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INTRODUÇÃO  
 

Logo tão pequenos entendemos quem é a nossa família, quando aprendemos a falar ou desenhar e nos 

perguntavam quem era a nossa família demonstrávamos no desenho um Pai, uma Mãe, um filho e Irmãos se 

houvesse. A família é o nosso primeiro referencial, quando pequenos repetimos aquilo que nossa família faz, 

somos o reflexo do espelho do nosso lar e ao crescermos seguimos muitas características do nosso primeiro 

lar também, em alguns casos este reflexo não sai muito bom e por muitas vezes podemos não querer ser 

como aquele espelho, mas por não saber como fazer diferente, acabamos sendo iguais mesmo assim.  

Quando encontramos o mover apostólico temos a dimensão que Deus é o nosso Pai antes de tudo, 

enxergamos Nele nosso primeiro referencial e aprendemos que nossa família foi uma história escrita por este 

Pai de amor, passamos a entender a importância que a família tem para nossa vida e que mesmo com todos 

os defeitos são aqueles que devemos honrar e nos unir eternamente e, desta forma, tudo o que não nos foi 

bom jogamos pra fora e procuramos agir como Cristo agiria durante nossos dias, mas para isso precisamos 

ter este encontro com Deus que passa por aceitar a vontade Dele pra nós e entender que temos um envio 

apostólico que nos fará dar certo em tudo que fizermos segundo a vontade Dele.  

A palavra de Deus nos mostra de forma clara que a família é um plano divino e não podemos deixar satanás 

roubar este plano de vida das famílias, é preciso conduzir, à luz da Palavra, cada criança a enxergar como a 

família que eles pertencem foi separada por Deus, que com Ele podemos vencer todos os desafios que 

aparecerem e que possamos ser instrumento divino na vida de cada um para levar paz, amor, aceitação e 

libertação a cada lar que Deus nos permitir chegar.  

Em JUNHO, ministramos sobre a CRIAÇÃO DA FAMÍLIA e que este plano nasceu no coração de Deus.  

E em JULHO, vamos ministrar sobre alguns conflitos que as FAMÍLIAS PASSARAM E COMO 

SUPERARAM.  

Nossas aulas:  

 

JULHO Tema da Aula História Bíblica Referência 

Aula 1 Obedecer é melhor Ester Ester 2:1-20 

Aula 2 Deus nos faz rei Davi  I Samuel 16:1-13 

Aula 3 Vamos nos unir Esaú e Jacó  Gênesis 27 a 32 

Aula 4 Festa da família  Adoração e gratidão  Salmos 147.7  

 

Vamos lá! Ore e coloque esta Campanha diante do altar de Deus, mesmo que não seja você a ministrar cada 

aula. Que o Senhor abençoe a todos!  

 

Ótimas aulas!  

 

Equipe pedagógica. 

  



JULHO  

FAMÍLIA APOSTÓLICA 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

 

AULA 1 

Obedecer é melhor 
 

Neste domingo vamos ministrar sobre Ester que de Escrava se tornou Rainha. Ensinaremos que obediência 

leva a benção! 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR: 

 

Medite nesta Palavra do Dia: 
https://www.youtube.com/watch?v=uugrn2F16Us&feature=youtu.be 

 

Deus restaura a paternidade até do órfão, a filiação espiritual nos faz vencer e Ester viveu esta filiação que a 

direcionou a benção que Deus tinha reservado pra ela! 

Com experiências que recebemos a cada Palavra recebida do nosso Pai espiritual, Apóstolo Estevam, vamos 

ensinar a cada criança que é melhor obedecer do que sacrificar. 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Ester capítulo 2:1-20  

 

OBJETIVOS: 

 

● Levar a criança a entender que a família foi desejada por Deus  

● Ensiná-las que cada família é abençoada por Deus para dar certo 

● Mostrar que cada um deles tem um papel muito importante na família 

● Levar a criança a entender que Deus não as deixa sozinha em momento algum 

● Ensinar que obedecer sempre nos levará a benção. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

Crianças órfãs que precisam entender que Deus está sempre com elas e que nunca ficarão sozinhas. Crianças 

desobedientes que querem as coisas no tempo delas e que ainda não aprenderam sobre o tempo de Deus e do 

poder de obedecer, fazem o que não devem e mesmo os Pais falando que não pode não obedecem e acabam 

parando somente quando se machucam.  

Com essa aula vamos mostrar que ela tem um Deus que não as deixa só e quando o obedece a benção é 

certa!  

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 

Vamos fazer a seguinte dinâmica sobre obediência: 

Faço no chão dois caminhos, pode ser feito com barbante, fita crepe, fita adesiva colorida, escreva duas 

plaquinhas, um sinalizando a obediência e outro a desobediência, este caminho deve ser em formato de 

triângulo, de forma que vai se abrindo e dificultando andar seguindo os dois caminhos simultaneamente, 

conforme imagem abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uugrn2F16Us&feature=youtu.be
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Combine com dois Tios para se caracterizarem de Ester e Mordecai e que entrem na sala no momento em 

que começar a ministração, após aplicação da dinâmica do caminho, combine para que eles batam na porta e 

façam a encenação. 

 

MINISTRANDO: 

 

Olá crianças, primeiro domingo do mês, mais um mês maravilhoso e vamos continuar nossa linda campanha 

da Família Apostólica, mas hoje vamos começar a falar sobre situações que cada família venceu e se tornou 

melhor! Será um mês muito especial. 

 

Mostre às crianças os dois caminhos que há no chão, escolha uma criança para fazer essa dinâmica e a ajude 

a andar por este caminho, a criança precisará colocar uma perninha num lado e outra do outro lado, ajude-a 

para que ela não caia. ( quando for ministrar essa aula online, combine com os pais para prepararem o 

caminho conforme a sugestão para cada criança fazer na sua casa). 

 

Vocês estão vendo que não dá para andar ao mesmo tempo por estes dois caminhos? Pois é... E cada um 

destes caminhos representa algo, um caminho representa a obediência e outro a desobediência, então assim 

como não conseguimos andar nestes dois caminhos ao mesmo tempo, não dá para obedecermos e 

desobedecermos ao mesmo tempo, nós temos que escolher fazer uma coisa ou outra, hoje Deus quer nos 

ensinar que devemos obedecer a Ele e aos nossos Pais, vou te contar de uma menina que por obedecer se 

tornou até Rainha, quem sabe o nome dela? (aguarde as crianças, com certeza alguma se lembrará da Rainha 

Ester, se não lembrar, fale quem será o personagem de hoje). E neste momento os Tios baterão na porta e 

entrarão vestidos de Rainha Ester e Mordecai. 

Os Tios de Rainha Ester e Mordecai contarão a história deles ressaltando os seguintes pontos com muita 

alegria e animação: 

 

- Mordecai começará falando que Ester ficou órfã porque os Pais dela morreram, mas ele como Primo dela, 

a adotou e a teve como filha, a criou como se fosse o próprio Pai, ele precisa reforçar que ensinou a Palavra 

de Deus e sempre cuidou dela. 

 

- Ester falará neste momento que sempre obedeceu Mordecai como se fosse seu próprio Pai e que nunca se 

sentiu só porque sabia que Deus havia colocado Mordecai como Pai dela mesmo que os Pais de sangue 

verdade não estavam vivos. 
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- Mordecai contará de quando surgiu a eleição para moças se tornarem Rainha, que ele inscreveu Ester e a 

orientou em tudo que devia fazer e ela o obedeceu e em meio a outras mulheres, foi escolhida pelo Rei e se 

tornou Rainha. 

 

- Ester também dirá que passou por vários momentos difíceis lá no palácio como Rainha, que teve 

momentos que não queria fazer algumas coisas, mas sempre ouvia as orientações de Mordecai e as obedecia, 

assim no tempo certo fazia o que Mordecai mandava e no final de tudo houve até uma grande festa de 

comemoração junto com o Rei e todo o povo. 

 

Neste momento o tio volta a ministrar e os tios Mordecai e Ester continuam na sala até o final para ceiarem 

todos juntos.  

Estão vendo crianças como nosso Deus é poderoso para nunca nos deixar só? Ester perdeu a Mamãe e o 

Papai dela, mas Deus preparou um super Pai para ela que a ensinou todas as coisas corretas que devia fazer, 

mas se Ester não tivesse sido obediente nada adiantaria, vocês notaram como ela foi obediente e no final 

venceu todos os problemas e teve uma grande festa?  

 

Deus é assim... Protetor e amoroso com quem obedece a Ele. Ele cuida de todos nós e de toda a nossa 

família, nunca nos deixa sozinhos quando obedecemos no tempo certo Deus derrama a grande benção que 

nos deixa sempre muito felizes. 

 Temos que aprender a obedecer a Deus, aos nossos Pais e saber esperar o tempo certo de todas as coisas, 

quando o Papai ou a Mamãe falar não é não, quando queremos algo e ainda não dá precisamos aguardar e no 

tempo certo acontecerá! 

Então nunca mais se esqueçam: a obediência sempre vai te levar à benção! 

 

Vamos orar? 

 

ORAÇÃO: 

 

Pai hoje eu quero te agradecer por nunca me deixar só, obrigada Deus por sempre cuidar de mim, até quando 

parece que estou sozinho, me ensina a obedecer ao Senhor e aos meus Pais, tira de mim tudo que me 

atrapalha de te obedecer e me faz como Ester foi, uma pessoa obediente. Em nome de Jesus, amém!  

 

LOUVOR:  

 

O coração do Menino e da Menina – Aventura Musical - https://www.youtube.com/watch?v=zqslvdlesgQ  

Obedecer- Crianças diante do trono- https://www.youtube.com/watch?v=5Nu3AKhC9CQ 

VERSÍCULO: 

 

“... porque Ester obedecia a Mordecai como quando a criava.” Ester 2.20 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:  

 

Base bíblica: Provérbios 11: 24 

Ofertar é um ato de amor. Quando damos uma oferta a Deus, reconhecemos que tudo que temos vem Dele. 

Quem entrega com generosidade tem a abundancia se manifestando em sua vida.  Você deseja ter o melhor 

em sua vida, na sua casa e para sua família? A melhor casa, a melhor escola, os melhores brinquedos??? 

Então você precisa entregar o melhor para Deus, e quanto mais você der, mais você receberá!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=zqslvdlesgQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Nu3AKhC9CQ


JULHO  

FAMÍLIA APOSTÓLICA 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO:  

 

1. Quais foram os personagens da Bíblia que falamos hoje? 

2. Quem está sempre com a gente mesmo quando parece que estamos sozinhos? 

3. A gente precisa seguir qual caminho? (da obediência) 

4. E a obediência sempre nos levará a _____________ . (benção) 

 

ATIVIDADE  

 

Jogo da Obediência 

   
 

Decore uma caixa bem linda para este jogo, use sua criatividade, elabore perguntas referentes à Palavra de 

hoje, brincadeiras, micos, coisas engraçadas que eles precisam fazer, ou seja, obedecer, prepare fichas como 

essas da foto ao lado. Uma música vai começar a tocar e a caixa do jogo deve passar de mão em mão. 

Quando a música parar a criança que estiver com a caixa vai ter que tirar uma ficha de dentro da caixa e 

obedecer ao desafio. Bom jogo! 

 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS  

Olá Papais, Mamães e Responsáveis, 

Hoje ministramos para nossas crianças sobre a benção que a obediência traz para nossa família. Ester 

tornou-se rainha, pois obedeceu, e quando obedecemos, Deus nos honra e traz a benção sobre nossa casa.  

Profetizamos que a benção sempre virá através da obediência.  

 

Desafio da Semana: O desafio dessa semana é vocês preencherem o quadrinho da obediência, e se as 

crianças forem obedientes a semana toda no sábado a família deve fazer algo juntos como recompensa... 

pode ser assistir um filme, uma sobremesa, ouvir uma história, algo que a criança vai escolher!  

 



JULHO  

FAMÍLIA APOSTÓLICA 
             2020 Ano Aceitável de Senhor 

 APOSTÓLICO DE ISAÍAS  

 
 

 
 

LEMBRANCINHA  

Presentes para a família.  

Nesse mês de Julho para fixar ainda mais a campanha da família apostólica as sugestões serão utensílios 

para o lar. Faças Tags, embale com carinho cada presentinho e coloque o versículo da semana junto com o 

recadinho para os pais e responsáveis impressos na lembrancinha. 

 

Sugestão da semana: colher de pau. 

   
 

Se fizer o culto online proponha para as crianças confeccionarem uma coroa. 

 


