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QUEBRA-GELO  

Leva as palavras escritas: ORAR, SALVAR, ABENÇOAR. 

Diga às crianças que elas deverão falar uma frase a 

quem está ao seu lado usando a palavra que você 

mostrar (mostre e fale, pois algumas crianças não 

sabem ler). A frase é: Deus quer usar você para ORAR 

por sua família! Mostre a segunda palavra. As crianças 

deverão falar a mesma frase e mudar apenas a palavra 

que o líder mostrar: Deus quer usar você para SALVAR 

sua família! Terceira palavra: Deus quer usar você 

para ABENÇOAR sua família! Hoje, vamos falar sobre 

como Deus usou a rainha Ester para abençoar o seu 

povo. 

 

 
"Se algum de vocês está sofrendo, ore"  

(Tiago 5.13). 
 

 

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: A RAINHA ESTER PEDE AJUDA AO REI 

Texto bíblico: Ester 3 a 8 (resumido). 

O rei Assuero colocou um homem chamado Hamã no 

cargo de ministro. Então, Hamã ditou uma ordem para 

matar todos os judeus num dia só. Quando Mordecai 

soube de tudo isso, pediu a Ester que ela fosse falar 

com o rei. Ester mandou dizer a ele: "A lei é: quem 

entrar na presença do rei sem a sua permissão será 

morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro 

para essa pessoa. 

Mordecai mandou outro recado para ela: "Mas quem 

sabe você tenha sido feita rainha justamente para 

ajudar numa situação como esta?" Ester respondeu: 

"Vá! Jejuem e orem por mim. Eu e as minhas 

empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com 

o rei, se eu morrer, morrerei" 

No terceiro dia do jejum, Ester se vestiu com as suas 

roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio em 

frente ao salão do rel. Quando ele viu a rainha Ester, 

estendeu -lhe o seu cetro de ouro. Ester entrou, e o rei 

perguntou: "O que você deseja, rainha Ester? Ester 

respondeu: "Se for do seu agrado, eu gostaria de 

convidar o senhor e Hama para um banquete". 

Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a 

Ester: "Qual é o seu pedido?" Ela respondeu: "Que o 

senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois 

fomos vendidos para sermos mortos. O rei perguntou 

à rainha Ester: "Quem está pensando em fazer Isso?" 

"O nosso inimigo é Hamã", respondeu Ester. Então o 

rei ordenou: "Enforquem Hamã" E o mal que Hamã 

havia planejado contra os judeus caiu sobre ele. E, no 

outro dia, eles comemoraram com banquetes e festas.  

ESTER ARRISCOU SUA VIDA PARA SALVAR SEU POVO 

Ester descobriu que havia um plano para matar todo o 

povo de Deus. Então, ela entendeu que o plano de 

Deus para ela era salvar o seu povo da destruição. Para 

fazer isso, ela teria que arriscar sua vida indo falar com 

o rei. Mas era proibido ir à presença do rei sem ser 

convidado. Ester porém, orou e decidiu ir falar com o 

rei. Quando o rei Assuero viu a rainha Ester de longe, 

levantou o seu cetro, dando sinal de que ela poderia 

se aproximar. Quando chegou diante do rei, ele disse 

que ela poderia pedir a metade da sua riqueza que ele 

lhe daria. Naquela hora, Ester poderia ter pedido ao rei 

muito dinheiro, ouro e riquezas, mas ela não pediu 

nada disso, pediu apenas que o rei livrasse ela e o seu 

povo da morte.  

Ester arriscou sua vida para salvar o seu povo, mas ela 

também foi salva naquele dia. Você sabia que Jesus 

também fez o mesmo? Ele abriu mão de toda a riqueza 

que tinha no céu e veio ao mundo para nos salvar. Só 

que com Jesus foi diferente, porque Ele precisou 

morrer para nos dar a salvação. Isso mostra que a 

salvação vale muito mais do que riquezas. 

VOCÊ PODE ORAR PELA SALVAÇÃO DA SUA FAMILIA 

Hamã era um homem mau e queria matar o povo de 

Deus, mas, por causa da fé de Ester, todos foram  
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salvos. Hoje é o diabo que quer destruir nossa família, 

mas Deus quer que elas sejam salvas. É o diabo que 

gera violência em casa, a separação dos pais, as brigas 

e tudo o que destrói as famílias. Mas, se você orar, sua 

oração é como o pedido de Ester diante do rei, Deus 

vai ouvir sua oração e salvar sua família. 

Você pode orar e pedir que Deus salve aquelas pessoas 

em sua família que ainda não têm Jesus em sua vida. 

Sua oração tem muito poder! Se você crer, você e sua 

família serão salvos. 

Depois que Ester e o seu povo foram salvos, eles 

festejaram com uma grande festa. O mesmo vai 

acontecer em sua casa quando sua família conhecer o 

amor de Deus: no lugar de brigas, haverá paz e alegria. 

Então, vamos orar por nossa família? Ore com as 

crianças. 

 

COMPARTILHAMENTO   

 

1- O que Ester fez quando descobriu os planos 

para matar o seu povo? Ela foi orar e jejuar. 

2- O que podia acontecer com Ester se ela fosse 

à presença do rei sem autorização? Ela poderia ser 

morta. 

3- Qual foi o sinal do rei para que ela se 

aproximasse dele? Ele levantou o cetro.  

4- O que o rei ofereceu a Ester quando ela 

chegou perto dele? Metade da sua riqueza.  

5- Qual foi o pedido de Ester? Que o rei salvasse 

a sua vida e a do seu povo.  

6- Quem quer destruir as famílias? O diabo.  

7- O que Deus quer que você faça por sua 

família? Que eu ore por ela.  

8- Qual é a vontade de Deus para a sua família? 

Deus quer salvar a minha família.  

9- O que está escrito em Tiago 5.13? 

 

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! 

 

 

 

 

 


