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AULA 3 -DERROTANDO O MEDO DA MORTE  

ESTER E O DECRETO DE MORTE  
 

Hoje vamos falar de ESTER em dois momentos: primeiro quando 

ainda menina, perde seus pais e segundo quando rainha, foi usada 

para livrar seu povo da morte.  

Certamente sentiu muito medo nas duas vezes e venceu  

 

Para Você Professor 
Esta Campanha é libertadora, primeiramente para nós, ministros e formadores de 

crianças apostólicas!  

Como estamos lidando com os nossos medos? 
 

 “O medo foi o primeiro sentimento que veio do inferno para atacar o homem. É isso mesmo! O 
medo tem origem espiritual. Em 2 Timóteo 1:7, está escrito que Deus não nos dá espírito de 
medo, mas de amor, moderação e poder. 

 Se o medo é um espírito maligno, temos que lidar com ele espiritualmente. 

 Quando vier aquela angustia, aquela insegurança, aquela incerteza, dobre os seus joelhos e 
pratique o que está escrito no Salmo 56 3, 4 e 9: “E, vindo o temor, eu ei de confiar em Ti!”. 
 Invoque ao Senhor, abra o seu coração e fale do que você tem medo. Coloque esta situação 
diante daquele que está acima de tudo: “Senhor, eu sei que Tu és maior do que esta situação. Eu 
sei que Tu és poderoso para mudar isso. Tire este medo do meu coração! Ensina-me a enfrentar 
esta luta!”. 
 Não se entregue mais ao medo. Não deixe que ele seja o seu deus. “O medo é um sentimento 
que veio para escravizar o homem, e não para protegê-lo” (Bispa Sonia) 

http://bispasoniaoficial.blogspot.com/2020/01/como-vencer-o-medo.html 

 

Como ministrar crianças se ainda não sabemos vencer nossos próprios medos? 

A rainha Ester já tinha tido uma experiência de morte. Seus pais morreram, quando ainda 

era pequena. Que medo foi esse que esta criança sentiu?!  Ela, ainda criança, foi 

acolhida por seu tio e foi consolada certamente com a palavra de que Deus jamais 

abandona, jamais deixa seus escolhidos sozinhos. 

Ester estava habilitada para lidar com um decreto de morte. Já tinha tido uma 

experiência com Deus na infância. Certamente esse medo tomou conta dela no 

primeiro momento em que se viu responsável por uma nação inteira que estava debaixo 

de uma sentença, mas no segundo momento ela tomou uma atitude de quem não 

tinha mais medo.  

Ela disse “...se perecer, pereci”, “se eu tiver que morrer, morrerei” Ester 4:16 

Ester precisou de Mordecai. 

 As crianças precisam de adultos que lhes mostrem amor (I João 4:18) e lhes transmita 

segurança. Cada vez que chegarem aqui na Kids Church vão encontrar você, escolhido 

ungido, formador apostólico! 

Ore, consagre-se diante de Deus, busque o Espírito, medite na palavra antes de qualquer 

coisa e ore!! Neste mês teremos muitos testemunhos! 

 

http://bispasoniaoficial.blogspot.com/2020/01/como-vencer-o-medo.html
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BASE BÍBLICA:  
Ester 2:5-7; Salmo 56: 3, 4 e 9; Salmo 3: 8; I João 4:18 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
Crianças têm medo da morte.  

Entre   6 e 8 anos ela começa a ter noção do que é morte. Noção, porque tudo é muito 

confuso na sua cabecinha.  Nesta fase as crianças começam a ter informações de 

muitas coisas, não só ter, mas toma consciência das coisas. Se a morte é confusa até 

para nós, adultos, imagine para elas. 

O luto pode dar muito mais medo e se transformar num sentimento de abandono, então 

é a partir daqui que a criança entende que tudo pode acabar. Tudo tem um começo e 

um fim, então ela passa a ter uma preocupação que a qualquer momento seus pais 

podem morrer, e isto a apavora! 

Tudo pode ser diferente se ensinarmos que Deus é soberano, que Deus é poderoso; dono 

de tudo e de todos e de todas as crianças e que Ele nunca vai nos deixar ou abandonar 

e que ele tem um futuro maravilhoso. Eu todos os nossos dias foram escritos no Seu livro.  

OBSERVAÇÃO: 

 É muito importante que tenhamos em mente que nesta aula nosso foco não é falar da 

morte, mas sim do medo, mas talvez alguma criança precisará um pouco mais de 

atenção em relação à morte. 

Esteja preparado(a) e atento(a), à necessidade de cada criança. Pode ser que seja 

necessária uma ministração individual com alguma criança e seus pais. 

 

OBJETIVOS: 
LEIA A INTRODUÇÃO DESTA CAMPANHA NO SITE 

https://www.renascerkids.com/_files/ugd/18efa2_f55b1c623c4a4989a45886d87570da4f.pdf 

▪ Levar a criança a ter fé; formá-las na fé; mesmo com medo, saberem que Deus 

sempre estará com elas e jamais as abandonará; saber que podem vencer, mesmo sendo 

crianças;  

▪ Levá-las a denunciar o medo, isto é, dizer do que tem medo. Denunciar é diferente 

de expor a criança porque tem medo. Se uma criança disser que tem medo de dormir 

sozinha, nunca dizer: 

-” você já é bem grandinha, e pode dormir no seu quarto, né?”  

O medo que elas sentem é real, então vamos dar atenção a elas, considerar o que estão 

falando e ajudá-las a vencer, em nome de Jesus. Elas devem saber que mesmo no escuro, 

Deus ainda está lá.  

▪ Ensiná-las a chamar o nome de Jesus, quando estiverem com medo, seja a situação 

que for, mesmo com medo da morte. 

▪ Orar pela família com a certeza que Deus está cuidando do papai e da mamãe. 

 

 

https://www.renascerkids.com/_files/ugd/18efa2_f55b1c623c4a4989a45886d87570da4f.pdf
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SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:   
 

✓ Como está seu painel? Ainda não fez?  

Ok! Então faça agora. Busque lá nos anexos da aula 1  

✓ E a porta da sala KIDS – está decorada para vencer o medo? Humm..., vai ser 

legal! 

Use 3 imagens: (algumas sugestões abaixo) 

✓ Uma criança – Ester. Um homem- seu pai. Uma mulher – sua mãe.  

✓ Use uma imagem de uma menina chorando. 

✓ Use também uma imagem para representar Mordecai abraçando Ester 

✓ Use uma coroa para representar Ester rainha. 

Pode ser imagens de revistas. Pode ser fantoches, pode ser rostos no palito... 

VERSÍCULO CHAVE DE TODA CAMPANHA  :  

 

MINISTRANDO:  
Aqui Bíblia tem um livro inteiro que conta a história de uma garotinha com seu pai e sua 

mãe.  

Eles eram do povo de Deus! Formavam uma família bonita alegre e feliz.  

Ester amava seus pais. Gostava de estar com eles. 

Naqueles dias houve uma guerra. E os pais de Ester morreram na guerra. 

- Vocês acham que ela não ficou com medo de ficar sozinha?  

- Sim ela ficou ainda era uma garotinha, uma criança. E ela também chorou bastante. 

Mas o que ela ia fazer agora? 

- Será que Deus ia abandoná-la? 

Ester não ficou sozinha não, Deus cuidava dela! Ela era amiga de Deus e acreditava muito 

em Deus. 

Um tio dela, ficou com ela na sua casa e a chamou de filha. Ele foi o novo pai para ela. 

Ela não ficou sozinha... Ele deu tudo o que ela precisava. Deu todo amor que um pai 

poderia dar. 

Vocês acham que ela chorava?  

– Sim! Mas seu novo pai a consolava, a abraçava, cuidava dela e orava com ela todos 

os dias. 

Vocês acham que ela tinha medo?  

– Sim! Mas seu novo pai adotivo conversava com ela e falava todos os dias que ela ia 

vencer seus medos. Que ela deveria confiar e acreditar em Deus. 

E sabem de uma coisa? A cada dia Ester ia melhorando..., seu medo ia sumindo e seu 

choro ia acabando. 

Ela sabia que seus pais estavam com Deus e que Deus sabia de tudo e Ele também 

conhece todas as pessoas. E ela também acreditava nisto. Ela tinha muita fé. 
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Aqui na Bíblia, tem um Salmo que fala que todos os dias da nossa vida foram escritos no 

livro de Deus! 

E cada criança tem seu nome escrito lá, nesse livro. E Deus sabe de todos os nossos dias, 

Deus é muito poderoso!  

 

Aí um dia, a Este foi escolhida para ser a Rainha e morar no palácio! Entre muitas mulheres 

bonitas o rei escolheu Ester. Já pensou! Rainha ! 

E nesse tempo ela venceu o medo que ela tinha da morte. 

Ela precisava muito falar com o Rei, para poder salvar o povo de Deus, mas ela tinha medo 

da morte. Ela tinha medo de morrer. 

E mais uma mais seu pai adotivo falou com ela: 

- Ester, será que Deus não te fez rainha para poder falar com o rei e salvar o povo de Deus? 

Não fica com medo não, é melhor você ir lá e falar com o rei senão Deus vai enviar outra 

pessoa. 

Então Ester falou: 

- Tá bom eu vou! Ajuda-me! Peça para o povo orar e jejuar três dias que eu também vou 

orar e jejuar por três dias. Daí eu vou falar com o rei, se eu morrer, morri. Eu não tenho mais 

medo. Eu venci esse medo!! 

 

Ester venceu o medo da morte. E Deus salvou todo o povo, Ninguém morreu! 

E hoje nós que estamos aqui, cada criança vai vencer este medo, em nome de Jesus! 

Nós vamos chamar o nome de Jesus! 

E todo medo vai sair, agora mesmo! 

Vamos orar.  

ORANDO PELAS CRIANÇAS E COM AS CRIANÇAS.  
 

“Senhor Deus eu hoje derroto, em nome de Jesus, todos os medos! 

(vamos falar bem alto o nome dos medos?) 

Eu derroto todos em nome de Jesus. 

Eu sei que tudo o que eu preciso vem do Senhor. 

Me ajuda todos os dias a orar, buscar e te adorar, em nome de Jesus. 

 

Orem por elas. 

 

LOUVOR: 
  

Para reforço da ministração (principalmente para os menores) 

https://youtu.be/W2y4c94aXB4   “Minha vida é uma viagem- Ester” 

 

https://youtu.be/fOMGJ9utmYQ  RP – Pentecoste de amor – (sai todo medo,,,) 
 

 

 

 

https://youtu.be/W2y4c94aXB4
https://youtu.be/fOMGJ9utmYQ
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HORA DO TESTEMUNHO: 
  

Hoje é dia de testemunho!!! 

  

Vamos começar com os tios contando testemunhos da marcha para 

Jesus. E depois cada criança poderá contar o seu testemunho. 
  

Compartilhar as bênçãos ajuda a fortalecer a fé dos irmãos, e com as 

crianças acontece o mesmo. Vamos incentivar o momento do 

testemunho e espalhar o que Jesus tem feito por nós. 

 

 

 

VAMOS ENTREGAR NOSSAS OFERTAS:   

 OFERTA DE GRATIDÃO e ALEGRIA – ESTER 9 

Sabe de uma coisa, depois que acabou a guerra, e o povo de Deus ficou livre de todos 

os que queria a morte deles, fizeram uma grande festa. Eles comemoraram e 

entregaram presentes uns para os outros. Eles estavam muito alegres. 

Vocês acham que eles agradeceram a Deus? – Eu também acho!  

Será que temos uma oferta de gratidão, hoje? 

Como podemos mostrar que somos agradecidos; que agradecemos a Deus por tudo? 

• Com alegria,  

• com louvor,  

• com danças, e  

• com nossas ofertas. 

Então, agora vamos fazer esta parte! Cada um que entregar sua oferta vai dizer um 

motivo, ok? 

Mesmo que hoje você não tenha trazido uma oferta, mas uma coisa todas as crianças 

te: GRATIDÃO NO CORAÇÃO. Então será sua oferta. Pense em alguma coisa que você 

pode agradecer a Deus hoje e vamos ofertar, em nome de Jesus  

BILHETE PARA OS PAIS : 

 

Queridos pais! 

O objetivo desta nova Campanha: DERROTANDO TODO 

MEDO, é que as crianças saibam que no dia do medo 

precisam chamar o nome de Jesus e este é versículo base 

desta campanha: 
 

 Temos um desafio: Sentar com seu filho e fazer uma listinha 

de pelo menos 5 medos principais e trazer para o kids no próximo domingo. 

Ore com ele(a) e no final deste mês, nós profetizamos que todos esses medos 

desaparecerão em nome de Jesus 

O que precisarem de ajuda nesse processo, os ministros do Kids Church estarão a 

disposição para apoiá-los 
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Deus abençoe! 
 

SUGESTÃO PARA IMAGENS: 

Materiais 

• Colher de madeira 

• feltro marrom 

• Marcador preto 

• Marcador vermelho 

• Olhos agitados 

• espuma de brilho dourado 

• Lantejoulas ou gemas 

• Tesouras 

• Cola 

• Guirlanda ou fita dourada, opcional 

• Espuma e cola de feltro OU cola pegajosa de secagem rápida 

 

ATIVIDADES: 

 

OPÇÃO 1: Se for possível e dependendo do número de crianças e for acessível, faça a 

rainha Ester de colher de madeira  

Outra opção é fazer de pazinhas de madeira  

  

 

Opção 2 – (Melhor para os menores) Colorir e colar brilhos na rainha Ester – modelo 

abaixo- leve um modelo pronto. 
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Vamos colorir a rainha Ester e colar muitos brilhos nela?  

 

 


