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AULA 3- Referencial de Persistência  

 

Hoje temos um referencial cheio de estratégias e persistente , vamos falar de Neemias e o povo de 

Jerusalém. 

 

Para você professor (a): 

 

Olá professor, quantas coisas temos a aprender com Neemias, ele foi um homem de responsabilidade, 
estratégias e influencia, desfrutava de confiança e privilégios. 
Neemias teve atitudes e realizações dentre elas podemos destacar: orou e jejuou diante das más noticias; 
dispôs-se para ser enviado conforme a vontade de Deus; nos se abateu diante das investidas do inimigo; 
inconformado trouxe à memória a palavra de Deus para encontrar ânimo e para ministrar o povo... Foram 
tantas atitudes, persistiu até alcançar a vitoria. 
Essa palavra está sobre a sua vida, você também é um referencial, as crianças se espelham em você, o que 
ela irá refletir? Será que essas qualidades também?  
Professor o Senhor tem um renovo, restituição, restauração para todas as áreas da sua vida. 
Vamos lá, obedecer o envio do nosso Deus. 
 
Boa aula! 

 

LEIA E MEDITE: 

 
Neemias 1  a  6. 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que não devemos desistir, Deus está conosco!  
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
Crianças têm valores baseados em referenciais errados, acabam ficando desorientadas e fazendo o que 
copiam do mau exemplo.  
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

1. EXPLIQUE.  Persistência é uma característica de quem não desiste fácil. Agir com persistência é 

ser esforçado e focado em seus objetivos, sem deixar-se abalar facilmente por quaisquer críticas ou 

negativas. 

2. Leve para a sala uma caixinha de ferramentas, pode ser de verdade ou de faz de conta.                                                                                                                    
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3. Leve imagem para ilustrar a historia. 

MINISTRANDO: 

Professor (a) entre na sala com os adereços da construção, capacete, algumas ferramentas nas mãos.  
Olá crianças, vejam o que eu trouxe o que isso faz vocês lembrarem? Isso mesmo! Contrução...Também me 
lembra a historia de Neemias, vamos saber por quê?  
Neemias foi um homem determinado e obediente a Deus, ele trabalhava como copeiro do rei da Pérsia. 
Certo dia chegou a noticia da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado para o cativeiro na 
Babilônia, tinham os que morreram e os que haviam voltado para a província de Judá estavam passando 
por grandes dificuldades e que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que 
haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados.  
Imaginem como Neemias ficou quando ouviu isso. Como vocês acham que ele ficou? Quando ele ouviu 
isso, sentou-se e chorou. Durante alguns dias, ficou mal e não comeu nada. Mas não ficou nisso, Neemias 
Orou ao Senhor e pediu ajuda. 
Um dia, quando o rei estava jantando, Neemias o serviu vinho. O rei achou estranho, pois percebeu que 
Neemias estava triste, ele nunca havia visto daquele jeito e por isso perguntou: — Por que você está triste? 
Você não está doente! O rei nunca tinha visto Neemias daquele jeito, ele sempre estava alegre. E 
respondeu o motivo de sua tristeza. O rei perguntou: — O que é que você quer? E Neemias disse — Quero 
ir para a terra de Judá a fim de reconstruir os muros da cidade. O rei mandou que fossem com ele alguns 
oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Nossa! Como Deus é bom, preparou tudo para ele. Chegando 
lá andou pela cidade, examinando os muros que haviam sido derrubados e os portões que tinham sido 
queimados.  
— Vejam como é difícil a nossa situação! A cidade de Jerusalém está em ruínas, e os seus portões foram 
destruídos. Vamos reconstruir os muros e acabar com essa vergonha. Neemias animou o povo. Então 
contou a eles como Deus havia o abençoado e o ajudado. Eles disseram: — Vamos começar a 
reconstrução! E se prepararam para começar o trabalho. ( nessa hora use as ferramentas, primeiro fale do 
capacete que é a proteção, e nossa mente tem que estar protegidas também, já aprendemos sobre o 
referencial que tinha a mente de vencedor, mostre o martelo para representar força) bastante animados 
começaram.  Porém alguns homens souberam do que estavam fazendo e começaram a rir deles. E 
disseram: — O que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Neemias respondeu: — 
O nosso Deus nos dará vitoria. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. (mostre o serrote, 
simbolizando que devemos cortar todas as palavras contrarias que vierem para nos fazer desistir dos 
nossos objetivos)  Neemias e o povo se dispuseram a trabalhar e realizaram a obra em apenas 52 dias! 
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Uauu isso mesmo 52 dias, sabe por quê? Sabiam que Deus estava com eles, foram obedientes, não 
desistiram. Você também não vai desistir em nome de Jesus. 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor quero te agradecer porque hoje eu aprendi mais da sua palavra, assim como Neemias não vou 

desistir . Quero sempre fazer a sua vontade meu Deus, me mostra o melhor que devo fazer. Em nome de 

Jesus amem. 

VERSÍCULO: 

 
A alegria do Senhor é a nossa força! Neemias 8:10 
 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Neemias trabalhava onde? 
2. Que noticia ele recebeu que o deixou triste? 
3. O que o rei percebeu sobre Neemias? 
4. O que aconteceu com a cidade de Jerusalém? 
5. Quantos dias Neemias e o povo reconstruiu os muros? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Deus tem grandes coisas para realizar em nossas vidas, cada vez que entregamos nossas ofertas 
demonstramos amor por Deus, por tudo que ele faz e ainda vai fazer. 
 
ATIVIDADE  

 

1. Vamos montar um muro com características que aprendemos com o referêncial Neemias e com 

coisas que não devemos desistir. Faça dois grupos e vamos brincar de quem coloca mais palavras. 

Brinque varias vezes mudando os grupos e sempre pedindo para eles falarem as palavras.  
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2. Que tal mostrar que realmente é persistente. Vamos brincar de construir o muro, com caixas de ovos e 

bolinhas de papel. (para as crianças maiores e menores). 

 

3. Para os menores você pode ler cada palavra, leve as palavras- chave escrita e em pouca quantidade. 

 

4. Vamos montar o muro de Jerusalém, pode utilizar as caixinhas de leite como sugestão ou montar 

com lego; 

   

 

LEMBRANCINHA: 

Chaveiro 
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