
   

 

 

 

 

 CARTA KIDS 34 | Semana 16/10/2022 

 

Célula 

KIDS 

 

QUEBRA-GELO  

 

Todos vocês são especiais, porque foram escolhidos 

por Deus. Vamos brincar de passar a bola ao som de 

um louvor, e quando a música parar, quem estiver com 

a bola na mão vai olhar para a pessoa que está ao seu 

lado direito e dizer: "Nome da criança - Deus tem um 

plano para você!" Repita a brincadeira várias vezes até 

que todos tenham sido citados. Hoje, vamos falar 

sobre uma jovem que Deus escolheu para ser rainha... 

Seu nome é Ester. 

 

 
“Ponha a sua vida nas mãos do SENHOR, confie 

nele, e ele o ajudará." (Salmo 37.5) 
 

 

LOUVOR & ORAÇÃO 

O momento do louvor pode ser feito com os adultos 

ou separado, somente com as crianças. Depois ore 

agradecendo a Deus pela vida das crianças. 

 

EDIFICAÇÃO:  

TEMA: ESTER É COROA RAINHA 

Texto bíblico: Ester 2.2-18 

“Na cidade de Susã, morava um judeu chamado 

Mordecai. Ele foi levado como prisioneiro para a 

Babilônia e levou consigo sua prima Ester. Ela era uma 

moça bonita. Seus pais tinham morrido e Mordecai 

havia adotado a menina e a tinha criado como se ela 

fosse sua filha.  

Pouco tempo depois, os conselheiros do rei disseram: 

“Ó rei, mande buscar as mais lindas moças para o seu 

palácio, e a moça que mais lhe agradar seja coroada 

como rainha”. O rei gostou da ideia e fez o que eles 

sugeriram. Muitas moças foram levadas para o palácio 

do rei, e uma delas era Ester. Ela fez conforme 

Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém 

a respeito de sua raça e do seu povo. Ester conquistava 

a simpatia de todos os que a conheciam. Até que 

chegou a sua vez de encontrar com o rei.  

Então, Ester foi levada para apresentar- se ao rei. Ele 

gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela 

agradou ao rei. Assim, o rei colocou a coroa na cabeça 

dela e a fez rainha. Depois, ele deu um grande 

banquete de honra a Ester, convidou todos os oficiais, 

decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro 

e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer.  

DEUS TINHA UM PLANO ESPECIAL PARA ESTER  

Ester era uma garota órfã. Seus pais morreram e ela foi 

criada por seu primo Mordecai como se fosse sua filha. 

Eles viviam numa cidade da Pérsia chamada Susă. Ester 

pertencia ao povo de Deus e, desde pequena, 

aprendeu que Deus a amava e cuidava bem dela. Ester 

cresceu e se tornou uma jovem muito bonita. Certo 

dia, o rei Assuero mandou buscar as moças mais 

bonitas do reino, pois ele lá escolher uma delas para 

ser sua rainha. Ester, então, foi levada ao palácio do 

rei. Naquela época, os reis só se casavam com 

princesas, as filhas de reis poderosos, mas Ester era 

uma jovem órfã e o seu povo era escravo. Como ela 

poderia ser escolhida para ser rainha? Deus tinha um 

plano especial para Ester. Chegou o grande dia, o dia 

de Ester ser levada à presença do rei Assuero. Então, 

ela se vestiu com roupas reais, penteou-se 

cuidadosamente e colocou joias e perfume. 

Certamente ela estava belíssima! Ao entrar na 

presença do rei, ele ficou impressionado com a beleza 

de Ester. Assim, ela agradou ao rei mais do que todas 

as outras moças, e o rei a escolheu para ser sua rainha. 

O rei escolheu Ester por causa da sua beleza, mas Deus 

a escolheu por causa da sua fé e porque Ele tinha um 

plano para ela. Deus escolhe pessoas para realizar os 

seus planos, mas Ele não as escolhe porque elas são 

bonitas, ricas ou importantes. Deus escolhe pessoas 

que confiam n'Ele. Ester era muito bonita, mas ela 

também confiava em Deus, por isso Ele a escolheu 

para ser rainha. Esse era o plano de Deus para ela. 

DEUS TEM UM PLANO PARA VOCÊ  

Ester precisou ser preparada e aprender muitas coisas 

importantes antes de ser rainha. Hoje, Deus também 

está preparando cada um de vocês para serem  
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grandes líderes usados por Ele quando crescerem. Na 

célula, quando vocês aprendem sobre a Palavra de 

Deus, estão sendo preparados para serem usados por 

Deus, pois Ele tem um plano para a vida de vocês. Ester 

não tinha pais, mas Deus providenciou uma família 

para cuidar bem dela. Hoje, existem crianças que se 

sentem tristes e sozinhas por viverem longe de seus 

pais e de sua família. Se algum de vocês vive assim, 

saiba que Deus cuida de você com um amor especial. 

Você não vê, mas Deus está perto de você em todos os 

momentos de sua vida. A Bíblia nos diz: "Porque, se 

meu pai e minha mãe me desampararem, o SENHOR 

me acolherá" (Salmo 27.10). Certa vez, um garoto de 

oito anos ficou surpreso quando chegou à horta da 

qual ele costumava cuidar e viu que os repolhos 

formavam as letras do seu nome. Ele ficou 

impressionado e foi chamar o seu pai para ver: "Pai, 

você já tinha visto algo assim antes? Será que alguém 

fez isso?" O pai disse: "Não, é claro que brotou aí 

sozinho!" Desconfia do, o garoto perguntou ao pai: 

"Não é possível que isso tenha acontecido por acaso, 

eu nunca vi as plantas forma rem letras. Como agora 

elas formaram o meu nome?" O pai, então, confessou: 

"Sim, meu filho, eu fiz isso, mas foi para lhe ensinar 

uma lição muito importante: assim como você não 

pôde acreditar que os repolhos se juntaram sozinhos e 

formaram o seu nome, você não deve acreditar que 

nasceu por acaso. Acredite! Deus tem um plano para a 

sua vida". Quando esse garoto cresceu, ele se tornou 

um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. O 

nome dele era George Washington. Isso também não 

foi por acaso. Vocês também não nasceram por acaso. 

Vocês nas ceram porque Deus planejou que vocês 

nascessem. E nada na vida de vocês é por acaso. Deus 

está cuidando de tudo, porque Ele tem um plano para 

a vida de cada um de vocês. Hoje, vocês ainda são 

crianças, mas já podem orar e aprender a falar com 

Deus. No tempo certo, Deus vai dizer a cada um qual é 

o plano que Ele tem para vocês. Lembrem-se do que 

está escrito: "Ponha a sua vida nas mãos do SENHOR, 

confie nele, e ele o ajudará" (Salmo 37.5). 

 

 

COMPARTILHAMENTO   

 

1. Qual era o nome da menina órfã que se tornou 

uma rainha? R: Ester. 

2. Por que Ester foi levada para o palácio do rei?                    

R: Porque o rei mandou buscar as jovens mais 

bonitas de seu reino. 

3. O que aconteceu antes de Ester ser levada à 

presença do rei? R: Ester foi preparada. 

4. Será que Deus escolhe apenas as pessoas 

bonitas? R: Não. 

5. Por que Deus escolheu Ester para ser rainha?                    

R: Por que ela confiava em Deus. 

6. Que tipo de pessoa Deus escolhe para usar?                       

R: Pessoas que confiam n'Ele. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER 

Estamos precisando de servos no MINI. Se você gosta 

de atuar e tem 16 anos ou mais, venha fazer parte da 

nossa equipe de teatro. Se você gosta de trabalhar 

com decoração e tem 14 anos ou mais, venha fazer 

parte da nossa equipe de cenário. Também 

precisamos de pessoas para servir na inclusão, nos 

procure. Vanessa – 27.98129.8211. 

Nesse domingo pela manhã temos ensaio do Coro Kids 

e JR às 9h, e EBD MINI e JR das 10h às 11h15. Às 18h30 

temos salas e Culto MINI & JR. Esperamos vocês! 

Tire uma foto do encontro da sua célula e marque a 

gente: @minipibjc.  

 

Tenha uma semana abençoada! 

 

 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

CARTA 34 – ESTER É COROADA RAINHA 

ATIVIDADE  

  3 - 8 anos 

“Ponha a sua vida nas mãos do SENHOR, e ele o ajudará.” (Salmo 37.5) 

 

PINTE A IMAGEM BEM BONITA! 

 

 

 

 

 

 


