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Amigos Kids 

Aula 1 – Daniel e seus amigos 

 
INTRODUÇÃO 

Iniciamos uma nova campanha, que alegria, que o Senhor possa nos honrar em mais essa 

campanha, que Deus nos capacite para levar a palavra aos donos do Reino! 

 

 PARA O PROFESSOR 

 

Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram israelitas e serviam a Deus, quando foram levados pelo rei 

que ganhou a guerra (Nabucodonosor), se tornaram amigos, andavam juntos pela Babilônia. Eles 

tinham muito em comum, eram bonitos, inteligentes e sábios.  

Nós precisamos de amigos assim como Daniel teve, amigos sábios, inteligentes e que sirvam a 

Deus, com amizades que nos ajude a caminhar e nos mostre como é bom ter comunhão com 

nossos amigos, ter certeza que contará com a ajuda, a força e a vitória que vem do Senhor para 

nossa vida. 

 BASE BIBLICA 

 

Livro de Daniel 1:1;17 

 OBJETIVO 

 

Ensinar o bebê que um amigo te ajuda sempre que precisa, e por isso, devemos ter amigos no 

Kids também. 

VERSICULO 

 
Não há outro deus que possa livrar como nosso Deus. Daniel 3:29 adaptado 

                                                                  

 SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 Faça duas bandejas e faça os desenhos dos alimentos em E.V.A, como mostra a imagem abaixo: 
 

● Bandeja 1:As iguarias e vinhos que o Rei oferecia à Daniel e seus amigos. 
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● Bandeja 2: Alimentos que Daniel e seus amigos pediram para comer, ao invés do banquete do 

Rei. 
 

          
 

 
                           
 DESENVOLVENDO A HISTÓRIA  

 

Olá galerinha mais linda! 

Hoje vamos falar sobre amigos! Alguém aqui tem amigos? Como seu amigo é? Porque ele é seu 

amigo? 

Na bíblia tem uma história sobre quatro amigos: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles moravam 

em outro país onde teve uma grande guerra, e eles perderam e foram levados pelo rei que venceu 
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a guerra, o rei queria jovens, bonitos, inteligentes, sábios e fortes, para trabalhar em seu palácio. 

Quando Daniel e seus amigos chegaram ao palácio, foram separados para ajudar nos trabalhos 

mais importantes, porque eles eram muito inteligentes, igualzinho vocês!! 

O rei mandou preparar os melhores pratos! Os pratos preferidos do rei, huummm que delícia né?! 

As comidas mais gostosas que existia no palácio! (mostre a bandeira 1 com as comidas que que o 

rei ofereceu) O rei mandou que durante 3 anos eles comecem muitas carnes e tomassem 

muuuiitooo vinho para ficarem beeeem fortes. Mas comer só isso todo dia? Iriam enjoar né? E ia 

ficar muitoooo gordinhos, uma bolota!! 

Mas eles eram muitos espertos e Daniel e seus amigos logo tiveram a ideia de pedir ao cozinheiro 

do rei que não os dessem aquelas comidas e pediram para comer apenas legumes e água (mostre 

a bandeja 2 com os legumes que eles preferiram comer) e falaram ao cozinheiro que em 10 dias 

eles iriam ficar beeeem fortes e saudáveis que não precisava comer tuuuuuuudooo aquilo de 

comida pra ficar forte!  

Viram? Como é bom ter amigos que nos ajudam quando precisamos? Amigos que servem a Deus 

com a gente!  

Daniel e seus amigos sabiam que aquelas comidas lindas, cheirosas e gostosas não iriam fazer 

bem a eles, porque era de outro deus que eles não conheciam, nossos amigos sempre nos ajudam 

a ficar com a melhor escolha!!  

Música: Aleluia - 3 Palavrinhas ( faça com que as crianças repitam o que a música pede) 

 
 LEMBRANCINHA 

Potinhos com frutas já cortadas. (corte as frutas na hora para ficarem frescas) 

As frutas podem ser: 

● Maça 
● Uva  
● Manga 
● Banana 
● Morango  
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Divirta-se e Boa aula! 


