
 

Março - DECISÃO 
 2019 – O ANO MAIS APOSTOLICO DAS NOSSAS VIDAS “ 

 

Aula 3: EU DECIDO SER DIFERENTE 

 

Nesta aula, vamos ministrar sobre os amigos de Daniel, que decidiram ser diferentes e não 
fizeram o que todos estavam fazendo. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 

Vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego que foram diferencias. Não vamos focar na 

fornalha, mas sim no sentimento que estava no coração deles. Eles ficaram firmes na sua 

decisão. Foram diferentes. 

 

LEIA E MEDITE: 

 

Malaquias 3:13-18 e Daniel 3:1-12 
 

OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a tomar decisões pelas coisas do Senhor, sempre. 

 Levá-la a permanecer na sua decisão. Não “mudar de lado” 

 Levá-la, a saber, que mesmo que pareça que não vai dar certo, Deus sempre estará do 
seu lado. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

  

Estamos falando de influências na vida das crianças. E para ser aceita num grupo de amiguinhos 
ou colegas de sala, ou com seus vizinhos, muitas crianças fazem coisas erradas. 
São levadas a experimentar coisas, se render a essas modas de desafios, ou até mesmo coisas 
simples, como falar mal ou desprezar alguém; fazer parte de Bullying; colocar apelidos maldosos 
nos colegas, simplesmente para serem aceitos em um determinado grupo, ou ser considerando 
como um garoto ou garota “legal”. 
Nossas crianças estão sendo formadas para permanecerem na decisão de ser serva de Deus, a 
despeito de qualquer situação. Ela deve saber que pode ser um diferencial onde quer que ela 
esteja. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 

Situação Problema: Entrou uma aluna nova na turma da Tina e Juninho. Ela é mais gordinha 
que a maioria das meninas da sala, usa óculos e tem sardas no rosto. Seu cabelo é ruivo e 
crespo, diferente de todas as meninas da sala. Hoje é o primeiro dia dela. Ela está bem 
deslocada, porque não conhece ninguém na sala. Na verdade, ela está com vontade de chorar. A 
professora apresentou a nova aluna. Algumas meninas começaram a rir dela baixinho. E 
combinaram que na hora do intervalo iam combinar de colocar um apelido nela. Tina e Juninho, 
são de Jesus, vão à igreja sempre e são bem legais com seus colegas. Todos gostam deles. Eles 
também receberam um bilhetinho para se encontrarem perto da cantina no intervalo e colocarem 
um apelido. O apelido mais votado ia ganhar. O que eles devem fazer? 
 

1. Falar que não vão fazer isto. E insistir com seus colegas para não fazerem a tal da 
reuniãozinha. Se eles fizerem isto, os colegas não achariam que eles serão tão legais 
assim. 
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2. Ou devem chamar a aluna nova para se sentar com eles para tomarem lanche juntos e 
defender a aluna e ficar do lado dela quando os outros começarem a fazer suas gracinhas 
(Bullying).  

 Você pode fazer uma encenação e se caracterizar da aluna nova. 

 Dividir as crianças em grupos pequenos e elas devem discutir em grupo qual a decisão 
de Tina e Juninho devem ter ou tomar. 

 
Para a Ministração: Use 2 potes de vidro iguais transparentes (desses de maionese ou de 
palmito) e 1 pote maior com tampa. 
1º Pote: Coloque óleo. Representa a criança que serve a Deus de verdade. Criança que tem 
Jesus. 
2º Pote : Coloque água com corante amarelo até chegar na mesma tonalidade da cor do 1º pote . 
Representa a criança que só parece que serve a Deus, mas não é de verdade. 
3º Pote: Coloque até a metade com água e corante verde ou azul (num tom claro, não escuro 
demais). Representa o mundo, as coisas do mundo, as coisas que o mundo oferece. 
 
Na hora de demonstrar, coloque a água colorida amarela (2º pote) no 3º pote maior de água 
verde, que é a criança que está no mundo, vai à escola, brinca, tem amigos, fala que serve a 
Deus, mas não tem diferença nenhuma; se mistura porque tem as mesmas atitudes dos outros. 
(Água se mistura com água, e não dá pra discernir mais a cor amarela) 
 
Depois coloque o óleo (1º pote) no 3º pote de água verde ou azul, que é a criança que está no 
mundo, vai à escola, brinca, tem amigos, e serve a Deus de verdade; tem atitudes diferentes. Não 
se mistura não se contamina. Dá pra ver a diferença. (Água e óleo não se misturam e dá pra ver 
nitidamente a diferença) 
 
Obs. O pote maior precisa ter tampa, porque você vai mexer e virar... 
 

MINISTRANDO: 

 

O que aconteceu com Tina E Juninho acontece bastante na escola não é mesmo? 
As crianças que têm Jesus no coração e servem a Deus precisam ser diferentes dos outros. Aqui 
na Bíblia diz que vai aparecer a diferença de quem é de Deus e de quem não é. De quem serve a 
Deus e de quem não serve. 
Nosso tema nesses domingos é decisão. 
Quem já se decidiu que quer servir a Deus levante a mão! Glória a Deus. Eu também já tomei 
minha decisão faz muito tempo e eu quero ser diferente. 
Quem deseja ser diferente? 
Mas, às vezes é muito difícil, não é mesmo? Porque é difícil a gente vai desistir? 
Hoje eu vim aqui pra dizer que Deus quer crianças que não vão desistir. Quer crianças que vão 
ser diferentes das outras. E que essa diferença precisa aparecer. 
 
Aqui na Bíblia no Livro de Daniel conta de 3 amigos, que tiveram um problema bem sério. 
Eles amavam a Deus, serviam ao Deus verdadeiro. Mas naqueles dias o rei mandou fazer uma 
estátua enorme de ouro, e marcaram um dia de inauguração da estátua e naquele dia iam tocar 
uma música bem alto, e quando ouvissem a música, todos, todos, todos, tinham que se ajoelhar e 
adorar aquela estátua. Quem não fizesse isto ia morrer no fogo! 
Os três amigos estava lá! E agora? 
Eles decidiram que não iriam adorar aquela estátua, porque eles adoravam, só a Deus! 
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Eles decidiram que não iriam se ajoelhar perante aquela estátua enorme. Porque eles serviam ao 
Deus verdadeiro! 
Eles ficaram firmes.  
Tocaram a música e todos se ajoelharam menos eles. Eles ficaram em pé! Não adoraram aquele 
deus de mentira. 
O que aconteceu?! Foram lançados no fogo! Eles morreram??!!  
Não! Porque Deus mandou um anjo e eles não se queimaram. Não morreram e o rei mandou tirar 
eles de lá. O rei viu que tinha uma quarta pessoa. E eles estavam passeando no meio do fogo 
sem se queimar! 
Jesus estava lá com eles e nenhum mal aconteceu, nem o cheiro de fumaça estava sobre eles! 
 
Faça a demonstração com os potes. 
 
As crianças que têm Jesus são diferentes. Estão com as outras, mas são diferentes, Porque tem 
atitudes diferentes. Não fazem as coisas porque todos estão fazendo. Estão juntas, na escola, 
com os amigos da rua ou do condomínio, vão passear, vão ao shopping com os pais, mas são 
obedientes, sabem se comportar, não xingam as pessoas, nem os colega, obedecem na escola, 
obedecem às professoras, à vovó, aos mais velhos. São bons. Tem atitudes de amor e carinho. 
São diferenciados! Todos gostam delas e acima de tudo são amadas por Deus. 
Tem certeza da decisão que tomaram de servir a Deus. 
Jesus sempre está por perto. Jesus nunca vai abandonar.  
E todos vão ver a diferença do que serve e do que não serve a Deus! 
 
Mesmo sendo difícil, e mesmo que ficaram com medo, aqueles três amigos não desistiram.  
 
Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a ficar firmes para sempre. 
 

ORAÇÃO: 

 

Senhor, Deus eu já fiz a minha escolha. Já tomei minha decisão. Ajude-me a ficar firme. Quero 
ser diferente. Ajude-me a mostrar Seu amor. Ajude-me, principalmente na escola. Não quero 
fazer coisas erradas só porque todos estão fazendo, eu não vou fazer. Quer pra sempre te 
agradar. 
(Ore. Imponha as mãos sobre as crianças e profetize esta verdade). 
 

VERSÍCULO: 

  

Malaquias 3:18 E todos verão a diferença entre as pessoas que servem e quem não servem a 
Deus...  
(Adaptado para o Kids) 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Quantos amigos tem nesta história da Bíblia? 

2. O que o rei mandou construir? 

3. No dia da inauguração o que tinham que fazer? 

4. O que os 3 amigos fizeram? 

5. O que aconteceu com eles? 

6. O que precisamos ser na escola. Iguais ou diferentes de todos? 
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VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

Quero fazer uma pergunta. O dia que eu não tiver dinheiro eu posso ofertar? 
O dia que nem a mamãe e nem o papai não tiverem dinheiro para dar, mesmo assim eu posso 
ofertar? Como posso fazer? Posso mesmo assim prometer a Deus que eu vou trazer uma oferta! 
Sim posso sim. 
Não podemos deixar de entregar nossas ofertas. 
Quando nós entregamos Deus não deixa que as coisas ruins aconteçam, pelo contrário ele disse 
que vai abrir as janelas dos céus e vai nos dar benção que não dá pra contar. 
 
Não vamos desistir! Diga: Eu escolhi ofertar. Eu decidi Ofertar! E Deus vai abençoar a minha casa 
e a minha família. 
 

ATIVIDADE  

 
Conforme a sugestão para a ministração faça com copinhos descartáveis para as crianças 
brincarem de fazer experiência. 
 
 
LEMBRANCINHA:  
Hora da decisão. 
 
Relógio de papel. 

 
 
 
 

    
Boa aula! 
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