
IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 28 de fevereiro 2018
UNIDADE PARA CELEBRAR

NEEMIAS
DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Reúna todos os participantes em um círculo. Entregue a cada um, uma folha con-
tendo uma palavra, exemplo: para um, uma folha escrito “casa”; para outro, outra folha escrito “carro”; e assim por di-
ante “abacaxi”; “amarelo”; etc. em seguida explique aos mesmos que: “iremos contar uma história” começando pelo lí-
der e dando sequência com os participantes. Líder inicia: “Eu comprei uma “CASA” por “x” reais... e o próximo deve
dar continuidade... “e na garagem dessa casa já havia um “CARRO”...O Seguinte continua: “...achei que havia feito um
bom negócio, mas na realidade comprei um “ABACAXI”...Continua a estória até terminar as palavras distribuídas.
Aplicação: Juntos, como Corpo de Cristo podemos construir, mudar a história de nossa casa, bairro, cidade, estado,
nação...

LOUVOR: A Alegria está no coração; Vamos Celebrar; Crê somente.

FALANDO A VERDADE: Você já foi convidado para celebrar uma vitória de um amigo ou de um familiar? O
que é CELEBRAR – celebrar é comemorar, é festejar com grande alegria uma conquista! Quando alcançamos
vitória em um jogo tão esperado, quando tiramos as melhores notas na escola, quando realizamos nossos sonhos
seja qual for, acostumamos nos alegrar com nossos amigos, irmãos, colegas, familiares, isto chama -se Unidade
para Celebrar. Celebrar nossas vitórias em Unidade é um propósito de Deus para nossa vida. Olha o que acon-
teceu com o povo de Deus após uma grande vitória: Neemias era o copeiro de um poderoso Rei em um país es-
trangeiro! Mas Neemias ficou muito triste ao saber que a sua cidade estava em ruínas e os muros que a protegi -
am estavam totalmente destruídos, então ele pediu ao rei para voltar para o seu país para reconstruir os muros
da sua terra, Jerusalém. Neemias chegou a Jerusalém e viu a cidade toda destruída. Os muros estavam derruba-
dos e as portas da cidade, queimadas. Então Neemias disse ao povo de Israel: “Vamos reconstruir os muros de
Jerusalém!” Algumas pessoas zombaram dele, mas determinado, e com a bênção de Deus, Neemias começou a
reconstrução dos muros, junto ao povo de Israel. Aquelas pessoas continuavam a zombar de Neemias e os seus
ajudantes, dizendo: “Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe!” Neemias não deixou
para lá, orou a Deus e pediu para que ele calasse os zombadores. A construção do muro chegou à metade. Os
zombadores Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos nos mu-
ros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos.  Todos juntos pla-
nejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas o povo, que estava ajudando a construir os muros com Neemi-
as, oraram ao nosso Deus e colocaram guardas de dia e de noite para protegerem-se deles. O povo estava cansado
e ainda havia muito entulho para ser retirado para continuar a construção. Os zombadores estavam planejando
se infiltrar no meio do povo e matá-los e acabar com todo o trabalho. Mas Deus revelou o plano malvado dos
zombadores e Neemias colocou o povo para vigiar de dia e de noite. Enquanto uns trabalhavam outros vigiavam
os inimigos. Mesmo com muitas ameaças dos inimigos, o muro foi concluído em cinquenta e dois dias. Então to -
dos os povos inimigos ficaram com muito medo, pois sabiam que o muro foi construído com a ajuda de DEUS. E
todo o povo se ajuntou para lembrar das leis de Deus, de cedo até o meio dia todos ficaram atentos as palavras
que lhes eram ensinadas, o povo chorava ao entender, e aquele dia foi consagrado ao nosso Senhor. O povo saiu
em unidade para celebrar em Deus, fazendo a festa dos tabernáculos, relembrando que peregrinaram 40 anos no
deserto vivendo em cabanas, e que continuavam na dependência de Deus. Os sacerdotes e os levitas, ofereceram,
ao Senhor, grandes sacrifícios, purificaram-se e purificaram o povo (Ne. 8.30), “Deus os alegrara com grande ale-
gria; e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe”.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Ufa! Esta Lição exemplifica muito bem os tipos de UNIDADE já es-
tudadas aqui: Quando o povo se uniu para reconstruir os muros de Jerusalém, percebemos que houve uma Uni-
dade para Conquista, pois seu objetivo era reconquistar a comunhão e a benção de Deus que foram perdidas
em algum momento de suas vidas. Mas houve ali no meio do povo, pessoas como os zombadores Sambalate, To-
bias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode que se uniram para destruir o projeto de reconstruir os mu -
ros –  Unidade para oposição  esses homens se opuseram à vontade soberana de Deus, que afinal não era
apenas a reconstrução física dos muros, mas também a restauração espiritual do povo de Jerusalém. E vimos
ainda na lição estudada a  Unidade para Celebrar que após vencerem a oposição, o povo se Une em um só
propósito, em um só pensamento para adorar a Deus se alegrando uns com os outros pela grande Vitória.  E
você, a qual grupo tem se unido? Em grupos que juntos adoram e buscam a presença de Deus para alcançarem
seus objetivos? Ou você tem se juntado com pessoas que sempre se opõem ao que diz a Palavra de Deus fazendo
o que desagrada ao nosso Senhor? Você que já é salvo em Jesus lembre se que Deus quer que você ande em uni -
dade para adorar e exaltar o Seu Santo Nome. Fuja de situações que te leve a fazer coisas contrárias a vontade
dEle e CELEBRE em unidade, suas conquistas! Você que ainda não recebeu Jesus como Salvador: Faça parte do
povo que vive em Unidade para agradar a Deus, creia no Senhor Jesus hoje mesmo! e Celebre o grande presente
da Salvação.
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