ROTEIRO
PGM INFANTIL

estação

KIDS

DE 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2018

ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:
9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.

IGREJA
IGREJA BATISTA
BATISTA DO
DO BACACHERI
BACACHERI
Rua
Rua Amazonas
Amazonas de
de Souza
Souza Azevedo,
Azevedo, 134
134
Bacacheri
Bacacheri || Curitiba
Curitiba || PR
PR
Mais
Mais informações:
informações: infantil@ibb.org.br
infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

Neemias e a Reconstrução
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

2.Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

3.Eu li na Bíblia – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=-PdcGKIXjPY

4.Reconstrução dos Muros, Alegria do Senhor é minha
força
https://www.youtube.com/watch?v=2sRp714zMG0

Princípio Bíblico:
União– Neemias orou por seus amigos, viajou até a cidade onde
eles moravam e os liderou, dando muita coragem para a
reconstrução dos muros. Ele agiu como um verdadeiro herói,
ajudando pessoas a cumprirem a sua missão. Que bom exemplo
Neemias nos deu.

Versículo-chave:
“Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o
que o rei me tinha dito. Eles responderam: "Sim, vamos começar a
reconstrução". E se encorajaram para esse bom projeto.”
Neemias 2.18

1°) Mensagem (25 min):
Semana passada, aprendemos sobre um homem chamado Esdras.
Ele amava as Leis de Deus. Esdras estudava as Leis, era obediente
a elas e ensinava as outras pessoas a serem obedientes também.
Esdras tinha um amigo e esse amigo foi levado para a Pérsia como
escravo, doze anos após a história de Esdras. Esse amigo
chamava-se Neemias.
Neemias tinha um ótimo trabalho e o rei confiava nele, pois ele
era copeiro no palácio.
Parecia que tudo estava indo bem na vida de Neemias, mesmo
morando longe de Israel, seu país de origem. Até que um dia,
Neemias escutou uma notícia muito triste de um dos seus irmãos,
que era recém-chegado de Jerusalém. Hanani, seu irmão, disse
que as pessoas que moravam em Jerusalém estavam muito

tristes, pois o muro de Jerusalém havia sido derrubado, e as
portas foram destruídas pelo fogo.
Quando Neemias ficou sabendo disso, ele sentou no chão e
chorou. Passou vários dias lamentando, jejuou e orou a Deus.
Ele realmente se importava com seus amigos e irmãos que
moravam em Jerusalém. Como resposta de oração, o rei soube o
que estava acontecendo e deu autorização para Neemias viajar e
ir ajudar o seu povo, nesse momento muito difícil.
Além de dar permissão para Neemias ir, o rei doou muitos
materiais que seriam necessários para a reconstrução. O rei fez
tudo o que podia para ajudar Neemias e o seu povo.
Após uma longa viagem, Neemias chegou em Jerusalém e
novamente orou, pedindo para Deus dizer o que ele devia fazer.
Em seguida, fez um planejamento, convocando todos para o
trabalho.
Neemias contou para todos como Deus foi bondoso com ele,
através da vida do rei. As pessoas se encorajaram para fazer esse
projeto de reconstrução.
Havia muitos anos que o muro estava destruído, e por isso, todos
estavam tristes e desanimados. Mas Neemias encorajou a todos,
dizendo que Deus estava com eles e eles deveriam ir em frente.
O povo se reuniu e trabalhou muito. Alguns inimigos pareciam
verdadeiros vilões e queriam que a obra parasse. Mas mesmo
assim, eles não desistiram. E após cinquenta e dois dias, eles
terminaram.
Essa história nos ensina como podemos encorajar uns aos outros
a não desistir de tudo o que Deus colocou em nossas mãos para

fazermos. Podemos agir como Neemias, cumprindo os planos de
Deus e encorajando nossos amigos a fazer o mesmo.
Adaptado: [Sementes da Verdade –Neemias, o Herói da Reconstrução]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
1) Você tem amigos? Você ora por eles?
2) Já aconteceu com você, de não ter coragem de fazer algo e o
seu amigo te encorajou?
3) Nossa atitude de encorajamento inicia com a oração. Você ora
pedindo para Deus te ajudar a cumprir os planos dEle?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

Neemias e a Reconstrução
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Neemias e a Reconstrução
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1. Encontre as cinco diferenças entre os quadros abaixo:

Neemias e a Reconstrução
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1.Numere as frases na ordem certa:

Neemias falou com o povo

Os inimigos riram do povo

Neemias dividiu as pessoas em grupos

O rei deixou Neemias ir para Jerusalém

