
                                                                                           Março de 2018 
 

Igreja Apostólica Renascer em Cristo 1 

                                                                                                  
 
 

CAMPANHA: Tempo de Limpeza 

AULA 01 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
Glória Deus porque estamos aqui iniciando mais uma campanha, que o Senhor possa continuar 
nos dando graça para levar a palavra Dele aos donos do reino. 
Esta campanha tem como objetivo ensinar nossos bebês a serem limpos, para serem morada do 
Espírito Santo, assim como o rei Ezequias limpou o templo de Deus para iniciar seu reinado em 
Israel, vamos proporcionar essa limpeza. 
 
 
 PARA O PROFESSOR 

 
Acaz reinou em Israel por dezesseis anos, com tantos malfeitos em seu reinado, Acaz 
fechou as portas do templo promovendo a idolatria e sacrificou seus filhos aos deuses 
pagãos. Já o rei Ezequias ao assumir o posto de seu pai Acaz, fez o que era reto perante o 
Senhor, em seu primeiro ano no reinado de Israel abriu as portas do templo para purificar e 
restabelecer culto ao Senhor, devemos cuidar da limpeza do nosso coração e mente, mas 
sempre se lembrando de vestir nossa melhor roupa quando fomos entrar na presença do 
Senhor, ter nossa casa em ordem, roupas no lugar certo, limpeza da casa e a higiene 
pessoal no mesmo entusiasmo que cuidamos do nosso interior, devemos lembrar que 
somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. 
 
II Crônicas 29:12;19 
Mateus 23:25 
 
 BASE BIBLICA 

 
ll Crônicas 29 
Estudo Bíblia Apostólica pag. 585 
 
 OBJETIVO 
 
Ensinar o bebê que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, por isso devemos ser 
limpinhos. 
 
VERSICULO 
 
Lavem-se e coloquem roupas limpinhas. Êxodo 19:10 (adaptado) 
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 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 
 

1. Abaixo algumas imagens que para auxiliar durante o desenvolvimento da historia. Mostre as 
imagens na medida em que for falando sobre o assunto. 

 

       
 

2. Providencie a musica o Sabão. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ph95dCRQfgU 
 
                          

3. Leve sabonete, toalha, xampu, escova e pasta de dentes. Leve também um cortador de 
unhas ou tesourinha, toca de banho. Leve uma roupa bem suja e fedida e uma roupa bem 
limpa e cheirosa 

4. Faça um chuveiro de papel para brincarem de tomar banho. 
5. Decore a sala com produtos de banho de papel. Simule um banheiro. 

 
Maquete de banheiro                                                          para lavarem as mãos. 

               
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ph95dCRQfgU
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Leve um álcool gel e adquira o hábito de passar nas mãozinhas deles antes do lanche. 
 

Muito cuidado com a exposição dos produtos para os bebês não colocarem na boca. 
        
             
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  
 
Olá galerinha, hoje nós vamos falar sobre limpeza, sabe deixar tudo limpinho igual o nosso 
coraçãozinho, vamos limpar as mãozinhas, ouvidos, pentear nossos cabelinhos e colocar uma 
roupa bem bonita pra vir na casa do Senhor. 
 
Precisamos sempre lavar as mãozinhas antes de comer, tomar banho todos os dias, deixar a 
mamãe lavar e pentear os cabelinhos e organizar nossos brinquedos colocando no lugar certo, nós 
temos um Deus que fica muito feliz quando estamos limpinhos, cheirosos e guardamos nossos 
brinquedos. 
Sabe gente, tinha um rei bem legal o nome dele era Ezequias, e ele tinha um papai que deixava o 
templo de Deus todo sujo, bagunçado e que não fazia as coisas certas para agradar a Deus, mas 
ele não quis ser como o papai dele, então o rei Ezequias limpou o templo de Deus tirando toda 
bagunça e limpando a sujeira, ele escolheu limpar o templo para fazer um culto a Deus para que o 
papai do céu ficasse feliz em ver tudo bem limpinho e organizado. 
Assim como o rei Ezequias limpou o templo, nós devemos ser bem limpinhos também porque 
Jesus vive no nosso coração e onde Jesus está deve ser tudo bem limpinho. 
 
 
Atividade para colorir 
 Vamos praticar! 
 
Leve uma bacia com água. Use o chuveirinho que você fez com garrafa de amaciante, uma boneca 
e esponja. Primeiro ensine –os a lava –la e depois deixe que cada um faça também. 
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 LEMBRANCINHA 
 

Esponja para banho e ou toalhinha. 

   
 
 
 
Divirta-se e Boa aula! 


