ROTEIRO
PGM INFANTIL

estação

KIDS

DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2018

ACONTECE NO MINISTÉRIO INFANTIL:
9h | Espaço Baby (0 a 2 anos)
Tempo Lúdico de 3 a 8 anos
*Tempo Lúdico: Jogos, brincadeiras
bíblicas e parque.
9h às 10h20 | Art’Kids
Oficinas: Dança, canto e musicalização de 5 a 8 anos.
10h30 às 12h15 | Escola Bíblica de
0 a 8 anos.

IGREJA
IGREJA BATISTA
BATISTA DO
DO BACACHERI
BACACHERI
Rua
Rua Amazonas
Amazonas de
de Souza
Souza Azevedo,
Azevedo, 134
134
Bacacheri
Bacacheri || Curitiba
Curitiba || PR
PR
Mais
Mais informações:
informações: infantil@ibb.org.br
infantil@ibb.org.br

18h30 | EBD para crianças
de 0 a 8 anos
Quinta-feira às 20h | EBD
Crianças 3 a 8 anos.

Ester
Por Ana Lúcia e Marina Mantovani de Oliveira

Começando nosso encontro (5 min)
Receba com alegria cada criança, converse com elas e pergunte
como foi a semana.
Conheça os visitantes, incentive a trazerem seus amiguinhos. Ore
abençoando cada um dos presentes, suas famílias e pelos que
faltaram também. Pergunte se elas têm algum pedido de oração.

Tempo de Louvor (10 min)
Esse é o momento que juntos temos a oportunidade de louvar e
adorar a Deus, pois Ele quer estar pertinho de nós.
Sugestão de músicas:

1. Os Sete Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=UsbYJaSUNxk

2. Canção dos Princípios – Educação por Princípios
https://www.youtube.com/watch?v=JfpRTycih-E

3. Eu li na Bíblia – Aline Barros & Cia.
https://www.youtube.com/watch?v=-PdcGKIXjPY

4. Reconstrução dos Muros, Alegria do Senhor é
minha força
https://www.youtube.com/watch?v=2sRp714zMG0

Princípio Bíblico:

Soberania – Deus tem planos para nossas vidas. Cada um de nós
foi escolhido para pertencer a Deus, porque Ele nos ama.
Podemos ser corajosos como Ester, acreditando que Deus nos
escolheu e obedecendo a sua vontade. Deus pode usar a sua vida
para servir muitas outras pessoas, assim como usou a vida de
Ester.

Versículo-chave:
“Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento
surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de
seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como
este que você chegou à posição de rainha? " Ester 4.14

1°) Mensagem (25 min):
A história que aprenderemos ocorreu no período em que os
israelitas eram dominados pelo Império Persa. Na mesma época
de nossos amigos (que conhecemos nas semanas passadas)
Esdras e Neemias. O império tinha um rei chamado Xerxes.
Certo dia, o rei planejou uma grande festa que duraria seis meses.
Ele convidou príncipes e princesas e muitas outras pessoas
importantes para essa celebração.
Enquanto os homens estavam reunidos num local, as mulheres
estavam reunidas com a rainha Vasti, conhecida por sua beleza
inigualável. O rei decidiu chamar a Rainha e mostrar para todos os
seus convidados como ela era bela. Mas a rainha não obedeceu
ao chamado do rei, deixando-o furioso. Era preciso muita
coragem para desobedecer ao rei, pois ele era a pessoa mais
importante daquele reino.

Furioso, o rei decidiu que Vasti não seria mais rainha e decidiu
promover um concurso de princesas, para escolher a nova rainha.
Muitas jovens belas vieram, mas somente uma foi escolhida. Seu
nome era Hadassa e ela fazia parte do povo judeu. Desde
pequena ela era órfã, por isso seu tio Mordecai é quem cuidava
dela.
Após ser escolhida, seu nome foi mudado e ela ficou conhecida
como Rainha Ester. Seu tio estava sempre por perto para
acompanhar a sua sobrinha. Então, um dia, o rei Xerxes decidiu
nomear um homem chamado Hamã, como a segunda pessoa mais
importante de todo Império Persa. Por onde ele passava, as
pessoas deveriam ajoelhar-se em sua presença; ele era muito
orgulhoso. Mas o tio da rainha Ester, Mordecai, não se ajoelhava
perante ele, porque ele fazia parte do povo de Deus e só podia
ajoelhar-se diante de Deus.
Hamã ficou furioso e fez um plano para matar Mordecai e todos
os outros judeus, mas seu plano foi fracassado. Seu tio Mordecai
incentivou Ester a agir a favor de seu povo dizendo para ela ajudalos.
A rainha Ester contou para o rei Xerxes sobre as maldades de
Hamã. E tudo o que ele desejava que acontecesse com Mordecai,
acabou acontecendo com ele.
Os judeus puderam se defender e o dia da vitória ficou conhecido
como Festa do Purim. Essa celebração passou a fazer parte da
historia do povo judeu desde esse dia.
Mordecai tornou-se o ajudante mais importante do rei e passou o
restante de sua vida trabalhando pelo bem do povo e perto da
sua querida sobrinha, a rainha Ester.

Deus escolheu Ester para ser rainha e executar uma tarefa
especial. Deus escolhe cada um de nós para cumprir a Sua missão
e você faz parte dessa história.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Ester, uma rainha heroína]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões:
1) Cada um de nós somos únicos. Quais qualidades te tornam
único?
2) Ester não sentiu medo em pedir ajuda ao rei Xerxes para salvar
seu tio Mordecai. Você costuma pedir ajuda à sua família em
momentos difíceis?
3) Deus cuida de nós a todo momento. Você se lembra de alguma
situação em que sentiu Deus cuidando de você?
Momento de orar (10min):
Peça para as crianças fecharem os olhos e se concentrarem em
Deus. Agradeça a Deus por sempre cuidar de nós e fazer planos
para as nossas vidas. Peça ajuda de Deus para sermos obedientes
e confiar nas promessas dEle. Pergunte para as crianças se elas
têm pedidos de oração e ore com elas.
3°) Atividades: Fazer as atividades de acordo com a faixa etária

Ester
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Ester
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1) Pinte o desenho abaixo conforme as cores e números abaixo:

1 – ROXO
4- AMARELO

2- VERMELHO
5- AZUL

3- VERDE
6- LARANJA

Ester
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Desembaralhe as letras de cada balão e descubra os nomes de 3
personagens da história, depois escreva no espaço ao lado:

