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

Nossas aulas: 

JULHO Tema da Aula História Bíblica Referência 

Dia 05 Obedecer é melhor Ester Ester 2:1-20 

Dia 12 Deus nos faz rei Davi  I Samuel 16:1-13 

Dia 19 Vamos nos unir Esaú e Jacó  Gênesis 27 a 32 

Dia 26 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! 
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AULA 1 - OBEDECER É MELHOR - ESTER 

Nossa família é um sonho lindo de Deus. Ester foi obediente a quem a tinha criado seu primo 
Mordecai. Isso fez com que Ester encontrasse graça perante o rei o qual colocou uma coroa em 
sua cabeça e a tornou rainha no lugar de Vasti.  

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 2: 1 - 20  
 
OBJETIVOS: 

● Levar a criança a entender que Deus sonhou com sua família, e ela é muito especial para 
Deus.  

● Compreender que Deus tem um plano especial para sua família.  
● Entender e praticar a obediência.  

SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

● Bonecos ou imagens que representem: Mordecai, Ester e o Rei Assuero.  
● Uma coroa.  
● Uma mochila.  

●  

MINISTRANDO: 

 Crianças hoje é o primeiro domingo do mês, continuamos com nossa campanha: FAMÍLIA 
APOSTÓLICA.  

https://www.youtube.com/watch?v=uugrn2F16Us&feature=youtu.be
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 Hoje vamos falar de uma família diferente, uma família formada por um primo chamado 
Mordecai (mostre Mordecai) que criou sua prima como filha ,Ester (mostre Ester). Ester morava 
com seu primo, pois não tinha mais seus pais, já tinham ido morar com Deus, ela era muito feliz 
com seu primo e o amava muito e criou como o próprio pai. 

 Um dia um Rei muito poderoso estava à procura de uma rainha para seu castelo. Então 
mandou chamar todas as mulheres mais lindas de seu reino. E quando viram Ester, linda, 
parecendo uma princesa, a chamaram para ir ao castelo. Mas Ester não queria ir, pois amava 
muito Mordecai e queria ficar com sua família.  

 Então Mordecai falou para ela ser obediente e ir até o castelo que lá Deus iria fazer com 
que ela se tornasse rainha. Ester era muito OBEDIENTE e fez exatamente o que ele disse. 
Arrumou sua mochila com tudo que precisava e foi ao castelo do Rei.  

 Quando o Rei viu Ester, sabe o que ele fez? Ele colocou uma coroa na cabeça dela e a 
tornou uma Rainha, com isso ela pode ajudar seu primo Mordecai e todos do seu povo.  

 Nós temos uma família, um papai, uma mamãe, tios, primos, avós, que nos pedem muitas 
coisas e nos dão muitos conselhos. Devemos ser OBEDIENTES a eles, quando pedirem algo 
você deve obedecer, pois são sua família amada e querida.  

ORAÇÃO: 

Deus, muito obrigada pela minha família, eu te agradeço pelo meu papai, pela minha mamãe e 
irmãos. Ajude-me a obedecer meus pais, eu quero ser uma criança obediente para ter o melhor 
em minha vida! Em nome de Jesus! Amém! 

LOUVOR: 

Quem obedecer - Yasmim Veríssimo :  https://www.youtube.com/watch?v=h50uBbwnEVM 

Obedecer - Diante do Trono Crianças  
 

VERSÍCULO: 

“Filhos, obedeçam seus pais, pois essa atitude é agradável ao Senhor!” (versão adaptada) 
Colossenses 3:20 

ATIVIDADE  

Fazer uma coroa de papel ou eva: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h50uBbwnEVM
https://www.youtube.com/watch?v=h50uBbwnEVM
https://www.bibliaonline.com.br/acf/cl/3/20+
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 

Hoje aprendemos que nossa família é fruto do sonho de Deus, e que precisamos agradecer todos 
os dias por termos uma família tão especial! 

Em casa com seus filhos, façam um devocional kids, todos os dias vocês deverão ler um 
versículo da bíblia, orar juntos e realizar o desafio kids da semana!  

Esta semana o desafio é: Preparar desafios e uma rotina com seus filhos. Tirar fotos e marcar 
@kidschurchrenascer com o versículo: “Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma 

verdadeira bênção.” (Salmos 127:3) 

LEMBRANCINHA: 

A PRÓPRIA ATIVIDADE 
 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/127/3+

