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

Daniel e os leões
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.Deus é tão bom – 3 Palavrinhas
https://www.youtube.com/watch?v=kXws12qbRsQ

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

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

Texto Bíblico: Daniel 6.1-28
Princípio Bíblico:
Soberania – Deus livrou Daniel do mal que seus inimigos haviam
planejado para ele. Deus está sempre atento ao pedido de ajuda
de seus filhos. Daniel confiou em Deus e provou o Seu
maravilhoso cuidado com a sua vida.

Versículo-chave:
“Ele livra e salva; faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele
livrou Daniel do poder dos leões".
Daniel 6.27

1°) Mensagem (25 min):
Na história de hoje iremos com os israelitas até um país distante
de Israel chamado Pérsia.
Os israelitas haviam desobedecido as ordens e mandamentos de
Deus e por esse motivo foram morar em um país distante, levados
como escravos. O rei havia escolhido os jovens com maiores
habilidades e inteligência para trabalhar em seu palácio. Entre
esses jovens estava um judeu chamado Daniel.
Algum tempo depois, o rei Dario decidiu nomear cento e vinte
líderes que seriam os governadores do reino. E ele elegeu três
supervisores que iriam orientar o trabalho dos governadores.
Daniel foi eleito um dos supervisores de confiança do rei.
A Bíblia mostra que Daniel tinha tantas qualidades, que o rei
planejava colocá-lo como principal ajudante. Daniel sempre fazia
seu trabalho com muita excelência, da melhor maneira possível.
Diante disso, os demais supervisores e governadores ficaram com
inveja de Daniel. Eles queriam encontrar um motivo para acusar

Daniel. A Bíblia diz que esses homens não acharam nada que
poderiam incriminar Daniel, pois ele era honesto e fiel.
Então esses homens tiveram uma ideia. Eles pensaram em fazer
alguma lei sobre o Deus de Daniel (nosso Deus), porque eles
sabiam que Daniel orava todos os dias e então pensaram em criar
uma lei que proibisse a oração a qualquer deus ou qualquer
homem, exceto ao rei, e assim conseguiriam pegar Daniel.
Os homens maus levaram essa lei ao rei para que ele assinasse. O
rei adorou a ideia e assinou a lei.
A punição para quem desobedecesse a lei seria ser jogado em um
buraco na terra, com vários leões famintos. Esse buraco na terra
chama-se cova.
Quando Daniel soube dessa lei, ele subiu ao seu quarto, onde as
janelas eram viradas para a cidade de Jerusalém. Três vezes por
dia, Daniel costumava ajoelhar-se e orar, agradecendo ao seu
Deus.
Os vilões então pegaram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus, e
correram para falar para o rei. O rei fez de tudo para salvar Daniel,
mas não conseguiu, porque ele sabia que deveria cumprir a lei.
O rei ao lançar Daniel na cova dos leões, disse: “Que o seu Deus, a
quem você serve continuamente, o livre disso”. O rei passou a
noite toda preocupado com Daniel e logo de manhã foi até a cova
e chamou Daniel, dizendo: “Daniel, servo do Deus vivo, será que o
seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos
leões?”
Daniel então respondeu: “Ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo,
que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois

fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também contra ti,
não cometi mal algum, ó rei”.
O rei, muito feliz, ordenou que Daniel saísse da cova. Em seguida,
mandou que os acusadores de Daniel fossem lançados nela. Mas
dessa vez, os leões estavam com muita fome e eles viraram
comida de leão!
Após esses acontecimentos, o rei Dario escreveu aos homens de
todas as nações: “Estou editando um decreto para que nos
domínios do império os homens temam e reverenciam o Deus de
Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre; o seu
reino não será destruído, o seu domínio nunca acabara. Ele livra e
salva; faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel
do poder dos leões”.
Adaptado: [Sementes da Verdade – Daniel, um herói entre os leões]

Líder: Converse com as crianças sobre as seguintes questões.
Questões de 1 (3 e 4 anos) Todas as questões (5 a 9 anos)
1) Você já sentiu muito medo em alguma situação?
2) Você já sofreu alguma punição por algo que não fez? Como você
reagiu?
3) Daniel costumava orar três vezes por dia, para agradecer a Deus.
Como é a sua rotina de oração?

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

Daniel e os leões
Faixa etária 3 a 4 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Pinte a cena e conte o que está acontecendo.

Daniel e os leões
Faixa etária 5 a 6 anos
Nome da criança: ____________________________
1)

Encontre as sete diferenças entre as imagens abaixo:

Daniel e os leões
Faixa etária 7 a 9 anos
Nome da criança: ___________________________
1) Procure as palavras: INIMIGOS – REI – COVA – PERSIA –
DANIEL – ANJO – LEOES – LIVROU – ORAR – DEUS

