Meditação – Infantil 1 e 2

SEMANA 35: ESTER – Parte 2
Nome: ______________________________________________Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato:_______________________
Versículos para decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)

Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. (Jó 42:2b)
Data para falar o versículo: 14.11.2021







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 4:3 a 9:17

____________________________________________________________________________
Segunda-feira
Comece revisando: Semana aprendemos que
um homem muito mau chamado Hamã disse para
o rei Xerxes a fazer uma lei para matar todos os
judeus. Mas o rei não sabia que a rainha Ester,
sua esposa, fazia parte desse povo.
Fale: Quando Mardoqueu soube da lei ficou muito
triste e chorou. Em todos os lugares que a notícia
chegava os judeus choravam.
Continue: Então Mardoqueu pediu para levar o
decreto até a rainha Ester para que ela fosse até
o rei pedir para ele fazer alguma coisa proibindo a
morte dos judeus.
Pergunte: Será que Ester vai ter coragem de ir
até o rei? Amanhã você vai descobrir.
Atividades: Cubra o pontilhado e descubra onde a rainha Ester morava.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor obrigado por nos ajudar em que precisamos.
Terça-feira
Fale para a criança: Ester sabia que tinha que falar com o rei, mas ninguém podia chegar perto
dele sem que ele chamasse.
eu quero sempre ter um coração obediente.
Mardoqueu falou para a Ester: “Quem sabe se não foi para salvar o povo judeu que você
chegou à posição de rainha?”
Fale com
alegria:
Mas
Deus
deu
para Ester sabedoria e coragem para ir falar com o rei.
rigado
por me
criar de
uma
forma
especial.

Ester disse: “Se tiver que morrer, morrerei.”
Fixando a lição/ A criança repete: Deus tem um plano para mim. Só preciso obedecer!
Atividade: Desenhe uma coroa bem bonita na cabeça da rainha Ester. E depois pinte

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, te peço por sabedoria.
Quarta-feira
Inicie: Depois de três dias, Ester vestiu suas vestes de rainha e foi
para o pátio do palácio, em frente ao salão do rei, que estava
sentado bem na entrada.
Faça rosto feliz: Quando o rei viu Ester ficou feliz. O rei
perguntou o que Ester queria e convidou o rei e o malvado Hamã
para jantar. O rei aceitou o convite.
Diga com entusiasmo: No jantar o rei disse para a rainha Ester
que ela poderia pedir o que ela quisesse, mas ela pediu apenas

para eles voltarem no outro dia para jantar novamente com ela.
Continue: No outro dia, o rei Xerxes e Hamã foram para o segundo dia de jantar com Ester.
Agora Deus iria realizar o seu plano através da vida de Ester para salvar o seu povo.
Fixando a lição/A criança repete: Deus tem um plano para mim. Só preciso obedecer!
Atividade: Circule o que Ester convidou o rei e Hamã para fazer:

Para jantar

Para ler

Para trabalhar

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a não ser orgulhoso.
Quinta-feira
Comece com entusiasmo: Quando todos estavam jantando, o rei novamente disse para Ester
fazer o pedido dela.
E Ester pediu: “Salve a minha vida e a do meu povo, porque seremos mortos”.
O rei logo disse: “Quem se atreveu a uma coisa dessas!” Faça rosto assustado: Hamã ficou
apavorado.

Respondeu Ester: "O adversário e inimigo é Hamã, esse perverso!"
Continue: O rei ficou furioso e foi para o jardim do palácio, mas Hamã ficou pedindo para Ester
para o rei não mata-lo.
Fale: Quando o rei voltou e viu Hamã se jogando em cima da rainha ficou com raiva. E ordenou:
"Matem Hamã!" Assim Hamã morreu e o rei se acalmou.
Atividade: Como ficou o rei quando soube do verdadeiro plano de Hamã. Ligue a resposta certa
ALEGRE
TRISTE
FURIOSO

Oração - Leia e a criança repete: Senhor obrigado por sempre ter um plano para mim.
Sexta-feira
Fale para a criança: Naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Ester a casa e todas as
riquezas de Hamã, o inimigo dos judeus.
Conte: O rei tirou o seu anel que tinha dado a Hamã e deu para Mardoqueu. Ester entregou
todas as riquezas de Hamã para Mardoqueu cuidar.

Diga: Depois o rei mandou Mardoqueu fazer uma carta dizendo que os judeus poderiam se
proteger dos seus inimigos. Dessa forma os judeus foram salvos e Mardoqueu se tornou o
homem mais importante da Pérsia.
Afirme: Deus colocou Ester como rainha para salvar seu povo. Ester obedeceu e não teve medo
de realizar o plano de Deus.
Nunca esqueça: Deus cuida do seu povo! Ele cuida de você também!
Fixando a lição/ A criança repete: Deus tem um plano para mim. Só preciso obedecer!
Atividade: Pinte Mardoque e seu povo felizes.

Oração - Leia e a criança repete: Deus quero ser obediente a ti.

