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AULA 5: DUPLA HONRA 

 

Este ano de Isaías é um ano que viveremos grandes realizações e seremos honrados.  

 

Vemos o exemplo de Mordecai, que foi honrado pelo rei e seu inimigo, que tramava contra sua 

morte, teve que fazer tudo uma pessoa a ser honrada merecia. 

 

Se permita viver experiências com Deus e entender que os planos de Deus são maiores do que 

os seus.  

Você será honrado! Tome posse dessa palavra e viva a palavra profética dessa oração poderosa 

do ano apostólico de Isaías. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

  

Professor este ano se você se aprofundar nas promessas do Senhor, você viverá grandes 
experiências, incluindo a dupla honra. 
 
Mordecai viveu a dupla honra do Rei, porque Deus já tinha escrito na história dele. E Ele fará na 
sua também. 
 
“Independente de qualquer coisa, entenda que tudo é passageiro mediante a grandeza das 
promessas do Senhor, que consistem em alegria perpétua e dupla honra”. By Bpa Fernanda 
Hernandes. 
 
Veja em Ester 6:1 (leia com atenção) que o rei não pode dormir e foi olhar o livro de “Feitos 
Memoráveis”. Esta insônia do Rei, era um propósito de Deus. Os caminhos Dele são diferentes 
dos nossos. Através da insônia o rei foi ler o livro e percebeu que Mordecai havia denunciado 2 
eunucos que queriam mata-lo e descobriu que não havia feito nada para agradecer a Mordecai 
por este livramento. 
 
Conosco será assim, Deus tem o tempo certo para trazer a justiça sobre a nossa vida e 
recompensará a obra das tuas mãos.  
 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Ester 6:1 – 14; Isaías 61:7. 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a estar sempre alegre independente da situação, porque o Senhor quem 
traz a honra; 

 E que não podemos nunca fazer o mal ao outro, pois Deus não gosta. 
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SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As crianças tem absorvido cada vez mais os problemas dos pais, tem pedido mais pela família do 
que brinquedos. Precisamos mostrar a elas que por mais que pareça difícil a caminhada, o 
Senhor está com elas. Vamos quebrar toda maldição hereditária para que as mesmas possam 
viver a dupla honra. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
1. Leve alguns quebra cabeças para as crianças montarem; 

- No anexo I, temos 2 modelos que podem ser impressos, mas vocês podem levar quebra-
cabeça pronto que já tenham em casa. 
 

2. Monte um trono para as crianças depois sentarem e verem como é ser honrado como um Rei. 
 Você pode cobrir uma cadeira e incrementar com um coroa de EVA, colocar alguns detalhes 
bacanas, use sua criatividade. 
 

  
 

 
MINISTRANDO: 

 
Crianças vocês estão bem?  
Vamos iniciar nossa aula com um quebra-cabeça. Juntem-se em grupos e vamos ver quem 
termina de montar primeiro. 
 
(enquanto as crianças montam, explique) 
 
As vezes as nossas vidas podem estar como um quebra-cabeça... quando acontecem coisas que 
não parecem se ajustar no que pensamos ser o plano de Deus. Mas se persistimos elas se 
completam e formam uma figura linda. 
 
Vou contar uma história para vocês que no princípio parecia como estas peças de quebra-
cabeça, todas fora de ordem, mas vocês vão ver como Deus encaixou tudo! 
   
Certo dia, um rei chamado Assuero estava dando uma festa e chamou sua esposa, a rainha Vasti 
para se juntar a ele. Ela por desobediência não foi até o rei, e por isso ele ficou muito bravo, 
decidindo expulsá-la do palácio e ter uma nova rainha ao seu lado.  
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Crianças nós não podemos ser desobedientes não é mesmo? Deus não gosta e não nos 
abençoa, quando somos assim.  
 
Continuando... Ester foi escolhida pelo rei Assuero para ser sua rainha.  
Ela tinha sido criada pelo seu primo Mordecai (eles eram judeus, mas o rei não sabia), ele a 
orientava, a ensinava e dizia o que ela precisava fazer quando estava no palácio.   
 
Um tempo depois, Mordecai descobriu que 2 eunucos (servos) do rei, planejavam a morte do rei 
e, através de Ester, Mordecai revelou o plano ao rei Assuero.  
O rei puniu os eunucos, mas não fez nada para recompensar Mordecai.... 
 
Então, um certo dia, o Rei não estava conseguindo dormir e resolveu olhar o Livro dos Feitos 
Memoráveis e lembrou-se do dia em que Mordecai o livrou da morte e percebeu que não tinha 
honrado ele. O rei queria reparar esse erro, e ficou pensando em como honrar Mordecai. 
 
Enquanto isso, Hamã, que era general do Rei e não gostava de Mordecai, estava arranjando um 
plano para matar Mordecai enforcado! 
Mas, como quem termina de escrever nossa história é Deus, o fim foi totalmente diferente.  
 
O Rei perguntou a Hamã o que deveria fazer com um homem que ele queria honrar (Ele achando 
que seria feito para ele, disse que o Rei deveria vesti-lo com vestes reais, andar no cavalo que 
ele costuma andar e colocar uma coroa real), então, o Rei pediu que ele fizesse isso com 
Mordecai.  
 
Mordecai foi muito honrado naquele dia. Ele viveu a dupla honra! 
 
Crianças, muitas vezes acontece situações parecidas com a gente, não é mesmo? As vezes 
ajudamos os outros dando alimentos ou uma roupa nossa que gostamos e a pessoa não 
agradece, o que nos deixa chateado.  
 
Mas o Senhor vê tudo que fazemos e Ele é quem nos honra. O que você precisa fazer é se 
manter íntegro e fiel. A nossa vida é como um quebra-cabeça, Deus já escreveu nossa história, 
por mais que você não consiga montar de primeira, uma hora acontece. Não fique triste se você 
tem presenciado brigas ou se você tem se entristecido com alguma situação, no tempo certo 
Deus te dará a vitória. E hoje vocês vão sair daqui muito alegres, com a certeza de que o Senhor 
irá fazer e você terá a dupla honra. 
 
Dupla honra é quando você é honrado mais de uma vez. Somos filhos de Deus e Ele sempre 
quer o melhor para nós. 
 
Quem aqui quer ser honrado pelo Senhor. Então vamos já receber a honra aqui no kids, sentando 
no trono como reis!  
 
Você podem tudo naquele que te fortalecem! 

 
LOUVOR 

 
“Dupla honra” – Renascer Praise 07 
“Restitui” – Toque no altar 
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ORAÇÃO: 

 
“Senhor Jesus, eu recebo a restituição na minha vida, creio que viverei a dupla honra do Senhor. 
No lugar da minha vergonha, terei dupla honra e este ano possuirei o dobro. Aqueles que queriam 
o meu mal e me ver humilhado, me verão honrado. Em nome de Jesus. Amém!” 
 
Ore com as crianças a oração do ano apostólico de Isaías. 
Cole o trecho da dupla honra no mural da oração: 
 
“No lugar da minha vergonha, terei dupla honra, e nesse ano, possuirei o dobro” 

 
VERSÍCULO: 

 
“Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra” Isaías 61:7a. 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 

1. Quem viveu a dupla honra do Senhor? 

2. Qual o nome do rei que honrou a Mordecai? 

3. Qual era o nome do general que queria fazer mal a Mordecai? 

4. Mordecai foi honrado pelo rei, quais foram os utensílios que mostraram esta honra? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Mordecai ofertou a sua prima Ester, ao deixá-la ir para o palácio. E ela se entregou como oferta 
por um reino. Quando entregamos com amor, o Senhor cobre a nossa família e nos honra. Como 
Ester e Mordecai foram honrados duplamente, nós também podemos ser. Basta você ter uma 
entrega de sacrifício e amor. 

Hoje você vai entregar uma oferta por alguém que você ama muito e o Senhor ouvirá a sua 
oração e aceitará a sua oferta.  

ATIVIDADE  
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 Atividade 1. Pintar, recortar e montar Mordecai no cavalo. 
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 Atividade 2. Fazer a capa do Rei com TNT e a coroa com EVA com glitter dourado. 
 

 
 

 
  
 
 

PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
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Queridos pais, 
 
Continuamos com a campanha da oração apostólica. Hoje as crianças aprenderam sobre a Dupla 
Honra que Mordecai, primo de Ester viveu. 
Peça para seu filho (a) contar a história para você e falar o que mais gostou. Incentive o seu filho 
a aprender mais sobre a bíblia. 
 
Meta para a próxima aula:  

1) Trazer uma oferta para cobrir a vida de sua família. 
           Pode ser um 1kg de alimento. Incentive!!! 
 
Contamos com vocês, juntos somos mais fortes. 
 
Deus abençoe!  
Ministério Kids 
 

LEMBRANCINHA: 
 

As 2 atividades. 
 
 
Boa aula! 
 
 
 
 
 
 



 
 

Março – ORAÇÃO DO ANO 

APOSTÓLICOr 

 ANEXO I 
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