Setembro- Referenciais Apostólicos
“Vivendo o Melhor Segundo Semestre das nossas Vidas”

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.
SITUAÇÃO DA CRIANÇA:
Crianças que estão presas a medos, inseguranças, lares destruídos, mau exemplo.
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA:
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1. Coroa, cetro, papel e pena para assinar o tratado, correntes, outros recursos visuais e comida para
representar o jantar que será o lanche.

MINISTRANDO:

Deixe uma mesa preparada conforme a sugestão.
Olá crianças, Quem às vezes pensa em como vai ser ao crescer? Você fica pensando se Deus tem um plano
para você e sua família?. Ele cuida de nós e tem um plano especial para cada um.
Hoje vamos conhecer a historia de mais um referencial. (Nessa hora entra o apoio).Peça ajuda de um apoio
de sala ou de um adolescente. Ele deverá entrar com as mãos e os pés atados pelas correntes, andando
com muita dificuldade. Estou preso (a) por causa do medo, das brigas dos meus pais, da confusão, dos
apelidos que me colocam na escola, tenho vergonha de ser coo sou, de morar onde moro... Quero ficar
aqui mesmo, preso a tudo isso, como um escravo. (Interrompa a fala dele) Espere um pouco, sente-se aqui,
hoje eu tenho uma historia para contar de alguém que era escravo, que tinha tudo para ficar parado e
preso também com esses medos e traumas, mas ele tinha em sua mente pensamentos de um vencedor,
isso mesmo, mente de vencedor. Quer saber quem foi? (ele fica sentado ainda acorrentado).
Mordecai ( também chamado Mardoqueu), foi um homem que não pensava como escravo, ele já agia
como vencedor, ele amava a Deus sobre todas as coisas, não se curvava diante de deuses estranhos,
venceu o preconceito, foi muito inteligente e aproveitou as oportunidades, foi exaltado pelo rei, atraiu o
povo e revelou situações que trouxeram livramento para o rei e seu povo. Era primo e pai adotivo de Ester
que era órfã de pai e mãe, mas de escrava se tornou rainha pois aprendeu com Mordecai a ter atitudes e
mente vencedora.
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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.( mostre a coroa para representar)
No palácio tinha um homem chamado Hamã era o principal ajudante do rei. Ele odiava o povo judeu. Os
judeus eram o povo escolhido de Deus. Hamã queria que todos se curvassem a ele, pois era muito
orgulhoso. Um dia, Mordecai ( que ainda era escravo)se recusou a se curvar para Hamã. Mordecai se
curvaria apenas para Deus. Hamã, muito nervoso, foi até o rei e disse: “Os judeus são pessoas ruins”. O rei
deveria assinar uma lei que ajudasse a nos livrar desse povo. Então o rei assinou a nova lei, mas não sabia
que sua rainha era judia. O povo de Deus estava em grande perigo e a nova rainha também!
Mordecai correu para avisar Ester: “Você precisa se salvar e também salvar todo o povo de Deus” Talvez
Deus tenha feito você ser rainha por esta razão. Então Ester teve um plano que seria muito arriscado para
ela. Ester não poderia ir até a presença do rei sem ser chamada por ele. Então, como faria? ( antes
convidou todo o povo para fazer um jejum )Mesmo assim, arriscou a sua vida. Ela só ficaria viva se assim
que fosse falar com o rei sem ser chamada, o rei estendesse o cetro para ela. E assim aconteceu. ( mostre o
cetro)
A ideia foi a seguinte Ester convidou o rei e Hamã para um jantar especial. Então ela perguntou ao rei: “Por
que Hamã quer se livrar de mim?” O rei ficou surpreso. Ela disse: “Eu sou judia. Hamã o enganou para fazêlo assinar a nova lei que pode matar todos os judeus”.
Na mesma hora, o rei disse a seus guardas: “Prendam Hamã”. Então, o rei fez de Mordecai, seu novo
ajudante principal.
Ester aprendeu com seu referencial a ser ousada, corajosa e ter a mente vencedora e vencer e ser livre
através de jejum e oração. (nessa hora vire-se para o apoio acorrentado). Jesus libertou Ester e seu povo,
você faz parte desse povo, Jesus morreu por você também. Você quer iniciar um jejum (incentive todos a
jejuarem) e já declarar que você é mais que vencedor. Ele deverá quebrar as correntes e dizer: Eu sou
livreeeee, tenho a mente vencedora.
ORAÇÃO:
Vamos declarar, sou livre.
Musica Sou livre – Renascer Praise 14
VERSÍCULO:
Portanto já não és mais escravo, mas filho; e se és filho, és também herdeiro por Deus. Gálatas 4.7
VERIFICAÇÃO DO ENSINO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quem era o povo judeu?
Como era a mente de Mordecai?
Como Ester se tornou rainha?
Porque Ester fez jejum?
Porque Ester preparou um jantar para o rei? Quem ela convidou?
O que Mordecai era de Ester?

VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA:
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Ester quando precisou salvar o seu povo, ela fez um jejum e entregou uma oferta de vida, indo até o rei
pedir.
E Deus a honrou, e abençoou todo o povo e a Mordecai.
Vamos entregar uma oferta de amor?
ATIVIDADE
Salão de beleza!
Vamos levar para a sala:
Gel;
Spray de cabelo colorido ( avise os pais na entrada e peça autorização);
Elásticos;
Coroas;
Abuse da criatividade.
Depois de todos prontos vamos para o nosso jantar a mesa está posta.

LEMBRANCINHA:
Para colocar na porta informando estou em jejum e oração.

Boa aula!

