço limpo, 
cheiroso e cheio do Espirito Santo de Deus. 
Proponha com a sua equipe uma reunião com os pais ou um café da manhã e faça o convite, 
ministre da importância de ter um lugar limpo para receber seus filhos coloque também as 
dificuldades que você tem no seu espaço, abra um leque de comunicação com os pais um vinculo 
para que vocês possam ter acesso sempre que precisar de ajuda em prováveis reformas, peça 
doação de matérias para o kids, brinquedos, lanches e tudo aquilo que o kids tem necessidade, 
nós somos um corpo e junto avançamos. 
 
 BASE BIBLICA 

 
2 Crônicas 29:12 ao 19 
 
 OBJETIVO 
 
Ensinar ao bebê amar a casa do Senhor, e cuidar dela como se fosse a sua própria casa. 
 
 
 
 

                                                                                                  
 



                                          
Março de 2018 

 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 2 

 
VERSICULO 
 
Os sacerdotes entraram na casa do Senhor e tiraram toda sujeira. 2 Crônicas 29:16a (adaptado) 
                                  
                                                     
 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 
Um fantoche e uma estrutura de teatrinho de fantoche. 
 

 

     

 
Um paninho e um potinho com álcool gel 
 

                        
 
 
                                                                                    

                                                              
 
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
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Oi galerinha hoje é ultimo dia da nossa campanha, e eu trouxe um amiguinho novo para conversar 
com vocês, vamos conhece-lo? 
Eu sou o Dr. Limpezinha, eu vim hoje contar para vocês o que eu li na bíblia em  2 Crônicas 29:16, 
que lá no tempo do rei Ezequias a igreja dele estava muito suja e o kids dele também estava muito 
sujo, e o rei falou assim para os amigos dele que eram sacerdotes, vocês precisam ir até a igreja e 
fazer uma limpeza porque está muito sujo, alguém aqui gosta de sujeira? 
Eu não gosto de sujeira. 
Então eles chamaram mais amiguinhos e foram todos até lá para deixar a casa de Deus bem 
limpinha, porque eles amavam aquele lugar e queriam agradar a Deus, depois que eu ouvi essa 
história eu fiquei com muita vontade de deixar o kids limpinho e agora eu ando com meu kit de 
limpeza olha só eu tenho um paninho, e um álcool gel e sempre que eu vejo que esta sujo eu 
quero logo ir limpando, mais o rei não limpou sozinho o kids, ele teve ajuda dos amiguinhos, será 
que vocês podem me ajudar a deixar o kids o lugar mais lindo da igreja ? 
Tem mais alguém podemos chamar para ajudar? 
Será que a mamãe e o papai podem ajudar nos nessa tarefa? 
Eu trouxe esses convitinhos e vou deixar com vocês, porque eu chamei meus amigos e nós vamos 
fazer um dia de limpeza geral aqui no nosso kids, e você e os seus pais são meus convidados 
especiais. 
 
 
 ATIVIDADE 
 
Vamos precisar: 
 
1 paninho colorido para cada bebê, vamos incentivar o amor a casa do Senhor e apresentar as 
cores, o que é muito importante nessa fase. 
 

 
                                                               
 
Professor deixe o lanche preparado para a hora da atividade, e assim que terminar de ministrar 
entregue o lanche e incentive os bebês a deixar tudo bem limpinho. 
. 
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Agora nós vamos tomar nosso lanchinho e depois vamos deixar nossa sala bem limpinha, eu 
trouxe um paninho colorido para cada um de vocês, vamos cuidar da casa do Senhor? 
 
 
 LEMBRANCINHA 
 
Vamos precisar de: 
 
Vassourinha e Rodinho infantil 
Fita de Cetim colorida 
 
 

 
 
 
 
 
Explique que essa vassourinha ou rodinho é para a limpeza geral que eles foram convidados, faça 
um laço bem bonito com a fitim.                                             
 
 
Ou um kit de limpeza, para isso vamos precisar de: 
 
Paninhos coloridos  
Saquinhos para lembrancinha 
Potinhos com álcool gel 
Fita de cetim  
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