MEDITAÇÃO – Kids 2 e 3
SEMANA 34 – TRÊS BONS LÍDERES
Nome:_____________________________________ Turma: ( ) 2A ( ) 2B ( ) 2C ( ) 3A ( ) 3B ( ) 3C
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)
3 – Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua
vontade, ele nos ouve. (1 João 5:14)

SEGUNDA - FEIRA
Entendendo a História
1. O império babilônico caiu e os persas deixaram os israelitas exilados voltarem ao seu lugar de
origem e praticar sua própria religião. Antes desse retorno o povo perdeu tudo. Pinte as formas
geométricas com traços arredondados e relembre alguns fatos que aconteceram.

Muros de Jerusalém
destruídos.

Destruição do
Templo.

Foram levados
cativos a
Babilônia

Nada foi
destruído.

Cada família
permaneceu
em suas casas.

Cidade de
Jerusalém
destruída.

2. Deus sempre cumpre suas promessas e dessa vez não foi diferente. Quando passaram os 70
anos que o povo estava na Babilônia Deus tocou no coração do rei Ciro para que o povo
voltasse para sua terra. O rei Ciro fez algumas proclamações, leia as referências e coloque na
ordem dos acontecimentos - de 1 a 4.
(
(
(
(

) Quem quisesse poderia retornar para Jerusalém (Esdras 1:3).
) Que fossem devolvidos os objetos e utensílios do templo que tinham sido roubados por
Nabucodonosor (Esdras 1:7).
) O templo deveria ser reconstruído (Esdras 1:2).
) Que o povo babilônico desse prata, ouro, bens e animais para os israelitas (Esdras 1:6).

3. Zorobabel foi o primeiro a liderar o povo. Ele foi um bom líder, organizou a reconstrução do
Templo e motivou o povo a voltar a adorar a Deus. Todos louvaram ao Senhor em alta voz e fez
tanto barulho que foi ouvido a grande distância. Resolva os problemas matemáticos e responda:
a) Quanto tempo o povo de Israel foi cativo na Babilônia?
b) Quantas pessoas estavam no primeiro grupo que voltou
para Jerusalém?

Falando com Deus: Senhor me ajuda a sempre te adorar.

TERÇA - FEIRA
Entendendo a História
1. Após o Templo ter sido reconstruído, o povo celebrou durante 7 dias. Oitenta anos mais tarde,
um grupo com cerca de 2.000 homens com suas famílias retornou com Esdras para Jerusalém.
A mão de Deus estava sobre Esdras por alguns motivos. Ele se dedicava em: Dica - Ed 7:9-10

______________

______________

______________

2. Quando Esdras chegou, ele descobriu que os israelitas tinham casado com pessoas dos
outros povos desobedecendo a Lei do Senhor. Isso o deixou profundamente triste. Ele instruiu o
povo. Eles ouviram e se arrependeram desse pecado. Risque a letra M e escreva na linha abaixo
qual era o trabalho de Esdras.
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_____________________ os israelitas.
3. Depois da reconstrução do Templo e do ensino de Esdras o povo ficou morando em
Jerusalém, mas eles estavam indefesos porque a cidade não tinha muros. Deus então levantou
outro homem para construir os muros. Para saber quem ele era leia o texto abaixo e preencha a
cruzadinha.
Ele era um judeu que ainda não havia retornado
do cativeiro. Ele morava em Susã na Pérsia.
Ocupava uma posição de confiança do rei
Artaxerxes: era copeiro na corte persa. Ele
provava o vinho do rei para ver se estava ou não
envenenado. O rei confiava muito nele. E com
certeza ele tinha demonstrado, através do seu
caráter, que era um servo confiável.

Falando com Deus: Senhor, eu quero me dedicar a estudar, a praticar e a ensinar a tua Palavra.
QUARTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Certa vez, Hanani, um dos irmãos de Neemias, com alguns outros homens, chegaram de Judá
com más notícias dos israelitas que moravam em Jerusalém. Leia Neemias 1:3-4 e complete:
a) Os que estão lá na _________ passam por grande
___________ e __________. O ______ de ________ foi
derrubado, e suas _______ foram ____________ pelo _______.

b)
Quando ______ essas coisas, sentei-me e _______.
Passei ______ lamentando-me, __________ e
___________ ao ________ dos céus.

2. Com Deus nada é muito pequeno que não seja motivo de oração, nem grande que ele não
consiga resolver. Em todas as situações Neemias falava com Deus. Ele era persistente, ele orou
4 meses pela reconstrução do muro. Siga o exemplo abaixo e descubra outros momentos em
que Neemias orou.
Orou por
PROTEÇÃO
(Neemias 4.9)

Orou quando
estava
______________
(Neemias 1.4)

Orou enquanto
conversava com o
______________
(Neemias 2.4)

Orou quando
os inimigos
____________
dele
(Neemias 4.4)

3. Neemias orou 4 meses por uma solução. No tempo certo o Senhor mostrou a oportunidade.
Uma vez na hora de servir o vinho, o rei Artaxerxes percebeu que Neemias não estava como
antes. Numere as frases na ordem correta. Dica: Neemias 2:2-9.
( ) O rei perguntou: “O que você gostaria de pedir?”
( ) O rei atendeu os pedidos de Neemias e ainda foi além: enviou uma escolta de oficiais e
cavaleiros do exército.
( ) O rei disse a Neemias: “Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração!”.
( 4) Neemias viu que mais uma vez Deus tinha lhe dado a oportunidade de falar. Então Neemias
orou antes de falar ao rei.
( ) Apesar de muito medo, Neemias aproveitou a oportunidade e falou ao rei o motivo de sua
angústia.
( ) Depois de orar, Neemias disse ao rei: “Me deixe ir à cidade de Judá para que eu possa
reconstruí-la".
Falando com Deus: Senhor, como Neemias, eu quero aprender a sempre falar contigo em oração.
QUINTA - FEIRA
Entendendo a História
1. Neemias entendeu o motivo de tudo
estar dando certo: A bondosa mão de
Deus estava sobre ele (Neemias
2:8b). Chegando em Jerusalém viu os
muros todos destruídos e foi encorajar
o povo a reconstruir os muros.
Complete com a letra A os espaços
vazios e descubra o que ele disse:

Vocês est___o vendo a situ___ç___o terrível em que
est___mos: Jerus___lém est___ em ruín___s, e
su___s port___s for___m destruíd___s pelo fogo.
Venh___m, v___mos reconstruir o muro de
Jerus___lém, p___r___ que n___o fiquemos m___is
nest___ situ___ç___o humilh__nte.

2. Quando isso aconteceu, dois homens chamados Sambalate e Tobias começaram a zombar
dos israelitas para tentar desanima-los, mas Neemias estava confiante Deus iria ajuda-los
(Neemias 2:20). Escreva OK apenas nas informações corretas abaixo:
Muitas famílias ajudaram na reconstrução dos muros.
Somente os homens ajudaram na reconstrução.
Apenas o muro foi consertado, as portas não.
A reconstrução do muro foi totalmente organizada.
3. Quando Sambalate e Tobias viram
que a reconstrução dos muros
estavam indo bem, eles ficaram
desesperados e tentaram zombar
ainda mais dos israelitas, mas
Neemias continuou fazendo o que
sempre fazia: Orar. Escreva a lição
na ordem:

Falando com Deus: Senhor, me ensina a orar nos momentos de tristeza e confusão.
SEXTA - FEIRA
Entendendo a História
1. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Eles oraram a Deus e colocaram guardas de
dia e de noite para protegê-los. Os homens tentaram desanima-lo, mas o povo continuou
dedicado a obra que estavam construindo. Neemias os encorajava. Marque a atitude que você
vai ter quando fizerem algo a você.
Se disserem que sou burro, vou lembrar que Deus me fez
SIM NÃO
com uma super mente e vou estudar ainda mais.
Se falarem que sou leso por não colar na prova, vou chorar e
SIM NÃO
colar da próxima vez.
Se falarem que sou medroso, não vou ligar, pois sei que em
SIM NÃO
Deus sou corajoso.
Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível! O
nosso Deus é um Deus grandão!

2. Após os 52 dias, a obra foi concluída. O muro da cidade e suas portas estavam prontos.
Aqueles que lutaram contra ficaram assustados, pois perceberam que o Senhor estava com o
povo e que nada ia impedir o seu plano. Siga o caminho correto e escreva o que devemos fazer
quando alguém quiser nos desanimar ou estiver nos perseguindo:

5

dedique
-se mais

4

Ore ao

6

Senhor

2

e seja

3

para se

1

proteger!

esperto

___________________________________________
3. Após a reconstrução do muro, Neemias continuou a organizar o povo. A sobrevivência do
povo de Israel era um sinal de que Deus amava essa nação e que cumpre com a sua palavra.
Siga as setas dentro do muro e veja
algumas situações em que Neemias buscou
a Deus:
a) Neemias orou a Deus quando estava
__________________ (1)
b) Neemias orou a Deus quando precisava
de _________________ (2)
c) Orou no meio de uma _____________ (3)
com o rei.
d) Orou para entregar os ____________ (4)
para Deus cuidar deles.
e) Neemias orou por ________________ (5)
Falando com Deus: Senhor, eu quero te buscar antes de tomar qualquer decisão.

