Meditação – Infantil 3

SEMANA 33: NEEMIAS
Nome: ________________________________________________ Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato:__________________________
Versículos para decorar

Estejam sempre alegres, orem sempre. (1 Tessalonicenses 5:16-17 - NTLH)
Data para falar o versículo: 31.10.2021
 Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
 Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
 Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
 A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
 Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Livro de Neemias;

Segunda-feira
Fale para a criança: Deus não esqueceu do povo de Israel como escravos, nem das promessas que
ele já tinha feito. Durante todo o tempo, Deus olhou pelo povo e cuidou deles.
Conte: Uma grande parte dos israelitas voltaram para
Jerusalém e reconstruíram a cidade. Mas eles continuavam
indefesos porque não tinha muros.
Continue: Neemias era um dos judeus que não havia
retornado para Israel. Ele estava na cidade de Susã, capital
da Pérsia. Ele ocupava uma posição de confiança do rei
Artaxerxes: era copeiro na corte persa.
Explique: Sua responsabilidade era provar o vinho do rei
para ver se estava ou não envenenado. O rei tinha que
confiar muito nele. Era uma questão de vida ou morte
para o rei.
Atividade: Vamos colorir Neemias servindo o Rei Artaxerxes em seu palácio?

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por cuidar de mim o tempo todo.

Terça-feira
Fale para a criança: Certo dia, Hanani, um dos irmãos de Neemias, chegou com más notícias sobre
o povo de Israel que estava em Jerusalém. Eles estavam passando por um momento muito difícil, de
muita humilhação e sofrimento.
Rosto triste: O muro da cidade ainda estava destruído
e suas portas ainda estavam queimadas pelo fogo.
Continue: Quando Neemias ouviu essa notícia ficou
profundamente triste. Ele era um homem que amava
orar e falar com Deus, então depois de ouvir a notícia
ele foi orar e pedir ajuda do Senhor.
Ensine: Com Deus nada é muito pequeno que não seja
motivo de oração, e nem tão grande a ponto de Deus
não conseguir resolver. Ele quer estar presente,
pertinho de você em todos os momentos.
Fale com convicção para a criança: Deus quer que você ore por coisas pequenas (como pedir um
brinquedo) e que você ore por coisas grandes (como pedir que ele cure uma doença, ou pedir um
emprego para seu pai).
Fixando a lição/ A criança repete: Deus quer que eu ore em todos os momentos!
Atividade: Escreva uma oração sua para Deus. (Você pode ajudar escrever, mas deixe a criança
falar)

MINHA ORAÇÃO:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado porque eu posso conversar com o Senhor.
Quarta-feira
Fale para a criança: Você sabia que toda criança pode orar? Deus
ouve a sua oração. Você pode orar por qualquer coisa: Perdão pelos
nossos pecados, pelos seus amigos, quando estão doentes, quando
você estiver alegre ou triste. Antes de fazer qualquer coisa, ore!
Explique para a criança: Neemias orava sem parar. No tempo certo
o Senhor mostrou a oportunidade para ele fazer alguma coisa para
ajudar as pessoas do seu povo e reconstruir os muros.
Conte: Certo dia na hora de servir o vinho, o rei Artaxerxes percebeu
que Neemias não estava como antes. Seu rosto estava triste.

O rei disse: “Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração!”.
Continue: Mesmo com muito medo, Neemias aproveitou a oportunidade para falar ao rei o motivo de
sua angústia. O rei respondeu: “O que você quer pedir? O que você quer que eu faça?”.
Diga: Então Neemias orou mais uma vez (uma oração rápida), e pediu para ir à cidade de Jerusalém
para reconstruir os muros.
Conclua com voz de entusiasmo: O rei atendeu aos pedidos de Neemias e também enviou muitos
soldados do exército e cavaleiros. Neemias viu que a bondosa mão de Deus estava sobre ele, pois o
rei atendeu os seus pedidos.
Fixando a lição/A criança repete: Deus quer que eu ore em todos os momentos (1Ts 5:17).
Atividade: Circule o que devemos fazer quando estivermos tristes e confusos.

CHORAR

ORAR

RECLAMAR

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por ouvir minha oração.
Quinta-feira
Fale para a criança: Neemias chegou a Jerusalém e animou o povo para construir e trabalhar. O
povo se encheu de coragem e disse: “Sim, vamos começar a reconstrução! ”

Prossiga: Mas dois homens chamados Sambalate e Tobias souberam que os Israelitas estavam
começando a reconstruir o muro. Eles começaram a zombar deles dizendo que eram “fracotes” e
tentaram desanimá-los.
Neemias respondeu: “O Deus dos céus nos ajudará”. Neemias fez o que sempre fazia na hora da
dificuldade, ele orou!
Fixando a lição/ A criança repete: Deus quer que eu ore em todos os momentos
Fale com entusiasmo: Todas as famílias trabalharam na construção: pais, filhos e netos. Todas as
pessoas são importantes para o trabalho de Deus.
Explique mostrando a Bíblia: A Bíblia fala que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Eles
oravam a Deus e colocaram guardas de dia e de noite para protegê-los. Neemias falou: “Não tenham
medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível!” O nosso Deus é um Deus
grandão!
Conclua: Sambalate e Tobias tentaram atrapalhar e colocar medo várias vezes no povo, mas eles
continuaram trabalhando muito. Com uma mão construíram os muros e com a outra eles seguravam
uma espada para se protegerem.
Atividade: O povo continuava trabalhando muito. Com uma mão eles construiam o muro e com a
outra eles seguravam uma espada. Encontre os 5 erros:

Oração – Leia e a criança repete: Senhor, quero ser trabalhador.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Depois de 52 dias, o muro da cidade e suas portas
ficaram prontos.
Continue: Sabe o que aconteceu? Todos aqueles que lutaram contra,
ficaram com medo e muito envergonhados, porque viram que o Senhor
estava com o povo e nada iria impedir o seu plano.
Fale com entusiasmo: O muro foi construído com a ajuda do Senhor,
e agora finalmente o povo ficou protegido.
Explique: Você deve fazer como Neemias, que orou a Deus em vários
momentos.
Afirme: Ele orou quando estava triste e precisava de ajuda, orou no meio
de uma conversa com o rei, orou quando os homens tentaram atrapalhar
o trabalho, orava para agradecer e orava a Deus pedindo por proteção.
Fixando a lição/ A criança repete: Deus quer que eu ore em todos os momentos (1Ts 5:17).
Atividade: Desenhe o muro da cidade depois de pronto.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a orar em todos momentos como Neemias.

