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Aula 4- O Profeta Fiel  

Finalizando mais uma campanha, ultimo domingo antes do carnaval, vamos nos posicionar 

espiritualmente, para que como Daniel, possamos não nos contaminar e permanecer fiel. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Logo teremos o carnaval, e esta semana começa em algumas escolas as festas. 
E como sempre para muitos, até pais que estão dentro da igreja, não há nada demais de seus 
filhos participarem ou verem sobre o carnaval. 
O carnaval é uma festa pagã, onde se leva uma alegria aparente, mas que na verdade demonstra 
a prostituição, a adoração a outros deuses, o mal desta terra, a falta de respeito com valores 
familiares. 
As famílias tem prazer em se reunir para uma festa de carnaval, mas não tem o prazer de se 
reunir para orar. 
Daniel era um profeta de oração, fiel e determinado em sua aliança com Deus. 
Hoje você fará uma aliança de fidelidade com Deus e ensinará as crianças a fazerem o mesmo. 
Neste feriado de carnaval, faça esta aliança com as crianças, estabeleça um tempo orar 3 vezes 
ao dia pelo seu chamado, família, e por cada criança. 

Boa aula. 
 

LEIA E MEDITE: 

 
Daniel 6 
 
OBJETIVOS: 

 Estabelecer a importância de sermos fiéis, de criar um vínculo mais profundo de 
oração, de tempo com Deus. 
 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As crianças ouvem muitas vezes dos seus familiares. “ não tem nada a haver” “é só uma festinha 
de criança” “ se não for fantasiada para a escola ficara diferente”. 
Tem tudo haver, não é só uma festinha, e realmente nossas crianças são diferentes. 
Que nessa aula ela entenda que nossas atitudes de não se contaminar demonstram nossa 
fidelidade a Deus e ele fica muito feliz e nos livra dos acusadores. 
 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

1. Ministre a aula usando essa sugestão. 
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2. Brincadeira O mestre mandou. Voce dá o comando e as crianças deveram fazer. Ex. O 

mestre mandou – Fazer o que? Pular com um pé só... Abraçar um amigo...  
3. Para os maiores será bem divertido fazer a brincadeira do faça o contrário do que eu digo: 

Todas as crianças devem ficar bem atentas aos seus comandos. Quando você der um 
comando, as crianças devem fazer exatamente o contrário.  
Comandos por ex: “Não bater palma” a criança deverá fazer o contrário, “bater palmas”, 
“Agachar”, ela deverá não agachar, e assim por diante: 
Agachar / Chorar / Abrir os olhos / Não orar / Não ler a Bíblia / Não falar o versículo do dia / 
Não abraçar o colega / Colocar um pé para frente / Abaixar os braços/ Brigar com o colega. 

 
 
Vamos lá! 

 
MINISTRANDO: 

Inicie a aula com a brincadeira, use os adereços, vai ficar engraçado, as crianças irão querer 
saber por que está usando. Diga hoje é dia de festa e eu estou bem animado (a). Depois vou 
deixar vocês usarem. 
Essa brincadeira me fez lembrar de um homem que recebeu uma ordem que ele não poderia 
cumprir para se manter fiel a Deus. sentem-se e vamos ouvir. 
Daniel estava para ser promovido, o rei Dario gostava muito dele, porque nele tinha um 
espírito excelente. 
Mas ali todos que trabalhavam com Daniel tinham inveja dele, pois quando tinham aquelas 
festas pagãs, como o carnaval, Daniel escolhia ir para um cantinho e orar, e ele orava 3 
vezes ao dia, era fiel nos seus horários e orações a Deus. 
Então estes homens tiveram uma ideia, de obrigar, de criar uma lei, que todos deveriam 
apenas adorar e pedir as coisas para o rei Dario, durante 30 dias. 
Humm agora eles iriam conseguir prender a Daniel, porque não conseguiam achar nada de 
errado na vida de Daniel, de tão fiel que ele era. 
E falaram para o rei que nesta lei, teria que mandar para a cova dos leões quem não 
obedecesse. 
Estes homens começaram a comemorar, festejaram de alegria, pois sabiam que Daniel era 
fiel a Deus e nunca iria trair a Deus. 
E assim foi, Daniel quando soube o que estava acontecendo, permaneceu fiel a Deus, não 
se curvou ao rei e foi orar e buscar a Deus. 
Aqueles homens então o prenderam e o lançaram na cova de leões, que estavam famintos. 
Daniel era tão fiel, mas tão fiel a Deus, que os leões viram nele o Leão da Tribo de Judá, 
que é Jesus. 
A fidelidade de Daniel o livrou. 
Quando somos fiéis, o leão que é Jesus, nos livra de todo mal. 
Então neste carnaval você será fiel, vai orar 3 vezes ao dia, vamos fazer nossos pedidos e 
você vai orar por cada um deles. 
E a tua fidelidade vai te livrar. 
 
Vamos orar! 

ORAÇÃO: 

 
Como Daniel quero ser fiel até nos momentos em que todos querem que eu faça o que é errado. 
Em nome de Jesus sobre minha família e sobre mim está o poder do Leão de Judá, Jesus, que 
me livra e me guarda do mal desta terra. Amém! 

 
VERSÍCULO: 
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Aquele que for fiel até o fim, será salvo. Mateus 24.13 

 
VERIFICAÇÃO DO ENSINO 

1. Qual foi a lei que criaram? 

2. O que Daniel decidiu? 

3. Porque Daniel foi para a cova dos leões? 

4. O que os leões fizeram com Daniel? 

5. Quem vai dizer não ao carnaval? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Hoje sua oferta será diferente, você vai levar pra casa um envelope, e separar 
todos os dias oferta de fidelidade, como Daniel fez, separou o no seu dia a sua 
oferta. E vai trazer para o kids. 
 
 
 
 
 
 

 

ATIVIDADE  

 

1. Vamos confeccionar para tirar fotos. Faça em grupos e deixem que usem a criatividade. 
Leve as plaquinhas já recortadas. 

 Exemplos. 
 

         
 

2. FESTA!! 
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LEMBRANCINHA 
Coloque o cartão em um saquinho ou envelope. Explique sobre o cartão fidelidade. A criança 
deverá orar 3vezes ao dia e na terceira vez que orar ela recorta e cola o símbolo da oração. 
Estimule a trazer na próxima semana para contar como foi a experiência da oração. 

 
 
        
 
 
          

                       
 

Boa aula!  


