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AULA 3:  O chamado faz você viver os sonhos de Deus.  

 
Nesta aula vamos ministrar sobre o chamado de Ester. 
Ester foi colocada como rainha não para se gloriar, mas para viver os sonhos de Deus. 
Sua missão foi grandiosa pois levou ao povo o livramento de morte.  
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
Ester foi colocada no palácio através de seu primo (que era como um pai adotivo).  
Não sabemos se essa era a vontade de Ester, mas ela tinha uma missão importantíssima, e entendeu que 
seu papel era assumir essa missão e cumprir a vontade de Deus. 
 
O povo estava vivendo como escravo, e naquele cenário tão difícil, Deus a chamou para vencer esse 
desafio de salva-los da ira do perverso Hamã. 
 
Sem dúvida Deus dirigiu os pensamentos, palavras e ações de Ester. Ela fez a vontade do Senhor usando 
sua beleza, inteligência, a sua atitude de respeito para com seu marido, tudo isso combinado com sua fé 
admirável e destemida. 
 

Viver o chamado nos capacita a fazer aquilo que nem imaginávamos. Talvez Ester nunca imaginou que 

um dia se tornaria rainha, mas Deus tinha designado esse plano para a sua vida e o seu posicionamento 
de fidelidade ao Senhor fez toda a diferença. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Ester 2:1-23 
 

OBJETIVOS: 
 
Levar a criança a entender que quando vivemos o sonho de Deus o Senhor dirige nosso caminho. 
Todos temos um chamado que nos leva a viver o sonho de Deus. 

  

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
Hoje vivemos em tempos difíceis as crianças precisam ter conhecimento e ter vivências positivas que vão 
agregar coisas boas a sua formação espiritual. 
 

As crianças precisam entender alguns princípios importantíssimos, pois eles serão levados para vida toda. 
 
Nossa missão como formadores desse ministério é ensinar com essa palavra o quão importante é nos 
posicionarmos e nos abrirmos para viver o chamado do Senhor. Os planos de Deus são sempre mais altos 
que os nossos. Que cada criança depois dessa aula tenha o desejo de viver os planos Dele. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
  
Para ministrar essa aula, utilize fantoches 
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MINISTRANDO: 

 
Olá crianças, tudo bem? 
Hoje vamos aprender sobre a rainha Ester. Quem já ouviu falar dela?  
 
Ela pertencia ao povo Judeu que estava vivendo como escravo em uma cidade chamada Susã.    
 
O rei de Susã (e também rei da Persia toda) se chamava Assuero, e ele era casado com Vasti. Ele era um 
rei muito poderoso e importante, 
Um dia Vasti se rebelou contra o rei, e não atendeu a uma ordem dele. O rei ficou irado e mandou ela 
embora do palácio. 
 
Com isso, o rei decidiu procurar uma nova rainha, e emitiu um decreto muito diferente.... Para se cumprir o 
decreto real foram reunidas muitas moças bonitas de todas províncias do seu reino, para um tratamento 
de beleza, pois o rei iria escolher uma dessa jovens para ser a nova rainha. Era como um concurso de 
beleza onde a vencedora seria a que mais agradasse o rei. 
 
Na cidade de Susã havia um homem chamado Mordecai, ele primo de Ester, mas cuidava dela desde que 
ela era pequena (era como um pai adotivo). Então, Mordecai levou Ester para participar desse concurso. 
 
Orientou Ester a não falar a ninguém sobre seu povo e sua linhagem. Mordecai visitava a casa real todos 
os dias para saber o que se passava com Ester. 
 
Esse tratamento de beleza tinha duração de doze meses, que era quando todas as jovens estavam 
preparadas para se apresentar ao rei. E assim Ester foi levada a presença do rei Assuero. O rei amou 
Ester assim que a viu e ela alcançou o favor e benevolência mais do que todas as moças. E o rei pôs-lhe 
na cabeça a coroa real e a fez rainha 
 
Ester foi levantada rainha para viver o sonho de Deus e salvar todo povo judeu da fúria do inimigo. 
 
Os judeus eram muito perseguidos, e havia um general que queria matar a todos. O nome desse general 
era Hamã. Esse general influenciou o rei para emitir um decreto que eliminaria os judeus do seu reino. 
Mas Ester, com muita sabedoria se levantou para pedir que o povo tivesse o direito de lutar e ser livre 
dessa sentença. 
 
O rei deu essa permissão e o povo de Deus pode lutar e ser livre da sentença. 
 
E naquele dia o povo viveu o Purim, a libertação da sentença. Essa era a vontade de Deus para os judeus. 
E Ester foi um instrumento para que essa vontade se cumprisse. 
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E quanto ao Purim, é uma data comemorado pelos judeus até os dias de hoje. 
E para nós, servos de Deus, aprendemos que o Senhor sempre nos livra das sentenças, e Ele tem o 
Purim para nós todos os dias. 
 
Viver o chamado de Deus é maravilhoso. Precisamos ter coragem e nos posicionarmos, como Ester, e 
cumprir aquilo que é a vontade do Senhor. 
 
Quem aqui hoje quer se levantar para viver os sonhos de Deus? 

LOUVOR: 
 
Dê um sorriso – 3 Palavrinhas 
Deus grandão – 3 Palavrinhas 
Encontrei o meu lugar - Renascer Praise 

 

ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, eu quero te agradecer e pedir que o Senhor possa me ajudar a viver os teus sonhos. Eu 
quero viver a plenitude do meu chamado, pois sei que a tua vontade é boa perfeita e agradável para minha 
vida. Em nome de Jesus. Amem! “ 
 

VERSÍCULO: 
 
“E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais 
do que todas as virgens; e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti.” Ester 2:17   
  

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
De que origem era a rainha Ester? 

Como ocorreu a escolha da nova rainha? 

Quem tramou de extermina do povo Judeu? 

Quem era Mordecai? 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Ester ofertou seus sonhos, sua vida para livrar seu povo de ser exterminado. Ela foi muito corajosa porque 
colocou a sua vida em risco. Mas a sua fidelidade em cumprir o propósito de Deus, estava acima de 
qualquer interesse.  
 
Vamos cumprir na nossa vida o propósito que Deus para cada um de nós. Nós fomos chamados para 
cuidar da casa de Deus e sermos supridores. Então vamos entregar a Deus uma oferta de amor, uma 
oferta que seja importante, que custe. Dê a Ele algo que seja importante para você. 
 
Se você hoje não tem nada disso para ofertar se comprometa a trazer no próximo culto. Amém. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/et/2/17+
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ATIVIDADE  
 
Pintar e recortar os fantoches ou dedoches. 

      
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Senhores pais e ou responsáveis 

 
Hoje seu filho aprendeu sobre a rainha Ester. Essa história certamente nos leva a refletir sobre a 
soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, e também sobre a importância de confiarmos em Deus, 
ainda que estejamos em uma situação muito difícil ou até arriscada.  
 
Também devemos nos atentar para o fato de que devemos agir com sabedoria, sempre intercedendo a 
Deus para que Ele direcione as nossas ações.   

 
Durante a semana relembre o que ele aprendeu profetize; Deus vai direcionar sua vida; o espirito de 
sabedoria está sobre você; Deus tem promessas para cumprir na sua vida, 

 
O desafio da semana é ouvir Renascer Praise  – Encontrei o meu lugar. Postem fotos/ Vídeos e não 
esqueçam de nos marcar em nossas redes sociais. 
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LEMBRANCINHA: 
 
Uma coroa de EVA para cada criança. 
 

 


