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1LER
 Ler a escritura para o dia

(Escolha uma Bíblia. Poderá
querer ler primeiramente
e decidir quanto da passagem
vai ler e partilhar
com a sua família.)

Irá Precisar

•   Bíbla 

•    Este
cartaz

 

•     

Irá Fazer

1.   

2.   Siga os  PASSOS 1-4 
para ENVOLVER-SE
NA PALAVRAcada
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Find These 
Hidden Pictures

LEITURA BÍBLICA DIÁRIA
1.  Neemias 1:1-4a  ............................................................. Más noticias! Bolas!

2.  Neemias 1:5-7  .................................................. Não fiques aí sentado – ora!

3.  Neemias 1:8-9  .............................................. Firme nas promessas de Deus

4.  Neemias 1:10-11  .................................................... Pedindo e intercedendo

5.  Neemias 2:1-8  ........................... Achar graça diante de Deus e dos homens

6.  Neemias 2:11-15b  ................................

7.  Neemias 2:16-18  .......................................Chegou a Hora - Pronto...Partida!

8.  Neemias 3:1-2, 28-32  ...........................Encontrar unidade na comunidade

9.  Neemias 4:1-5  ............................................... Evitando as pedras do inimigo

10.  Neemias 4:6-9  ..............................Construindo sobre um firme fundamento

11 . Neemias 4:10-11  ............................ Não se entregue ao desencorajamento

12.  Neemias 4:12-14  ..Através de muitos perigos, labutas, ciladas...montanhas

13.  Neemias 4:15  ................................................................De volta ao trabalho

14.  Neemias 4:16-18  ..................................... Uma lança, um escudo e uma pá

15.  Neemias 4:19-20  ................................................... Liderando pelo exemplo

16.  Neemias 4:21-23  ..................................

17. Neemias 5:1-5  ..................... Perdoa-nos as nossas dividas – regras injustas

Tijolo a tijolo - uma tarefa sacrificial

18.  Neemias 5:6-8  ....................................Uma reunião do “conselho” municipal

19.  Neemias 5:9-12a  ..............................................Confrontando a trangressão

20.  Neemias 5:12b-13  ..........................Um apelo à integridade e compromisso

21 . Neemias 5:14-15  .............................................. Agindo no interesse público

22.  Neemias 5:16-19  ............................... Liderando... Dando um bom exemplo

23.  Neemias 6:1-4  .............................................Frustrando as táticas do inimigo

24.  Neemias 6:5-9  ...................................................... Buscar força para a tarefa

25.  Neemias 6:10-13  ............................................................Discernir o engano 

26.  Neemias 6:15-16  .......................... Sucesso contra todas as probabilidades

27 . Neemias 7:1-3  ........................ Somos todos precisos para que isto funcione

28.  Neemias 8:1-4a  ....................................................... Ouvir a Palavra de Deus

29.  Neemias 8:5-8  .................................... Procurar conhecer a Palavra de Deus

30.  Neemias 8:9-12  ...................... Encontrar alegria e força na Palavra de Deus

31 . Neemias 9:1-3  .............................................................. Doce hora de oração

32.  Neemias 9:5b-6  ......................................................................Celebre a Deus!

33.  Neemias 9:7-8  ................................................Glória ao Senhor, nosso Deus!

34.  Neemias 9:9-15, 26-27  ................ Uma lição da história - Deus é sempre fiel

35.  Neemias 10:28-29 ................................................Fazer um pacto com Deus

36.  Neemias 11:1-3  .................................................................... Estabelecer-se

37 . Neemias 12:27-30 .......................................... Dedicação do muro a Deus

38.  Neemias 12:31, 38-40  .....

39.  Neemias 12:43  ....................................................... A alegria da restauração 

40.  Neemias 13:19-22  ............................................ Guardando as leis de Deus 

 41 . CELEBREM! CONSEGUIRAM!

3 FALAR
 Depois de ler a passagem bíblica

cada dia, falem sobre ela juntos
como família. Considerem estas
três       perguntas para começar a
conversa de família: 

1. De que forma é que a imagem
escondida de hoje se encaixa na
nossa leitura bíblica?

2.
 

O que acham que Deus nos quer
ensinar da leitura Bíblica de hoje?

3.
 

Que sentimentos tivemos ao ler a
Bíblia hoje?

4ORAR
 Orem juntos como família, partilhando

louvores e pedidos de oração.
 Orem uns pelos outros, família, amigos, 

igreja, comunidade, nação e mundo.

 
Talvez queiram manter um diário
dos vossos tempos de oração.

2 ENCONTRAR
& MARCAR

 

 

 

Memorização Bíblica Semanal

Marcador
Fluorescente

Coloque este cartaz
no frigorifico.

dia como família.

Semana 1: “E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não
desanimarmos.” (Gálatas 6:9)

Semana 2: “Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem
com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma
traça destrói. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.” (Lucas 12:33-34)

Semana 3: “Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo

Semana 4: “Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os
outros e para com todos,  a exemplo do nosso amor por vocês.” (1 Tessalonicenses 3:12)

Semana 5: “Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo.” (1 Coríntios 11:1)

Semana 6: “Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua con�ança nele,
para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.” (Romanos 15:13)

Uma marcha de gratidão, um concerto de louvor 

Use a chave para identificar a
figura para o dia. 
Não se engane! Existem figuras
parciais. Procure a figura inteira
que se pareça EXATAMENTE como
a chave.
Escolha um membro da família
para marcar a figura.

Homem que fez o reconhecimento


