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Vem, e Segue-Me – Primária “Traga alguns blocos para a aula e deixe 

as crianças usá-los para ajudar a construir um muro (ou desenhem um 

muro no quadro). Ajude as crianças a pensarem em algumas coisas 
importantes que o Pai Celestial pode pedir que façam, como 

aprender a ler as escrituras. A cada ideia que elas compartilharem, 

peça às crianças que adicionem um bloco no muro. Explique-lhes 

que, quando Neemias estava fazendo sua importante obra de 

consertar os muros de Jerusalém, algumas pessoas tentaram impedi-

lo. Leia Neemias 6:9 e peça que as crianças levantem a mão ao ler 

“fortalece as minhas mãos”. 

Use os tijolos de papel na outra página, passe-os para as crianças, depois que 

elas contarem uma obra que Deus lhes pediu para fazer, elas podem colocar 

seus tijolos e construir o muro ao redor de Neemias. Elas podem começar 

preenchendo o espaço aberto e, com sorte, cobrir toda a página. Deixe um pouco 

de espaço para os olhos de Neemias espiarem elas. 
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Vem, e Segue-Me – Primária “Traga alguns 

blocos para a aula e deixe as crianças usá-los 

para ajudar a construir um muro (ou 

desenhem um muro no quadro). Ajude as 
crianças a pensarem em algumas coisas 

importantes que o Pai Celestial pode pedir que 

façam, como aprender a ler as escrituras. A 

cada ideia que elas compartilharem, peça às 

crianças que adicionem um bloco no muro. 

Explique-lhes que, quando Neemias estava 

fazendo sua importante obra de consertar os 

muros de Jerusalém, algumas pessoas 

tentaram impedi-lo. Leia Neemias 6:9 e peça 

que as crianças levantem a mão ao ler 

“fortalece as minhas mãos”. 

Recorte os tijolos de papel, distribua-os 
para as crianças. Depois que elas contarem 
uma obra que Deus lhes pediu para fazer, 
elas podem colocar seus tijolos e construir 
o muro ao redor de Neemias. Elas podem 
começar preenchendo o espaço aberto e, 
com sorte, cobrir toda a página. Deixe um 
pouco de espaço para os olhos de Neemias 

espiarem elas. 


