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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 4:3 a 9:17

Segunda-feira
Comece revisando: Semana aprendemos que um homem
muito mau chamado Hamã convenceu 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 pedisse para o rei fazer alguma coisa
proibindo a morte dos judeus.
Faça rosto de insegurança:
Ester sabia que tinha que falar
com o rei, mas ninguém podia
chegar perto do rei sem ser
chamado por ele.
Mardoqueu falou para a Ester:
“Quem sabe se não foi para
salvar o povo judeu que você
chegou à posição de rainha?”
Fixando a lição/ A criança
repete: Deus tem um plano para
mim. Só preciso obedecer!
Atividade: Ligue os pontos e
descubra o lugar que a rainha
Ester morava.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por nos ajudar em que precisamos.

Terça-feira
Fale para a criança: Deus deu para Ester sabedoria e coragem
para ir falar com o rei. Ester disse: “Se tiver que morrer,
morrerei.”
Diga: 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: Ao sair do jantar, Hamã passou por Mardoqueu que
não ficou de joelhos quando viu Hamã.
Faça rosto de raiva: Hamã ficou com tanta raiva que construiu um poste bem alto para enforcar
Mardoqueu.
Diga: Nessa mesma noite o rei não estava conseguindo dormir e pediu para ler o livro onde estava
escrito tudo que acontecia no reino.
Finalize: O rei leu que Mardoqueu salvou sua vida quando Bigtã e Teres planejavam mata-lo. E que
ninguém tinha presenteado Mardoqueu em agradecimento pelo que tinha feito.
Atividade: Leve a rainha Ester até o rei Xerxes

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, te peço por sabedoria.
Quarta-feira
Prossiga: Quando Hamã estava entrando no pátio do palácio para pedir para o rei enforcar
Mardoqueu, o rei pergunta para Hamã: o que ele poderia dar de presente para alguém?
Fale cochixando: Hamã pensou que o presente seria para ele, jamais imaginou que seria para
Mardoqueu.

Hamã respondeu: “Manda colocar a roupa do rei nessa pessoa, depois ele monta em um cavalo com
o símbolo do rei na cabeça. Em seguida ele sai pela cidade e alguém sai falando bem alto: ‘Isso que
se faz com o homem que o rei fica feliz em agradecer’.

Diga: O rei gostou da idéia e mandou colocar as roupas reais em Mardoqueu, montá-lo em seu
cavalo e sair pela cidade.
E sabe quem teve que homenagear Mardoqueu? Hamã!
Continue: Depois disso O rei Xerxes e Hamã foram jantar novamente com a rainha Ester.
Conclua: Estava chegando a hora de Deus realizar seu plano através da vida de Ester para salvar o
seu povo. O que será que vai acontecer? Até amanhã!
Fixando a lição/ A criança repete: Deus tem um plano para mim. Só preciso obedecer!
Atividade: Pinte Mardoqueu passeando no cavalo do rei.

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: “Poupe 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 para convencer Ester
para poupar sua vida
Fale: Quando o rei voltou e viu Hamã se jogando em cima da rainha ficou com raiva. Um dos oficiais
do rei disse que Hamã tinha construído uma forca para matar Mardoqueu.
Então o rei ordenou: "Enforquem Hamã nela!" Assim Hamã morreu na forca que tinha preparado
para Mardoqueu e a ira do rei se acalmou.
Diga: Naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Ester a casa e todas as riquezas de Hamã, o
inimigo dos judeus.
Atividade: Coloque as cenas na ordem que aconteceram

Oração – Leia e a criança repete: Senhor, obrigado por sempre ter um plano para mim.
Sexta-Feira
Fale para a criança: Mardoqueu foi apresentado ao rei porque
Ester contou que ele era seu parente.
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!
Atividade/ Fixando a lição: Complete a lição da semana

_______ tem um ________ para ______.
Só preciso _________________!
Oração - Leia e a criança repete: Deus quero ser obediente a ti.

