
  

NEEMIAS MAIS UMA VEZ OROU  
 
 

ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 
 

SEMANA nº 34 – TEMA: ESTER (parte I) 

NOME: ____________________________________- Data: 27/09/2020. 

Orientações ao responsável pela criança: 

• 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); 

• Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

• Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

• A história a ser contada de segunda a sexta está no Ester 1:1 a 4:2 (sua leitura); 

• O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e Senib e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“Eu confio em ti, Deus todo poderoso” (Salmos 56:3) 
 

 (Gestos: EU CONFIO– mãos juntas em posição de oração; EM TI DEUS- apontar para o alto;  TODO 

PODEROSO- braços em posição de forte mostrando o muque) 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Depois de muitos anos sofrendo como escravos 
longe de sua terra, alguns judeus puderam voltar para Israel, 
mas outros continuaram lá na Pérsia, vivendo 
tranquilamente. 

O rei da Pérsia nessa época era Xerxes (peça que a 
criança repetir). Ele gostava muito de mostrar para as 
pessoas o quanto ele era poderoso. E para mostrar sua 
riqueza e poder, o rei Xerxes fez um banquete (festa com 
muita comida e bebida) e convidou as autoridades.  
Esse banquete durou muitos dias. 
 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU 

CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
 
* ATIVIDADE: Pinte a imagem do Rei Xerxes. 
 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você 
poderá ler e ele (a) repetir:  “Deus, me dê 
sabedoria para aprender mais uma história da 
Bíblia! Amém.” 

 

 
 
 

                           NOVA BABY – 2 e 3 anos                     



TERÇA-FEIRA: 

* HSTÓRIA:  

Durante o banquete, o rei Xerxes quis mostrar para os 
seus convidados como sua esposa era bonita. Ela se 
chamava Vasti. Quando o rei mandou chama-la, mas Vasti 
não obedeceu a ordem do rei. 

O rei Xerxes ficou tão chateado que mandou a rainha ir 
embora.  

 
Depois que o rei mandou a rainha Vasti embora, 

os amigos do rei tiveram uma ideia. Falaram para ele 
escolher outra esposa fazendo um concurso para escolher 
a mulher mais bonita. Ela seria a nova rainha. E o rei 
gostou da ideia!  

 

Não era fácil participar do concurso, era preciso 
passar 12 meses se preparando para ficarem mais 
bonitas e ainda teriam aula de comportamento. 

Muitas mulheres de todo reino foram escolhidas 
para participar do concurso, mas apenas uma seria 
escolhida.  
  Deus sempre tem um plano. 

 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Pinte de vermelho a imagem que representa como o Rei Xerxes ficou porque a rainha Vasti 
não o obedeceu. 

     
 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, obrigado por sempre 
estar comigo. Amém.” 
___________________________________________________________________________________ 

 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:  

Na cidade de Susã, na Pérsia, vivia um judeu 
chamado Mardoqueu e sua prima chamava Ester, ela era 
como uma filha para Mardoqueu, pois depois que seus pais 
morreram, foi ele quem cuidou dela.   

Ester foi uma das mulheres escolhidas para 
participar do concurso. Ela estava com um pouco de medo, 
mas sabia que Deus estava sempre ao seu lado. 



Deus estava mesmo com Ester, 
Ele tinha um plano maravilhoso para 
ela. E tudo o que Ester fazia se 
destacava das outras mulheres. 

Deus também tem um plano 
para você. Ele está com você em todos 
os momentos, assim como esteve com 
Ester.  
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): 

EU CONFIO EM TI, DEUS TODO 

PODEROSO. 
 
 
* ATIVIDADE: Uma mulher muito bonita 
foi escolhida para participar do 
concurso para ser rainha da Pérsia. 
Seu nome era ESTER. Com ajuda de 
sua família, desenhe o rosto de Ester. 
 

 

 

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, 
você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, obrigado por sempre ter um plano para mim! Amém.” 
____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:   

 

 Mardoqueu todo dia andava no pátio do 
palácio para saber se Ester estava bem. Mas 
todos do palácio gostavam de Ester e cuidavam 
bem dela. Finalmente chegou o dia de Ester ir 
ver o rei, será que o rei também vai gostar 
dela?   

Quando o rei Xerxes viu Ester, gostou 
muito dela e a escolheu para ser a rainha. O rei 
fez uma grande festa e Ester se tornou a mulher 
mais importante do mundo: a Rainha da Pérsia.  

Depois de cinco anos, o rei Xerxes 
escolheu um homem chamado Hamã, para ser 
o segundo homem mais importante da Pérsia. 
Mas Hamã odiava os judeus, o povo da rainha 
Ester e Mardoqueu. Por isso ele planejou algo 
terrível. Hamã conveceu o rei a assinar uma lei 
marcando o dia para matarem os judeus, mas o 
rei não sabia que a sua rainha Ester era desse 
povo.  

 

E agora? Será que Ester vai morrer com o seu povo? Quando o rei assinava uma lei, nem ele 
podia cancelar ou mudar. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Cole barbante, lã ou alguma linha no caminho que leva Ester até o rei Xerxes.  



 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, me proteja de 
pessoas más! Amém.” 

_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

 

* HISTÓRIA:  

E o rei assinou a lei marcando o dia que os judeus 
seriam mortos. Quando Mardoqueu ouviu a nova lei, ficou 
muito triste e chorou. 

Na mesma hora foram contar para Ester o que 
estava acontecendo. 

Mardoqueu disse a Ester que iriam matar os 
judeus e ela também.  

Ele também disse a rainha: “Você precisa falar 
com o rei e pedir que nos salve. Talvez Deus tenha feito 
você ser rainha por esta razão”. 

Ester precisava fazer alguma coisa para ajudar seu povo. Agora sim, ela iria entender porque Deus 
escolheu para ser rainha. 

O que será que Ester vai fazer? Na próxima semana você vai descobrir. Medite!  

E lembre-se: Deus sempre tem um plano. 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Pinte bem colorido os balões com formato de estrelas e descubra quem sempre tem um 
plano e cuida de você.  

* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, me ajude a sempre ser 
corajoso! Amém.” 


