
 

 

 

 

    Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 01/05/2022 

 

ESTER - PARTE 01: 

A RAINHA DA PÉRSIA 
 

Versículos para memorizar: 

1 – Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me 

acharão quando me procurarem de todo o coração. (Jeremias 29:12-13) 

2 – Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; 
reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. (Provérbios 
3:5-6) 

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

SEGUNDA-FEIRA: 
 
1. Na época de Zorobabel, Neemias e Esdras, muitos judeus voltaram para as suas terras. 
Apesar disso, vários judeus continuaram na Pérsia. Agora temos um novo rei e uma nova rainha 
na Pérsia. Complete o nome deles e depois pinte bem bonito. Dica: leia Ester 1:1 e 1:9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Esse rei não era bom, ninguém podia contrariá-lo. Ele dependia de conselheiros que o 
bajulavam. O Diabo estava por trás desse poder para acabar com os judeus. Ele queria destruir a 
linhagem do Messias. Mas Deus sempre está no controle. Siga as setas e escreva a solução: 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Durante 180 dias, o rei Xerxes deu um grande banquete. Marque V para Verdadeiro e F para 
Falso nas alternativas abaixo. Dica: se precisar, leia Ester 1:4-9. 
 

Rei X__ __ __ __s 

Rainha V__ __ __ i 

& 

Deus 

sempre 

tem 

o seu 

plano. 

Deus ________ tem o seu __________. 



 

 

 
O rei deu essa grande festa para mostrar a todos a enorme riqueza do seu reino, 
o esplendor e glória da sua majestade. 

 Quando terminou a festa de 180 dias, ele deu mais uma festa de 30 dias. 

 
A rainha Vasti também estava oferecendo um banquete, mas era separado dos 
homens. 

Refletindo: O rei podia se achar o mais poderoso, mas ninguém é mais poderoso que Deus.   
Lição: Deus tem sempre o seu plano e esse plano é maior que qualquer outro. 

Decidindo:  
(   ) Decido confiar no plano de Deus para a minha vida. Sei que ele tem um plano maravilhoso. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando para Deus sua decisão: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

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. Durante a festa do rei, ele mandou chamar a rainha Vasti para mostrar a beleza dela a todos. 
De forma inesperada, a rainha Vasti se recusou a obedecer a ordem do rei. Então Xerxes 
mandou chamar sete sábios, que na verdade eram seus amigos.  Pinte o balão que mostra o que 
eles aconselharam. Dica: leia Ester 1:19 

 
 

2. Deus estava colocando em prática o plano dele. Vasti tinha que sair de cena para que o plano 
de Deus fosse cumprido. Desenrole o visual e escreva ao lado uma grande lição:  
 
 
 
 
 
 

3. O rei sentiu que precisava de uma rainha – planejou o concurso “Miss Pérsia”. Ele nomeou 
vários comissários para trazer as mulheres mais lindas de todos os cantos do reino para o harém 
do rei. A moça que mais agradasse ao rei seria coroada a rainha. Leia abaixo e procure no caça-
palavras as palavras em negrito: 
 
Na cidade de Susã havia um judeu chamado 
Mardoqueu. Ele era da tribo de Benjamim e criou 
uma prima chamada Hadassa, ela era órfã. 
 
Hadassa também era conhecida como Ester e era 
bonita por dentro e por fora. 
 
Quando o decreto do rei foi proclamado, muitas 
mulheres foram levadas a Susã. Junto com elas, 
Ester foi levada para o palácio do rei.  
 

Y I P J U D E U Q L B 

S V H P Q N U I B Y O 

U M A R D O Q U E U N 

S Z T I E S T R N Ó I 

Ã R G M Q C Y U J R T 

K F H A D A S S A F A 

S E S T E R X D M Ã D 

B T R P A L Á C I O S 

D E C R E T O X M Q Z 

Tente chamar a rainha Vasti novamente, com calma. 
 

 

___________  _____________  _____  ____   _______  _________. 
 

Faça um decreto: a rainha Vasti não deverá mais ver o rei e a sua 
posição de rainha será dada a outra mulher. 

 

Vasti é chata, escolha outra mulher para ser rainha. 
 



 

 

Refletindo: 
Deus está no controle de tudo o que acontece na sua vida. Assim como ele permitiu que a rainha 
Vasti desobedecesse ao rei para sair do trono e fosse feito um concurso, onde Ester iria se 
destacar. 

Lição: Posso não entender o porquê das coisas acontecerem, mas preciso acreditar que tudo que 
acontece comigo é com a permissão de Deus, e coopera para o meu bem (leia Romanos 8:28). 

Decidindo: (   ) Decido não reclamar se algo de ruim acontecer comigo. Vou orar e confiar no 
plano de Deus. Sei que Ele me ama e cuida de mim o tempo todo. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo pedindo ajuda de Deus para não ser uma criança que reclama, peça 
perdão se você tem feito isso: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

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. Dentre todas as mulheres do reino, 400 foram selecionadas. Ester foi uma delas e assim como 
todas, deveria passar por um rigoroso preparo antes de apresentar-se ao rei Xerxes. Faça um      
nas alternativas corretas. Depois, pinte Ester bem bonita. Dica: leia Ester 2:12-13. 
 
 
 

  
 
2. Ester estava entre as candidatas à rainha. Assim como Daniel, ela foi levada bem jovem a 
enfrentar uma situação difícil. Ela foi bem ensinada por Mardoqueu e era obediente. Pinte os quadros 
com as afirmações verdadeiras. Dica: leia Ester 2:10-11. 
 
 
  
 
3. Quando chegou a vez de Ester se apresentar ao rei Xerxes, ele gostou mais de Ester do que 
qualquer outra mulher. Ela tinha algo além da beleza exterior. O fato de Deus estar com Ester é o 
que fazia ela se destacar. Pinte a figura abaixo que mostra Ester com o rei, e depois leia o 
pergaminho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(   ) O preparo duraria 12 meses. 

(   ) Tratamento de embelezamento: óleo de mirra, perfumes e 
cosméticos. 

(   ) Cada candidata teria duas chances de apresentar-se ao rei. 

(   ) As moças podiam escolher o que quisessem do harém, quando 
fossem até o rei. 

Ester 

Mardoqueu disse para Ester 
não revelar que era judia. 

Mardoqueu entrava 
escondido no palácio. 

Mardoqueu andava perto do pátio do 
harém todo dia para saber como Ester 

estava. 

Ester foi coroada  
como rainha.  

 
 
 

Isso não aconteceu porque 
ela era mais bonita por fora 
e sim por ser a mais bonita 

por dentro! 
(   ) Li 



 

 

Refletindo: Ester era bonita por dentro, ou seja, Deus se agradava do coração de Ester. Deus se 
preocupa com os nossos pensamentos, atitudes, coração e tudo relacionado a nós.  
Lição: Preciso cuidar do meu coração e procurar agradar a Deus em tudo que eu fizer (leia 1 
Coríntios 10:31) 

Decidindo:  
(   ) Decido cuidar dos meus pensamentos. Quando vier um pensamento ruim, vou orar na hora e 
pensar em outra coisa. 
(   ) Decido cuidar das minhas atitudes, quero que as pessoas vejam Cristo em mim. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando para Deus suas decisões e falando que você quer agradar a 
Ele assim como Ester agradou ao rei: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

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. Um dia Mardoqueu ouviu dois oficiais tramando como matar o rei. Ele contou para Ester e ela 
falou para o rei em nome de Mardoqueu. Ligue corretamente. Dica: leia Ester 2:21-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Xerxes fazia questão de punir tudo o que tinha que ser punido e premiar tudo o que tinha que 
ser premiado. O ato heroico de Mardoqueu foi escrito e esquecido por um tempo. Cinco anos 
depois, o rei Xerxes elevou um homem à maior posição do reino depois do rei. Preencha a ficha 
dele e depois pinte o desenho: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lições:  
- Mardoqueu fez o certo independente se ia ser honrado ou não. Vimos hoje que o ato heroico dele foi 
esquecido... Mas vamos ver que tudo tem o seu tempo, e chegaria a hora dele ser honrado pelo rei. 
- Deus não se esquece de nós, nem do que fazemos. 

Quem eram os oficiais que 
tramaram matar o rei? 

Bigtã e Teres 
O que aconteceu com esses 

oficiais depois que o rei soube? 

Foram condenados e 
enforcados. Onde tudo isso foi registrado? 

Nos registros históricos, 
com detalhes. 

Nome:          H __ __ __ 
 

O homem mais            A __ __ __ SS __ __ __ __ A do mundo.  
 

Antissemitismo: quando alguém quer matar judeu ou tem raiva 
deles. 
 

Descendente de:           A __ __ __ __ __, rei dos amalequitas, que 
foi exterminado por Samuel (deveria ter sido pelo rei Saul, mas ele 
desobedeceu). 
 

Tinha raiva de:          M __ __ __ __ __ __ __  __ porque ele não se 
prostrava diante de Hamã. Mardoqueu dizia: “sou judeu”. 
 

        HAMÃ             ANTISSEMITA      AGAGUE           MARDOQUEU 



 

 

Decidindo:  

(   ) Decido honrar a Deus e às minhas autoridades: professores da escola, professores do Nova 
Kids, meus pais e outras autoridades da minha vida. 

Tem alguém que você não tem honrado? Escreva o nome dessa pessoa: 
_____________________ 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando para Deus que você quer ser uma criança que sabe fazer o 
certo independente da recompensa. Peça ajuda para honrar a pessoa que você escreveu acima. 
Lembre-se: faça 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. 
 
SEXTA-FEIRA: 
1. Hamã não suportava o fato de Mardoqueu não se curvar a ele. Ele ficou irado e quis descontar 
matando não só o seu oponente, mas todos os judeus. Ele queria eliminar completamente a raça 
dos israelitas. Então, Hamã bolou um plano. Pinte a resposta que completa a coluna 
corretamente: 

Hamã lançou _______________ para escolher o dia. um desafio sortes Uma flecha 

A data escolhida foi ________ meses depois. 10 11 12 

Passado esse tempo, todos os judeus seriam 
_________. 

honrados mortos expulsos 

 
2. O próximo passo era falar com o rei. Leia abaixo o que ele disse. Depois marque um X apenas 
nas informações corretas sobre o que aconteceu. Se precisar leia Ester 3:10-13. 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

O rei tirou seu anel-selo do dedo, deu a Hamã, e lhe disse: "Faça com o povo o que você 
achar melhor". 
 
Hamã, percebeu sua maldade e devolveu o anel ao rei, porque se arrependeu. 
 
Por ordem do rei, o decreto foi publicado e as cartas foram distribuídas por todo o império. 
 
A ordem era matar completamente apenas os judeus homens em um só dia. 

 

3. Depois disso, sabe o que aconteceu? Leia abaixo e pinte as carinhas de acordo com cada 
informação: 

“Existe certo povo espalhado entre os povos de todas as províncias de 
teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos 
e que não obedecem às leis do rei; não acho que o rei deve tolerá-los. Se 
for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles”. Ester 3:8-9 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lições:  
- Pessoas más podem fazer planos contra nós, mas o Senhor está do nosso lado e Ele cuida de nós. 
- Quando uma coisa ruim acontecer com você, ore e peça ajuda de Deus. 

Decidindo:  
(   ) Quando alguma coisa ruim acontecer comigo, decido orar e pedir ajuda a Deus. 
 
Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração abaixo falando para Deus sua decisão de hoje e pedindo para ser uma criança 
que sabe como agir na hora da dificuldade. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O rei Xerxes e Hamã sentaram-se para 
beber, comemorando o plano brilhante. 
 
 
 

Enquanto isso, o povo de Susã não 
entendeu nada. 
 

E agora? 
 

Como Mardoqueu, Ester e todo o 
povo judeu vão escapar dessa 

situação? 

 

Será que o Diabo conseguirá 
acabar com a linhagem do 

Messias que Deus prometeu tanto 
tempo atrás no Jardim do Éden? 

 


