
SEMANA 39 – NEEMIAS 

NOME: ________________________________________________________- Data: 25/09/2022. 

Orientações ao responsável pela criança: 

 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); 

 Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

 Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

 A história a ser contada de segunda a sexta está no Livro de Neemias (sua leitura); 

 O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO” (Salmos 56:3) 
 

 (Gestos: EU CONFIO– mãos juntas em posição de oração; EM TI DEUS- apontar para o alto; TODO 

PODEROSO- braços em posição de forte mostrando o muque) 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

   O tempo todo Deus olhava e cuidava do seu povo. Deus não 

esqueceu de seu povo como escravo e nem das promessas que tinha feito 
para eles.  

Uma grande parte dos israelitas que eram escravos na Babilônia 
voltaram para suas casas em Jerusalém e reconstruíram a cidade que tinha 
sido destruída. Mesmo assim, os israelitas continuavam sem proteção 
porque Jerusalém estava sem os muros.  

Existia um judeu que não tinha voltado com o seu povo para 
Jerusalém. Ele continuou trabalhando para o rei Artaxerxes na cidade 
chamada Susã. Sabe como era o nome dele? NEEMIAS  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Neemias trabalhava para o rei Artaxerxes como copeiro (servia a bebida e comida para rei). 
Faça um caminho (colando grãos de feijão) para levar Neemias até o rei. 

 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir:  “Deus, obrigado por nunca esquecer 
de mim! Amém.” 

____________________________________________________________________________________ 
 

TERÇA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Certa vez, o irmão de Neemias chamado Hanani foi falar com ele 
sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. E as notícias não eram 
boas!  

O povo que tinha voltado para sua terra estava sofrendo muito 
porque os muros da cidade estavam destruídos, o fogo acabou com as 
portas e qualquer povo poderia atacá-los novamente. 

Ao ouvir isso, Neemias ficou muito triste. Ele orou a Deus e pediu 
ajuda para resolver esse problema. Neemias era um homem de oração 
e ele orava em todos momentos.  

Deus quer que você ore por tudo, seja por pequenas coisas 
(como um brinquedo) ou por coisas grandes (como um emprego para o 
papai).  

Deus quer que você converse com ele todos os dias. Deus quer 
que eu ore em todos os momentos. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Desenhe ou cole uma figura de algo que você quer pedir a Deus em oração. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, atenda sempre as 
minhas orações.” 
_____________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:  

Neemias orou sem parar e no tempo certo, Deus mostrou para ele como poderia ajudar o seu povo 
a reconstruir os muros da sua cidade. 

Toda criança pode orar, Deus sempre ouve sua oração. Deus gosta muito de conversar com você, 
ele quer ser seu amigo, por isso você pode orar por qualquer 
coisa. 

Você pode orar pedindo perdão pelos seus pecados, 
quando quiser agradecer, orar pelos seus amigos, quando você 
estiver triste, alegre ou doente. 

Certo dia quando Neemias estava servindo o vinho, o 
rei percebeu que ele estava triste, que não era o Neemias 
alegre de antes.  

O rei disse: “Se você não está doente, essa tristeza só 
pode ser do coração!”  

Será que Neemias vai ter coragem de falar para o rei 
porque estava triste? Amanhã você vai saber. 



Lembre-se sempre: Deus quer que eu ore em todos os momentos. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Pinte a cena de Neemias indo falar com o rei.  

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado porque eu posso 
sempre falar contigo!” 
____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Mesmo com muito medo, Neemias não perdeu 

a chance de falar para o rei o porquê estava triste. E o rei 

respondeu: O que você quer pedir? O que você quer que 

eu faça? 

Neemias orou novamente bem baixinho e rápido e 

depois disse: “Me deixe ir à cidade de Jerusalém, para que 

eu possa reconstruí-la”. 

O rei deixou Neemias ir para sua cidade, reconstruir os muros e ainda enviou com Neemias muitos 
soldados do seu exército e cavaleiros. 

Na mesma hora Neemias percebeu a bondade de Deus, fazendo com que o rei deixasse ir para 
Jerusalém ajudar seu povo. 

Deus quer que eu ore em todos os momentos. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Circule o que Neemias fez quando estava muito triste.                                                          

 
  

OROU CORREU CHOROU 



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, que bom que posso contar 
contigo todos os dias!” 

_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:  

Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele 
animou o povo para trabalhar e construir o muro com a 
ajuda do Senhor. O povo ficou alegre. Eles se 
encheram de coragem e disseram: “Sim, vamos 
começar a reconstrução!” 

Todas as famílias trabalharam na construção: 
pais, filhos, netos. Todas as pessoas são importantes 
no trabalho de Deus. 

A Bíblia diz que todos faziam o seu melhor na 
reconstrução do muro. Em 52 dias de trabalho, tudo 

estava pronto! 
Com a ajuda de Deus, o povo conseguiu construir os muros e as portas da cidade. Assim eles ficaram 

protegidos e felizes novamente. 
Deus ouviu as orações de Neemias. Nosso Deus ouve a sua oração também, por isso ore sempre e 

em todos os momentos, seja bom ou difícil. 
Não se esqueça: Deus quer que eu ore em todos os momentos. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Cole pedaços de papel no lugar dos tijolos para ajudar Neemias a reconstruir os muros da 
cidade. O responsável pode pintar com giz de cera ou lápis de cor um pedaço de papel de vermelho ou 
marrom e recortar para a criança colar.  

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por mais uma 
história que aprendi!” 

 


