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QUEBRA-GELO  

Leve uma máscara de um rosto alegre e outra de um 

rosto triste (você pode recortar rostos de revistas ou 

desenhar você mesmo). Coloque uma de cada vez e 

depois pergunte às crianças qual delas expressa o tipo 

de amigos que elas gostariam de ter por perto quando 

precisarem de ajuda: a de rosto alegre ou a de rosto 

triste. Então diga: "A alegria sempre é melhor do que 

a tristeza. A alegria que vem de Deus então é muito 

melhor". 

 

 
“Porque a alegria do SENHOR é a vossa força." 

(Neemias 8.10) 
 

 

LOUVOR & ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

agradecendo a Deus pela vida das crianças. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: NEEMIAS LEVANTA OS MUROS DE JERUSALÉM 

Texto bíblico: Neemias 1 a 8 - resumido 

Neemias estava na cidade de Susa, para onde o povo 

de Deus havia sido levado como escravo. Ele era o 

copeiro do rei. Então o rei disse: "Por que você está 

triste? O que é que você quer?" E Neemias respondeu: 

"Se o senhor está contente comigo, deixe que eu vá 

para reconstruir a cidade dos meus pais". E o rei lhe 

deu tudo o que pediu, porque Deus estava com ele. 

Cheguei a Jerusalém e vi as suas portas queima das. 

Então disse ao povo: "Vamos construir de novo os 

muros da cidade e acabar com essa vergonha". 

Quando nossos inimigos souberam que estávamos 

reconstruindo os muros, ficaram furiosos, começaram 

a rir de nós e disseram: "O que é que esses judeus 

fracos estão fazendo?" Mas nós oramos ao nosso Deus 

e os muros foram terminados, porque o povo tinha 

ânimo para trabalhar. Então, os nossos inimigos 

ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a 

ajuda do nosso Deus. Neemias era o governador e 

disse: "Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e 

por isso vocês não devem se lamentar nem chorar, 

porque a alegria do Senhor é a nossa força".  

 

NEEMIAS AJUDOU O SEU POVO A RECONSTRUIR OS 

MUROS DA CIDADE 

Neemias foi um homem usado por Deus para ajudar o 

seu povo em um momento muito difícil para eles. Sua 

cidade, Jerusalém, havia sido destruída e muitos 

tinham sido levados escravos. Neemias era copeiro do 

rei e morava em outra cidade. Ele vivia no palácio e 

todos os dias servia a bebida que o rei bebia. Quando 

soube da miséria do seu povo, ele pediu ao rei para 

voltar e ajudá-los a reconstruir os muros da cidade. 

Neemias voltou para sua terra e encontrou o seu povo 

completamente desanimado e sem forças para 

trabalhar. Sabe qual foi o remédio que Neemias deu a 

eles? Oração! Ele ensinou o povo a orar e buscar a 

Deus. Quanto mais eles oravam, mais se sentiam 

fortes. Foi assim que a força deles voltou. Deus lhes 

deu ânimo e juntos eles reconstruíram os muros 

caídos. A história de Neemias nos ensina a orar e 

buscar a Deus mesmo quando as coisas parecem não 

ter mais jeito de dar certo, pois o nosso Deus é 

poderoso e pode consertar o que foi destruído. Deus 

pode transformar o seu pai, a sua mãe, mas você 

precisa orar. Quando as crianças oram, Deus 

responde. 

A ALEGRIA DO SENHOR É A SUA FORÇA 

Enquanto Neemias e o povo trabalhavam para 

consertar os muros da cidade, seus inimigos riam deles 

e os criticavam, chamando-os de fracos. Você já 

passou por situações assim em que seus colegas ficam 

rindo e zombando de você? Quando eu era criança, 

meus colegas de escola zombavam de mim porque eu 

era crente. Algumas vezes, eles riam e me chamavam 

de "crentinha". Infelizmente, isso ainda acontece hoje, 

algumas crianças gostam de criticar outras e rir delas 

por muitos motivos: porque são pobres, por serem 

feias, por causa do seu cabelo, das suas roupas e da  
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sua aparência. Você já viu isso acontecer? Ouça esta 

história: Certa vez, uma formiguinha começou a subir 

uma montanha junto com outras formigas. Logo, elas 

começaram a criticá-la, dizendo: "Pare, você não vai 

conseguir subir! Você é muito fraca e pequena!" Mas 

ela continuava subindo. Depois de um tempo, ela 

chegou ao topo da montanha. As outras formigas 

ficaram surpresas e perguntaram: "Como ela 

conseguiu?" E uma das formigas disse: "Vocês não 

sabiam? Ela é surda". Veja, o fato de ser surda fez com 

que a formiguinha não ouvisse o que as outras diziam 

sobre ela. É assim que você deve fazer em relação às 

críticas sobre você. Não ouça! Quando você ouve as 

críticas de seus colegas, isso o deixa triste e 

desanimado. Sabia que foi isso que Neemias ensinou 

ao seu povo? E algo surpreendente aconteceu! Depois 

que Neemias e seus amigos começaram a orar, eles se 

sentiram fortes e alegres. Eles descobriram que a 

tristeza os deixava fracos, e a alegria os deixava fortes. 

Por isso, Neemias lhes disse: "Não fiquem tristes, 

porque a alegria do Senhor é a nossa força". Assim, 

eles conseguiram terminar os muros e todos ficaram 

alegres. Esta é uma lição muito importante: a alegria 

que vem de Deus nos dá força. Não aquela força de um 

super-herói, mas a força que vem de Deus. Essa força 

é o poder de Deus! Mesmo que se sinta fraco, você 

pode experimentar a força que vem de Deus. E, 

mesmo que se sinta triste, você pode ter a alegria de 

Deus. Sabe como? Ore e peça a Deus para te dar a 

alegria que vem d'Ele, pois essa alegria nunca acaba. 

Vamos orar! 

 

COMPARTILHAMENTO   

 

1. Qual é o nome do homem que reconstruiu os 

muros da cidade de Jerusalém? Neemias. 

2. Onde Neemias estava morando quando 

recebeu a notícia de que sua cidade estava 

destruída? No palácio do rei. 

3. Como estava o povo quando Neemias chegou 

à cidade? Desanimado. 

 

 

4. O que Neemias fez quando viu o povo 

desanimado? Ele orou. 

5. O que você deve fazer quando estiver 

desanima do? Devo orar. 

6. O que os inimigos de Neemias fizeram? Riram 

dele e o criticaram. 

7. Qual foi o segredo da força de Neemias? A 

alegria. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER 

Estamos precisando de servos no MINI. Se você gosta 

de atuar e tem 16 anos ou mais, venha fazer parte da 

nossa equipe de teatro. Se você gosta de trabalhar 

com decoração e tem 14 anos ou mais, venha fazer 

parte da nossa equipe de cenário. Também 

precisamos de pessoas para servir na inclusão, nos 

procure. Vanessa – 27.98129.8211. 

Nesse domingo pela manhã temos ensaio do Coro Kids 

e JR às 9h, e EBD MINI e JR das 10h às 11h15. Às 18h30 

temos salas e Culto MINI & JR. Esperamos vocês! 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

CARTA 39 – NEEMIAS LEVANTA OS MUROS DE JERUSALÉM 

 

ATIVIDADE  

  3 - 8 anos 

“Porque a alegria do SENHOR é a vossa força." (Neemias 8.10) 

 

PINTE A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


