MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 34 – TRÊS BONS LÍDERES
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: _____________________ /_______________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Alegrem-se sempre. Orem continuamente. (1 Tessalonicenses 5:16-17)
2 – Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. (Salmos 119:11)
SEGUNDA-FEIRA

1. Os israelitas perderam tudo e foram levados cativos para a
Babilônia. Por causa da desobediência deles, Deus já tinha
falado que eles passariam um tempo no cativeiro. Pinte os
espaços com bolinhas e descubra quantos anos o povo de
Israel ficou cativo na Babilônia. Dica: Leia Jeremias 29:10.
Os israelitas ficaram durante ___ ___ anos na Babilônia.
2. Após a queda do império babilônico, Deus tocou no coração do rei Ciro para deixar o povo
israelita voltar para sua terra. Jerusalém estava devastada. Os muros da cidade e o templo de
Salomão estavam destruídos. Leia abaixo e procure as palavras em negrito no caça palavras:

O rei Ciro proclamou que deveriam reconstruir o
templo e quem quisesse retornar para Jerusalém,
podia.
Além disso, o povo babilônico deveria dar prata,
ouro, animais e bens para os israelitas.

3. Os judeus começaram a voltar para Jerusalém na liderança de três bons líderes. Na primeira
viagem, voltaram cerca de 50 mil israelitas junto com o primeiro líder que começou a reconstrução
do Templo do Senhor. Abaixo mostra Zorobabel planejando as obras do templo. Pinte bem bonito.

Complete:
Nome: Z __ __ __ __ __ __ E L.
Trabalho: ele iniciou e organizou a
reconstrução do T __ __ __ __ o e
motivou o povo a voltar a adorar a Deus!
Depois de reconstruir o Templo, os israelitas
celebraram durante 7 dias com muita música.
Fale assim para Deus: Obrigado Senhor por ter um plano para minha vida.

TERÇA-FEIRA
1. Depois de 80 anos, outro grupo retornou para Jerusalém. Dessa vez quem liderou foi Esdras,
eram cerca de 2.000 homens com suas famílias. Pinte a imagem abaixo e em seguida, marque V
para Verdadeiro e F para Falso. Dica: leia Esdras 7:9-10.

A boa mão de Deus estava sobre Esdras só
porque ele sabia ler e escrever.
A boa mão de Deus estava sobre Esdras
porque ele tinha decidido dedicar-se a estudar
a Lei do Senhor e praticá-la.
Esdras ensinou os decretos e mandamentos
de Deus aos israelitas.

2. Quando Esdras chegou em Jerusalém, descobriu que o povo tinha se casado com outros povos.
Deus tinha proibido isso. Esdras ficou profundamente triste, mas não desistiu. Pinte os
pergaminhos com as afirmações corretas.

Esdras instruiu o povo
sobre a Lei de Deus.
Esse era o seu trabalho.

O povo se
arrependeu do
pecado.

Esdras não tinha
muita paciência para
ensinar.

3. Depois de construir o Templo e ter um homem para ensinar a Palavra, o povo ficou morando em
Jerusalém. A cidade estava em perigo porque os seus muros estavam destruídos. Deus chamou
mais um homem para completar a obra: Neemias. Complete a ficha abaixo. Dica: Neemias 1:11.
Nome: N __ __ M __ __ S.
Trabalho no palácio: c__p__ __ r __ do rei.
Era um trabalho de posição de confiança,
pois ele provava o vinho do rei para saber
se estava envenenado.
Onde estava morando: Susã, capital de
inverno do reino da Pérsia.
Agora pinte o desenho ao lado.
Falando com Deus: Senhor, eu te agradeço por colocar pessoas para me ensinar a tua Palavra.
QUARTA-FEIRA
1. Certa vez, Hanani, um dos irmãos de Neemias, chegou de Judá com más notícias. Os israelitas
estavam passando por um grande sofrimento e humilhação. Os muros da cidade estavam
derrubados e as portas foram destruídas pelo fogo. Leia as informações, pinte a imagem correta
que mostra a resposta correta e complete as frases.
Neemias ficou profundamente ________ com a notícia.

FELIZ

Neemias _________, derramando seu coração diante de
Deus.

CANTOU

TRISTE
OROU

2. Assim como Neemias, quando você estiver triste ou confuso, ore a Deus. Para Deus nada é
muito pequeno que não seja motivo de oração, nem tão grande que ele não consiga resolver.
Podemos orar sobre qualquer coisa em qualquer momento.
Leia e pinte as mãos que mostram exemplos do que Deus nos convida a orar.
Orar pelo perdão de nossos pecados.

Orar pelo aumento de nossa fé.

Orar pelas necessidades da vida.

Orar pela cura do sofrimento e da dor.

Orar uns pelos outros.

Agradecer em todas as circunstâncias.

Você tem algum pedido de oração? Escreva abaixo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Neemias estava muito triste, mas não se desesperou. Ele persistiu na oração durante 4 meses
pedindo de Deus uma solução para aquela situação. Deus respondeu dando a ele uma
oportunidade de conversar com o rei sobre o assunto. Marque um X nas falas corretas desse
diálogo. Se precisar, leia Neemias 2:1-5.
Uma vez, na hora de servir o vinho, o rei
Artaxerxes percebeu que Neemias não
estava como antes. Seu rosto estava abatido.
O rei disse:
( ) “Se você não está
doente, essa tristeza só
pode ser do coração!”

( ) Neemias, você
dormiu bem?

Apesar de estar com muito medo, Neemias
aproveitou a oportunidade e falou ao rei o motivo
de sua angústia. O rei respondeu:
( ) “O que você quer pedir? O
que você quer que eu faça?

( ) Vou te dar um remédio
para ficar bom logo.

Neemias viu que Deus tinha lhe dado oportunidade de falar. Então ele mais uma vez orou antes
de ir falar com rei.
( ) “Dê-me riquezas para enviar ao meu
irmão Hanani para construir o muro”.
( ) “Deixe-me ir a cidade de Judá, para
que eu possa reconstruí-la.
O rei atendeu os pedidos de Neemias, e ainda foi além: enviou uma escolta de oficiais e
cavaleiros do exército. Neemias reconheceu que foi Deus que fez o rei atender os seus pedidos.
Falando com Deus: Senhor, eu quero orar a ti em qualquer situação.
QUINTA-FEIRA
1. Ao chegar a Jerusalém, Neemias
examinou e constatou a situação
humilhante da cidade. Depois contou o
seu grande plano de reconstrução dos
muros e portas ao povo, que se encheu
de coragem e concordou com a ideia.
Pinte ao lado:

2. Quando dois homens: Sambalate e Tobias, souberam do plano, começaram a zombar dos
israelitas. Neemias respondeu a eles dizendo que Deus os faria vitoriosos. Homens e mulheres
trabalharam na reconstrução. Desenrole o visual e escreva ao lado:
No
importantes

trabalho

No _______________ para Deus
todas as ______________ são

para

___________________.
são

todas as
Deus

Isso inclui você também!

pessoas

3. Quando os inimigos viram que o trabalho era sério, começaram a ridicularizar ainda mais o povo.
E sabe o que Neemias fez? Orou a Deus. Como a zombaria não funcionou, Sambalate e Tobias
planejaram atacar Jerusalém e causar grande confusão. Ligue corretamente:
Quando eu estiver triste ou confuso, antes de mais nada, devo orar.

SIM
NÃO

Devo ceder e fazer o errado para não zombarem de mim.
Quando sou corajoso em fazer o que Deus quer, podem aparecer
pessoas para me desanimar.

Fale assim para Deus:
Senhor, me ajuda a sempre confiar em ti, mesmo que outras pessoas tentem me desanimar.
SEXTA-FEIRA
1. A Bíblia fala que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias não se abalou por
causa dos inimigos, ele confiava em Deus. Pinte as afirmações que representam a atitude do povo
diante das ameaças. Dica: leia Neemias 4:9.
Colocaram guardas
Oraram a Deus.
Choraram desesperados.
de dia e de noite.
2. Neemias encorajou o povo e eles continuavam dedicados à obra. Em 52 dias a obra foi
concluída, o muro da cidade foi reparado e as portas estavam prontas. Complete o versículo com
as palavras:
Deus
inimigos
atemorizadas
orgulho
“Quando todos os nossos i_____________ souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram
a__________________ e abateu-se o seu o____________, pois perceberam que essa obra havia
sido executada com a ajuda de nosso D________.” Neemias 6:16
3. A sobrevivência do povo de Israel era um sinal de que Deus amava essa nação e que cumpre
com a sua palavra. Neemias continuou a organizar o povo. Coloque as letras abaixo em ordem e
descubra o que Neemias fez e o que você também deve fazer em momentos difíceis:
Exemplos de situações que Neemias orou:
- Quando estava triste e precisava de ajuda.
- No meio de uma conversa com o rei.
- Quando os zombadores falavam.
- Quando precisava de proteção.

Lembre-se: Quando estiver triste ou confuso, antes de mais nada, ore.
Falando com Deus: Senhor, sempre que precisar de ajuda vou orar.

