
A Rainha Ester – Domingo 15/07/2018 

  

 

Texto: Ester 1-10 

  

Versículo: Ester 4.15 “Reúna os judeus e jejuem em meu favor. Depois disso irei ao rei”. 

  

Ideias para o ensino: Use objetos objetos: coroa, cetro, véu de noiva ou anel de 

casamento, papel e pena para assinar o tratado, comida para representar o jantar, correntes 

para prisão de Hamã. 

 

Ensino: 

Hoje aprenderemos sobre uma heroína chamada Ester. Ela foi uma mulher que fez a 

diferença porque amava a Deus. A Bíblia ensina que Ester foi uma rainha muito corajosa 

que salvou o povo judeu de uma grande destruição. 
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Ester era judia, ela era uma israelita. Ela vivia na Pérsia, em Susã, com seu primo mais 

velho, chamado Mordecai. Ele tinha sido levado de Jerusalém para o exílio por 

Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros. Os pais de 

Ester morreram e seu primo a criou como filha. 

  

 
  

O rei da Pérsia precisou de uma nova rainha. Ele anunciou: “Tragam-me as mulheres mais 

bonitas de toda parte do meu reino”. Ester foi uma das mulheres levadas para o palácio. 

Quando o rei encontrou Ester, ele a escolheu para ser sua rainha. 

  

 
Um homem chamado Hamã era o principal ajudante do rei. Ele odiava o povo judeu. Os 

judeus eram o povo escolhido de Deus. Hamã queria que todos se curvassem a ele, pois 

era muito orgulhoso. Um dia, Moedecai se recusou a se curvar para Hamã. 

  

Mordecai se curvaria apenas para Deus. Hamã, muito nervoso, foi até o rei e disse: “Os 

judeus são pessoas ruins”. O rei deveria assinar uma lei que ajudasse a nos livrar desse 

povo. Então o rei assinou a nova lei, mas não sabia que sua rainha era judia. O povo de 

Deus estava em grande perigo e a nova rainha também! 

  

 
 Mordecai ouviu a respeito da nova lei. Ele correu para avisar Ester: “Você precisa se 

salvar e também salvar todo o povo de Deus”. 
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Talvez Deus tenha feito você ser rainha por esta razão. Então Ester teve um plano que 

seria muito arriscado para ela. Ester não poderia ir até a presença do rei sem ser chamada 

por ele. Então, como faria? 

  

 
Mesmo assim, arriscou a sua vida. Ela só ficaria viva se assim que fosse falar com o rei 

sem ser chamada, o rei estendesse o cetro para ela. E assim aconteceu. 

  

Ester convidou o rei e Hamã para um jantar especial. Então ela perguntou ao rei: “Por que 

Hamã quer se livrar de mim?” O rei ficou surpreso. Ela disse: “Eu sou judia. Hamã o 

enganou para fazê-lo assinar a nova lei que pode matar todos os judeus”. 

  

 
Na mesma hora, o rei disse a seus guardas: “Prendam Hamã”. 

  

Então, o rei fez de Mordecai, primo da rainha, seu novo ajudante principal. 

  

 
O rei falou para a rainha Ester: “Eu farei uma nova lei que manterá você e seu povo 

salvos”. 

  

Deus usou Ester para salvar o seu povo! Ester foi muito corajosa! 

  

E nós, temos coragem para dizer que somos do povo de Deus? Falamos de Jesus para as 

pessoas? Fazemos as coisas boas que Deus nos ensina através da Bíblia, a Sua Palavra? 
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Podemos seguir o exemplo de Ester! Vamos falar de Deus para nossos amigos e vizinhos, 

demonstrar amor para as pessoas, ajudar em tudo, respeitar os mais velhos, seguir os 

ensinos Bíblicos. 

  

 
  

Oração: Ore com as crianças pedindo a ajuda de Deus para seguirmos os exemplos dos 

nossos heróis e heroínas bíblicos. 

 

Lanche: sirva um lanche gostoso e nutritivo 
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