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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);
A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Ester 1:1 a 4:2

Segunda-feira
Fale para a criança: Depois de muitos anos como escravos, os
judeus puderam voltar para Israel. Mas alguns deles
continuaram longe da sua terra.
Conte: O rei da Pérsia nessa época era Xerxes (Assuero). Ele era
um homem ambicioso e gostava de mostrar seu poder.
Continue: Os judeus viviam tranquilos na Pérsia e as pessoas
não se preocupavam com eles. De repente eles se tornaram
alvos de um esquema terrível de destruição.
Pergunte para a criança: Sabe por quê o Diabo queria destruir
o povo judeu? Responda: Porque desse povo iria nascer Jesus, o nosso Salvador. Mas Deus
sempre tem um plano e iria salvar esse povo.
Continue com a história: Durante 180 dias, o rei Xerxes deu um banquete. Ele queria mostrar nessa
festa a enorme riqueza do seu reino e todo o seu poder.
Diga: Quando terminou este banquete, ele deu outro banquete durante 7 dias no jardim do palácio. O
que será que aconteceu nesse banquete? Aguarde até amanhã!
Atividade: Preencha a frase abaixo:

Deus __________ tem um ____________.
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por ter um plano para minha vida.
Terça-feira
Fale para a criança: Enquanto isso, a rainha Vasti também estava oferecendo um banquete para as
mulheres em outra parte do palácio do rei.
Diga: Durante essa festa, o rei mandou trazer a rainha para mostrar a beleza dela para todos os
homens que estavam lá, mas a rainha disse que não iria até lá, e isso deixou o rei com muita raiva e
vergonha.

Fale com seriedade: Então o rei chamou seus amigos para pedir
conselho sobre o que fazer com a rainha. Os seus conselheiros
disseram que o que Vasti tinha feito era algo muito ruim e que o
rei deveria procurar outra rainha.
Diga com entusiasmo: O rei gostou muito da ideia e então
resolveu escolher uma nova rainha dentre todas as mulheres do
reino. Houve uma grande preparação e elas passaram 12 meses
se preparando, cuidando da beleza e tendo aulas de
comportamento, mas dentre todas somente uma seria a
escolhida.
Pergunte com curiosidade: Quem será? Continue meditando
Fixando a lição: Deus sempre tem um plano!
Atividade: A mulher que ganhasse o concurso seria a nova rainha do reino da Pérsia. Cole papel
colorido no formato de estrela para deixar a coroa da rainha bem bonito e depois pinte.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por sempre cuidar de tudo.
Quarta-feira
Prossiga: Na cidade de Susã, na Pérsia, havia um judeu
chamado Mardoqueu e ele tinha uma prima chamada Hadassa
que também era conhecida como Ester. Mardoqueu foi quem
criou Ester, depois que os pais dela morreram, ela era como uma
filha para ele.
Fale com entusiasmo: Ester foi escolhida para participar do
concurso do rei e ela estava com muito medo, mas sabia que
Deus sempre estaria com ela. Tudo o que Ester fazia ela se
destacava das outras mulheres.
Afirme: Deus já tinha um plano para a vida de Ester
Fale para a criança: Mardoqueu andava pelo pátio
todo dia para saber como Ester estava.
Explique: O homem que cuidava das mulheres,
chamado Hegai, gostou de Ester porque ela era uma
boa moça e a levou para o melhor lugar no
harém (onde as mulheres ficavam).
Atividade: Desenhe Ester bem bonita para o
concurso.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a sempre te agradar.
Quinta-feira
Comece com entusiasmo: Chegou o grande dia de Ester se apresentar ao rei Xerxes. Quando ele
conheceu Ester, gostou muito dela e disse que ela seria a nova rainha.
Fale: Ele fez uma grande festa. Ela se tornou a mulher mais importante do mundo: A rainha da
Pérsia!
Fale com voz de suspense: Mas o rei Xerxes não sabia que ela era judia (do povo de Israel). Será
que isso vai ser um problema?
Diga: Certa vez Mardoqueu, primo de Ester, ouviu dois homens planejando matar o rei. Ele contou
para Ester e ela avisou o rei.

Conclua: Os dois homens foram mortos e o nome de Mardoqueu foi para o livro do rei como alguém
que o salvou.
Atividade: Cole barbante no caminho que leva Ester até o rei Xerxes.

Oração – Leia e a criança repete: Senhor, eu sei que o teu plano é sempre melhor.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Cinco anos depois, o rei Xerxes
colocou um homem chamado Hamã na maior posição do
reino depois do rei. Hamã odiava os judeus, o povo de
Mardoqueu e Ester.
Conte: Hamã começou a ter mais raiva de Mardoqueu
porque ele não ficava de joelhos quando ele passava. Então
Hamã decidiu matar todo o povo de Israel.

Prossiga: Hamã convenceu o rei Xerxes com seu
plano perverso de matar os judeus, mas o rei não
sabia que sua esposa Ester era desse povo.
Explique: Então o rei assinou a lei marcando o
dia que os judeus seriam mortos. Depois que o rei
assinava a lei nem ele mesmo podia cancelar ou
mudar.
Fale com voz de tristeza: Quando Mardoqueu
soube, ficou muito triste e chorou. Então ele foi
falar para Ester que todos do seu povo iriam
morrer, e que ela também iria morrer.
Conclua: Ester tinha que fazer alguma coisa!
Agora ela iria entender porque Deus a escolheu
para ser a rainha.
Fixando a lição/ A criança repete: Deus sempre tem um plano. Ele tem um plano para você
também.
Atividade: Pinte a cena de Hamã chateado porque Mardoqueu não se ajoelhava para ele.

Oração - Leia e a criança repete: Deus me proteja de pessoas más.

