
 
 

 

     Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 11/07/2021 

 

ESTER - PARTE 02: A DESTRUIÇÃO DE 

HAMÃ E A VITÓRIA DOS JUDEUS 
Versículos para Memorizar: 

1- Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. 
(Salmos 103:13) 

2 – Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 
chamados de acordo com o seu propósito. (Romanos 8:28) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA-FEIRA: 
1. Hamã conseguiu decretar a destruição do povo judeu. Quando souberam disso, todos os judeus 
ficaram profundamente tristes. Eles choraram muito, fizeram jejum e lamentaram. Entre eles estava 
Mardoqueu. Sabe que ele fez? Complete para descobrir. Dica: leia Ester 4:1. 
 

a) Rasgou suas ___________________. (vestes / anotações da Lei de Deus) 
b) Vestiu-se de_________________________. (roupas da moda / pano de saco)  
c) Cobriu-se de ________________. (cinza / lençol) 
d) Saiu ___________________ em alta voz pela cidade. (reclamando / chorando) 
 
2. Encontre e circule no quadro ao lado as palavras que 
estão em destaque no texto: Depois MARDOQUEU foi 
até a porta do PALÁCIO, mas não pôde entrar por 
causa das suas VESTES - ele estava vestindo pano de 
saco. Quando os funcionários de ESTER lhe falaram 
sobre seu primo, ela mandou ROUPAS, mas ele não 
quis vestir. Ester quis saber o que estava acontecendo, 
por isso enviou um OFICIAL até Mardoqueu.  
 
3. Mardoqueu contou tudo ao oficial e lhe deu uma cópia do decreto. 
Quando Ester soube da notícia, precisou entrar em ação. Marque C para 
Certo e E para Errado. Depois pinte a figura de Ester lendo o decreto. 

 

 
Refletindo: 
Ester ficou numa posição muito difícil, pois a rainha só poderia entrar na presença do rei e lhe falar, 
se ele permitisse. Mas isso não iria impedi-la de fazer algo pelo seu povo, pelo povo de Deus. 

Lição:  
Só porque alguma coisa é difícil, você não deve desistir. Principalmente se for o certo a fazer. 

Decidindo:  
(   ) Decido ter coragem e não desanimar ao fazer alguma coisa certa. Mesmo que eu tenha medo. 

 

A P O A I I I V O O A 
M A R D O Q U E U U E 
E L O E O O O S U A I 
I Á U I U U U T A E O 
O C P O E S T E R I U 
U I A U A A A S E O A 
A O S A E E E I I U E 
E I U E O F I C I A L 

(    ) 
Mardoqueu pediu para Ester falar com o rei Xerxes e implorasse 
pelo seu povo. 

(    ) 
Qualquer um que quisesse poderia ir até o rei quando bem 
entendesse. 

 

(    ) 
 

Ester iria arriscar a sua vida, pois o rei não a chamava há 30 dias. 



 

Você pode ser destruída, ser rainha não significa que será poupada. 

Você pode ficar calada e ficar para trás. Se você não permitir ser usada por Deus, 
outro será usado, mas você e a sua família morrerá. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus te dar coragem para fazer sempre o certo: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

 

TERÇA-FEIRA: 

1. Mardoqueu deu três opções para Ester. A vida dela e dos judeus estava em jogo, uma decisão 
precisava ser tomada. Deus quer usar você, mas se você não quiser colaborar, ainda assim o 
plano de Deus vai continuar. Ajude Ester a decidir: pinte a melhor decisão das três. 
 

 
 
 
 
 
 
                       
 
 
2. A vida de Ester tinha tudo para dar errado: órfã, longe do país de origem, dentro do harém de um 
incrédulo. Além disso, vítima de um decreto que a destruiria junto com o seu povo. Mas Deus tinha 
um plano e Ester fazia parte dele! 
 
 Complete as lacunas de acordo com as imagens: 
 
 
 
 
Nunca se esqueça:  por              __ __ __ __ de tudo o que você          __ __, Deus está realizando      

           __ __ __  coisas que você não          __ __. 

  

3. Ester tomou a decisão. Coloque a história na ordem correta enumerando de 1 a 3 os 
acontecimentos. Dica: Se precisar, leia Ester 4:15-17 e Ester 5:1-8. Depois pinte os desenhos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Refletindo: 
Ester foi sábia. Além de planejar como fazer o pedido ainda pediu que Mardoqueu e os judeus 
orassem por ela. Ester entendia o poder da oração. 

Lição:  
Assim como Ester pediu oração, você também deve pedir. A oração é poderosa. Escreva um 
pedido seu de oração: ____________________________________________________________ 

Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a ser rainha? 
Deus colocou você para realizar exatamente o propósito dele. 

1a 

trás vê mil 

 

 
 
Ester pediu a Mardoqueu 
que os judeus orassem em 
favor dela. Ela iria falar 
com o rei, mesmo que 
estivesse que morrer.  

 

 
Ester foi até o rei. Ao 
invés de ficar com raiva, 
ele ficou feliz com ela. E 
ainda disse: “Qual é o 
seu pedido?” 

 

Ester foi sábia e pediu para o rei e 
Hamã comparecerem a um jantar. 

 
Eles foram ao banquete e o rei 
perguntou “O que você deseja?" 
Ela disse que no dia seguinte teria 
outro banquete. 

 

2a 

3a 

 

 



 

Decidindo:  
(   ) Decido me dedicar mais no meu tempo de oração. Vou orar todos os dias pelo menos uma vez 
ao dia. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo sua decisão de hoje e depois peça ajuda de Deus para ser uma criança que ora 
sempre: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUARTA-FEIRA: 
1. Na saída do banquete, Hamã viu que Mardoqueu não se curvou para ele. Hamã ficou muito 
irritado e falou sobre isso para seus amigos e sua mulher. Circule as respostas corretas: 
 
a) O que os amigos e a mulher de Hamã aconselharam a ele fazer? (Ester 5:14) 
 
 
 
 
 

b) Naquela noite o rei não conseguiu dormir. O que ele ordenou que fizessem? (Ester 6:1) 
 
 
 
 

 

c) Foi lido o registro de que Mardoqueu tinha salvado o rei quando denunciou Bigtã e Teres. 
Mardoqueu foi reconhecido por isso? (Ester 6:3) 
 
 
 
2. Depois da leitura dos registros, o rei viu que Hamã estava no pátio e mandou chamá-lo. Xerxes 
fez uma pergunta que Hamã pensou que era sobre ele. Complete o que Hamã disse. Depois pinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Então, o rei disse para Hamã fazer tudo 
isso a Mardoqueu. Aquelas palavras 
cortaram o coração de Hamã, que saiu dali 
humilhado e furioso. Ele não acreditava, mas 
teve de fazer tudo o que havia dito. Depois 
Hamã se controlou e foi ao segundo 
banquete de Ester. Vamos ver o que 
aconteceu no banquete. Complete o diálogo 
colocando um X para as falas do rei Xerxes, 
um E para rainha Ester. (Ester 7:2-6) 

 

 O que você deseja, Ester? 

 Oh rei, poupe minha vida e meu povo da destruição. 

 Quem é esse traidor? 

 O adversário e inimigo é Hamã, esse perverso! 

Mandar construir uma forca de 
mais de 20 metros para matar 
Mardoqueu. 

Mandar construir uma estátua em 
homenagem a Mardoqueu. 

Ler um livro de piadas pra ele. Ler o livro das crônicas do seu reinado, 
onde registravam tudo o que acontecia. 

Não Sim 

Hamã, o que se 
deve fazer ao 
homem que o rei 
tem o prazer de 
honrar? 

Ordena que coloque sobre ele um    

      _________ com o            _________. 

Conduzam ele num            _________ do 

rei pelas ruas. Proclame também: “Isto é 

o que se faz ao homem que o rei tem 

prazer de honrar!” (Ester 6:10) 

  Manto    /          Brasão      /       Cavalo 

X 



 

Refletindo: 
Deus fez o rei se lembrar e ouvir novamente sobre o que Mardoqueu havia feito na hora certa! 
Deus não se esquece, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. 

Lição:  
Deus te escuta e sabe de tudo que você precisa. Você precisa confiar no Seu tempo. 

Decidindo:  
(   ) Decido não reclamar quando eu não receber o que eu quero. Entendo que Deus tem o tempo 
certo para todas as coisas. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo sua decisão de hoje e peça para ser uma criança que aceita a vontade de Deus, sem 
reclamar: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUINTA-FEIRA: 
1. Depois que Ester revelou o seu adversário, o rei ficou furioso e foi para o jardim do palácio. 
Hamã implorou por sua vida à rainha Ester. Quando o rei voltou e viu a cena, ficou ainda mais 
transtornado. O que Hamã desejava para Mardoqueu caiu sobre ele mesmo. Ligue corretamente. 
Dica:  leia Ester 7:8-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. A Bíblia diz em Salmos 7:15 que “quem planeja o mal 
contra Deus e contra os filhos de Deus, terá o mesmo mal 
voltado em cima dele”. Desenrole a frase e escreva a lição 
que Deus quer nos ensinar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mardoqueu foi trazido à presença do rei. O rei pediu para ele e Ester escreverem outro decreto 
em nome de Xerxes. Eles selariam com o anel do rei, que não podia ser cancelado. Vamos 
descobrir o que estava escrito neste decreto, pinte os quadros que possuem a letra X e complete: 
 

p X X X X d X 

r X m X X e X 

o X a X X f X 

t X t X X e X 

e X a X X n X 

g X r X X d X 

e X X X X e X 

r X X X X r X 

X X X X X X X 

 

O que o oficial disse ao rei? 

“Hamã construiu uma forca de 20 metros.” 
 

Para Mardoqueu, Hamã queria matá-lo. 

Para quem Hamã construiu a 
forca de 20 metros? 

O que o rei ordenou que 
fizessem com Hamã? 

Enforcassem Hamã na forca que ele tinha 
preparado para Mardoqueu. 

 

DEUS   ___ ___ ___   QUEM ELE   ___ ___ ___ ___ 

PARA   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

O SEU PLANO. 

 

O novo decreto dava o direito de cada judeu de se 

p_____________, m_________ e aniquilar qualquer ameaça 

e de saquear os bens dos seus inimigos. Eles tinham o direito 

de se d_______________ dos inimigos nesse dia. 

 



 

Refletindo: 
Deus não quer que a vingança esteja no nosso coração. Você viu o que aconteceu com Hamã? Ele 
planejou o mal contra Mardoqueu, mas isso caiu sobre ele. 

Lições:  
- Se alguém nos ferir ou fizer algo contra nós, não precisamos nos vingar. Deus está vendo e vai 
cuidar dessa situação.  
- Tem alguém que te feriu ou fez algo contra você? Decida perdoar essa pessoa e comece a orar 
por ela. 

Decidindo:  
(   ) Decido perdoar o(a) __________________, mesmo que ele(a) não tenha me pedido perdão. 

(   ) Decido orar pelo(a) ____________________, até eu não sentir mais raiva dele(a). 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração pedindo para Deus te ajudar a não guardar mágoa, e tirar todo 
sentimento de vingança do seu coração: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
SEXTA-FEIRA: 
1. Uma cópia do novo decreto foi publicada como lei em cada província. Toda a nação 
ficou sabendo. O dia de exterminar os judeus chegou, mas eles venceram todos os 
inimigos que tentaram matá-los. Pinte as palavras que completam corretamente: 
 
a) Mardoqueu saiu da presença do rei usando                                     reais. (Ester 8:15). 
 
b) Para os judeus foi uma ocasião de                                                ,alegria, júbilo e 
honra. (Ester 8:16) 
 

c) Onde quer que chegasse o decreto do rei, havia                                         e júbilo entre 

os judeus, com                                               e festas. (Ester 8:17) 

 

2. Satanás queria aniquilar o povo de onde mais tarde viria Jesus. Os inimigos dos judeus 
pensaram que iriam vencer, mas aconteceu tudo ao contrário. O cenário estava sendo preparado 
para a vinda do Messias. O povo judeu comemora esse dia até hoje num dia de festa.  

Decifre o código colocando as primeiras letras das figuras e descubra como é chamado esse dia. 
Dica: se precisar, leia Ester 9:26. 
 
 
 
 
 
 
 Refletindo: 
Deus está agindo em nosso favor todo o tempo. Ele é nosso pai e cuida de nós. 

Decidindo:  
(   ) Decido confiar na proteção de Deus na minha vida. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração agradecendo a Deus por ele te proteger todos os dias: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

vestes chapéu 

tristeza felicidade 

alegria dor 

fome banquetes 

Resposta: 
 

____ ____ ____ ____ ____ 


