AULA 3- Referencial de Persistência - Neemias e o Povo de Jerusalém
Estamos em mais um domingo da campanha sobre referenciais apostólicos, que alegria!! Vamos orar,
meditar e pedir a direção de Deus, para termos criatividade, sabedoria e conduzir esta campanha de forma
que Ele se agrade da nossa oferta.
PARA VOCÊ PROFESSOR (A):
Para falarmos em referenciais apostólicos, em primeiro lugar, precisamos viver o que estamos passando
para as crianças, porque antes de prestarem atenção nas histórias da bíblia que contamos a eles, eles nos
veem como referência, referência essa tão importante quanto a Contação de história que ilustramos nas
aulas.
Neemias tinha tudo para desistir, mas preferiu seguir e não deixar se desanimar por barreiras em seu
caminho, seu legado é de inconformismo, restauração, restituição e de liderança. Neemias foi muito
determinado quando recebeu a direção de Deus para restaurar o muro de Jerusalém.
LEIA E MEDITE:
Neemias 1: 1;6 Neemias 2: 2;5
OBJETIVOS:
● Levar a criança a entender que não devemos desistir, Deus está conosco!

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:

●
●
●
●

Para esta aula sugerimos:
Que tal utilizar uma caixa surpresa, como na imagem;
Os personagens podem ser feitos com rolinhos de papel;
Montar o muro com pecinhas de monta monta;
Finalize montando o muro de Jerusalém com caixas de leite

MINISTRANDO:
Oi, galerinha mais linda!
Hoje eu trouxe uma caixa cheia de surpresas! Ela esta pesada, deve ter muita coisa aqui, né?
(tire o primeiro personagem) olhem este aqui é o Neemias, sabia que ele morava no palácio do rei e
trabalhava na cozinha? É, ele fazia os lanches mais gostosos para o rei.
Um dia Neemias ouviu uma notícia que deixou ele muitooo triste, tão triste que ele sentou no chão e
chorou muito, chorou bastante mesmo! Mas ele não só chorou, mas, também orou para Deus, contanto
que estava muito triste porque derrubaram o muro da cidade de Jerusalém, era lá a cidade favorita dele,
onde os pais deles estavam, então depois que ele orou Deus enviou ele até a cidade de Jerusalém e lá, ele
viu que estava tuuudo bagunçado, destruído os tijolos estavam todinhos no chão. Mesmo vendo tudo no
chão e bagunçado, ele não desistiu, de fazer o muro de novo, mas será que ele conseguiu? Hummmm,
será?!
Siiimm ele conseguiu! Porque ele orou e pediu que Deus o ajudasse a construir o muro, porque ele queria
ver a cidade do povo de Deus liiindaa, e Deus ajudou! Todas as pessoas que moravam na cidade quiseram
ajudar! EBAAA!!! Vão conseguir arrumar o muro para deixar tuuudo bonitinho de novo!
Que legaaal, ta vendo? Não podemos desistir e nem ficar triste quando está difícil de arrumar, é só orar,
contar para Ele tudo que sentimos se estivermos tristes ou felizes e Deus nos ajudará em tuuudo!

ORAÇÃO:
Senhor Jesus, nos ajude a não desistir, mesmo quando estiver difícil eu não vou ficar triste, vou orar e
confiar, em nome de Jesus, amém!
VERSÍCULO:
A alegria do Senhor é a nossa força! Neemias 8:10
ATIVIDADE
1. Faça um painel de EVA e as crianças irão colocar os “tijolos”;

2. Vamos montar o muro de Jerusalém, pode utilizar as caixinhas de leite como sugestão ou montar
com lego;

LEMBRANCINHA:

