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AULA 2- Referencial de Mente Vencedora 

 

Hoje vamos falar de um homem chamado Mordecai que mesmo sendo escravo tinha a mente livre, mente 

vencedora e foi um referencial para sua prima Ester. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

Querido professor, no segundo dia da nossa campanha, vamos falar sobre ter a mente de Cristo. 
Quando somos um referencial a nossa mente tem que ser livre, não podemos ficar presos ao passado, à 
dor, ao medo, e muito menos as circunstancias adversas. 
Vemos isso na vida de nossos líderes, nossos referenciais, na vida do Apostolo e da Bispa, e o resultado é 
uma vida vitórias e conquistas. 
Temos que ter estas mesmas atitudes, para que possamos ser referenciais na vida de nossos pequenos.. 
E hoje veremos Mordecai, um homem que estava na Babilônia, época do exílio, mas ele tinha uma mente 
livre, uma mente vencedora, uma mente de Cristo. 
Não era direcionado por sua condição humana, e por isso provavelmente se destacava entre os 
babilônicos, causado inveja de alguns, como Hamã. 
Teve a missão de formar, cuidar e zelar por sua prima mais nova, uma moça jovem, também vitima da 
escravidão, marcada pela perda dos pais. 
Vemos no decorrer do livro de Ester, uma jovem rainha, que se desenvolveu de forma forte, e sem se 
importar com as marcas do seu passado, ela era livre, pois teve um referencial que a ensinou a ser forte e 
mais do que vencedora. 
Mordecai não apenas foi um referencial, mas ele pastoreava, acompanhava, dava continuidade: Ester 2.11 
Que você professor possa ser este referencial na vida de nossas crianças, ensinando, acompanhando e 
pastoreando. 
E que elas possam ser como Ester, alguém livre e mais do que vencedora. 
 
Vamos lá! Boa aula. 
 
LEIA E MEDITE: 

 

Ester 1 a 7 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a enxergar e a aprender com os referenciais, que não devem se prender as coisas 

ruins, mas viver o novo e ter uma mente de vencedor. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
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 Que tal confeccionar os personagens em e.v.a para ilustrar a história, abaixo sugestão:    

   
 

 

 
 

 Mesa com frutas  
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MINISTRANDO: 

 

Hoje vamos conhecer a historia de Mordecai e Ester. Mordecai era primo e papai adotivo de Ester . 
Um dia o rei da Pérsia anunciou que precisava de uma nova rainha, pediu para levarem até ele as mulheres 
mais bonitas de toda parte do meu reino”. Ester foi uma das mulheres levadas para o palácio ao ver Ester, 
o rei a escolheu. 
No palácio tinha um homem chamado Hamã era o principal ajudante do rei. Ele não gostava do povo de 
Deus. E eles estavam em perigo. Mordecai e Ester ficaram sabendo disso. Então, Ester orou a Deus e fez 
jejum, e foi falar com o rei. O rei atendeu ao pedido de Ester de não matar e castigar o seu povo. Deus 
livrou todo o seu povo através da coragem, oração de Ester e eles venceram. E comemoravam com festa. 
Ester aprendeu com seu referencial a ser ousada, corajosa e ter a mente vencedora e vencer e ser livre  
através de jejum e oração. 
 
ORAÇÃO: 

 

Senhor Jesus, eu quero ser como Ester e Mordecai, não desistir de nada, eu quero ter coragem e vencer 
pela fé, em nome de Jesus, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
“Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.” Filipenses 4:13 
 
ATIVIDADE  

 
LEIA A BÍBLIA - 3PALAVRINHAS - VOLUME 2 

 
1. Vamos fazer correntes de papel e deixar que os bebes desfaça, rasgando simbolizando que estão 

livres.  

2. Agora são livres, Reis e Rainhas. 
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LEMBRANCINHA: 

 

    
 
Boa aula! 
       


