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CAMPANHA: AMIGOS  KIDS  
 

Introdução 
 

Uau! Chegamos em Junho ! Já mesmo?! 
Vamos então para à Nova Campanha: AMIGOS KIDS 
As crianças não têm dificuldades em ter ou fazer amigos, mas com a mesma facilidade elas dizem: 
“Ele (ou ela) não é mais meu amigo!” 
O objetivo desta Campanha é não só mostrar o valor de uma verdadeira amizade, mas mostrar os 
amigos da Bíblia, e sobretudo que JESUS é o melhor amigo! E também que precisamos ser amigos 
de DEUS  

 
Nosso texto base é: João 15:14-15 (Linguagem de Hoje) 

“Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. 
Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz; mas chamo 
vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai.” 

 
Nossas aulas: 
 

  Aula 1 – Quatro amigos (Daniel, Ananias, Misael e Azarias – Daniel 1:1-17 

  Aula 2 -  Primas e amigas (Maria e Izabel) – Lucas 1:36 

  Aula 3 – Jesus amigo de meninos e meninas – (Jesus Lázaro, Maria e Marta)- João 11 

  Aula 4 – Jesus o melhor amigo – João 15:15 

 
 
Deus abençoe a todos com estratégias e criatividade para Ministrar estas aulas. 
Leia cada texto e vá para o altar e Deus vai lhe dar tudo o que precisa para ministrar essas aulas!  
 
 

Equipe Pedagógica.  
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Aula 1– “QUATRO AMIGOS” 

 
Hoje vamos falar sobre Daniel, Mizael, Ananias e Azarias. Quatro amigos que viveram juntos 
grandes experiencias com DEUS  

   
 Para você professor (a): 
Leia Daniel 1:3-4 e 2:48-49 
 
Esses quatro moços eram nobres, sábios, inteligentes (Dn.1:3-4). Eram Israelitas, pensavam a 
mesma coisa, e adoravam o mesmo Deus. 
Na Babilônia, longe do seu país, ficaram sempre juntos e faziam as mesmas coisas, No cativeiro 
precisavam ficar juntos, e passaram também os momentos mais difíceis juntos (os três), na fornalha. 
E na oportunidade em que Daniel foi engrandecido na Babilônia, ele não se esqueceu dos seus três 
amigos e pediu ao rei que os constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. 
Como esses amigos, nossas crianças também farão amigos. Serão servos de Deus e terão amigos 
servos de Deus e caminharão juntos, em nome de Jesus. 
 

Base Bíblica 
Daniel capítulos 1 e 2 
 

Objetivo 
 Levar a criança a entender que o valor de uma verdadeira amizade;  

 Que amigo é amigo em todas as horas, boas ou ruins e não deixa o outro pra trás quando as 
coisas não estão boas. 

 Incentivá-las a terem amigos no Kids, na igreja também; serem amigos principalmente de 
quem é também amigo de Deus. Amizades assim duram a vida toda. 

 
Situação da Criança 
Crianças necessitam de ter amigos e também precisam aprender a serem bons amigos. As crianças 
no geral não têm dificuldades em ter amigos; não têm preconceitos e se doam aos seus novos 
amigos. Não veem defeitos, simplesmente são amigos. Por outro lado também tem facilidades para 
desfazer a amizade hoje, por pouca coisa, mas amanhã já são amigos de novo, sem grandes 
consequências, porque elas precisam de amigos, precisam ser aceitas no seu grupo. Vamos nessas 
aulas incentivar e estimular a fazerem e serem amigas de verdade, 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula 
 

 Use um pote transparente para representar o cativeiro 
(Babilônia e também à fornalha) 

 4 bolinhas (pode ser de gude) para representar os 
amigos 

 1 bolinha bem diferente das outras, porque ele vai 
representar Jesus. 

 Rótulos de papel para prender em volta do pote 
(legumes e fogo, imagem de algum orando e rostinho 
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alegre e triste). O pote é o mesmo só muda o rótulo. 
As bolinhas vão dentro do pote, representando os amigos que estavam sempre juntos e 
faziam tudo juntos, mesmo estando no cativeiro. 

 
Pode também mudar o rótulo para dizer que em 
todo tempo estavam juntos, porque eram amigos. 
 
 
 
 
  
 

Contando a História 
Olá crianças!  
Vamos para nossa história de hoje. 
Está aqui na Bíblia no livro de Daniel. 
Vamos falar nesses domingos sobre amigos. 
Mas antes, gostaria de saber dos seus amigos. Quantos amigos vocês têm? Qual é seu melhor 
amigo? Por quê? Esses amigos são amigos de verdade? E vocês são amigos de verdade, ou só na 
hora de brincar? E seu amigo tem um brinquedo legal, você é amigo dele ou dela. Mas se ele não 
tem, não é muito amigo, não... Ou se tem outro amigo que tem brinquedos ou mais brinquedos, este 
é o seu melhor amigo ou amiga?  
Humm... 
Hoje nossa história fala de amigos de verdade. 
Os nomes dele são meio complicados de dizer, mas vamos tentar? (mostre as bolinhas) 
Até que o primeiro é fácil: Daniel, os outros são Hananias, Misael e Azarias. (para os maiores que 
sabem ler escreva na lousa e eles acompanham no versículo 6 do capítulo 1) 
Eles eram bem inteligentes, acho que até estudavam juntos. Eles eram bonitos, e tinham muita 
sabedoria; sabiam muitas coisas, mas o mais importante que eles eram amigos de Deus. Eles 
amavam a Deus e serviam a Deus. 
Um dia aconteceu uma coisa muito triste, houve uma guerra e o povo de Deus perdeu essa guerra e 
eles foram levados para serem empregados do rei que venceu a guerra. (coloque as bolinhas dentro 
do pote) 
E o rei levou-os para o palácio e disse para dar bastante comidas e carnes gordas e vinho para eles 
beberem todos os dias durante três anos.Mas, lembram que eles eram sabidos e inteligentes? Já 
pensou se eles ficassem comendo toda essa comida todos os dias por três anos? Eles iriam ficar 
gordos e balofos. Então Daniel e seus amigos decidiram não comer nada daquela comida, e pediu 
para o chefe que eles comessem só legumes e água. E o chefe deixou. E no final de 10 dias eram 
mais bonitos e fortes do que os outros. 
Eles estavam juntos todos os dias e comiam a mesma coisa. Isso que é amigo! Não é mesmo. 
Um dia Daniel tinha uma tarefa muito, muito difícil mesmo para fazer para o rei, então ele pediu para 
seus amigos orarem por ele. E Eles oraram muito a favor de Daniel e Deus ouviu a oração e Daniel 
foi abençoado e então o rei colocou Daniel como Governador!! Uau!! 
E vocês acham que ele se esqueceu dos seus amigos? 
Ele pediu ao rei que seus amigos também saíssem de lá e cuidassem dos negócios do rei!! E O rei 
deixou! Então eles saíram e foram cuidar dos negócios do rei e Daniel ficou no Palácio. 
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Estava tudo bem até que uns homens maus que não gostavam deles fizerem uma maldade e os três 
amigos foram jogados numa fornalha de fogo para morrer, porque eles tinham que adorar uma 
estátua e dizer que esta estátua era o deus deles. E eles não adoraram porque eles eram amigos de 
Deus e adoravam só a Deus.  E agora?  (coloque as bolinhas dentro do pote e mude o rótulo para o 
fogo) 
Eles foram jogados lá e amarrados. Mas algo de diferente aconteceu!!  
Quando o rei olhou lá dentro, eles estavam desamarrados, passeando no fogo e o mais estranho é 
que tinha outra pessoa com eles! Quem seria? Era um homem especial, diferente e brilhante!  
Não era Daniel porque Daniel estava no palácio em outro lugar. Quem era? 
Era JESUS!! O amigo de todos os momentos! Uau! 
Não aconteceu nada de mal a eles. Eles estavam inteiros; nenhum queimadinho; nem cheiro de 
fumaça! 
Deus cuidou daqueles amigos! 
Jesus nosso melhor amigo está sempre conosco. Ele está sempre perto de todas as crianças! E 
quando somos amigos, somos mais fortes. Amigo é amigo de verdade em todas as horas, nas horas 
alegres e nas horas difíceis e tristes,, amigo ora um pelo outro, amigo está sempre perto.  
E Jesus está sempre perto. Ele prometeu! 
 

Oração  
 
Querido Deus, obrigado por que Jesus é o meu melhor amigo. E esta sempre perto. Ajude-me 
Senhor a ser um bom amigo e amigo de verdade. Me ajude a ter amigos de verdade também Eu te 
amo meu Deus. Amém 
 

Versículo   
Em todo o tempo ama o amigo. Provérbios 17:17 

 

Verificação do Ensino 
1. Quem sabe dizer o nome dos quatro amigos 
2. Fale os lugares que eles estiveram juntos 
3. O que eles comiam juntos? 
4. Eles eram gordos e feios? 
5. Onde eles foram para em primeiro lugar? E depois? 
6. Quem estava com eles no fogo? 
7.  

Oferta         
 
Daniel 3:17 
Os amigos de Daniel se entregaram como oferta. Eles não adoraram a estátua. Foram fieis! 
Quando entregamos nossas ofertas, adoramos só a Deus. Quando separamos nossas ofertas para 
trazer pra a casa do Senhor, é muito importante. Porque tem crianças que preferem comprar doces, 
brinquedos e se esquecem de trazer suas ofertas. 
Mas vamos lembrar-nos de entregar para Deus em primeiro lugar. 
Vamos entregar nossas ofertas. 
Cada dia, cada domingo que você vem, cada moeda, cada valor é muito importante e ajuda na casa 
de Deus. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/17/17+
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Atividade  
 

1. Brincadeira  -Nunca só. 
 
Vamos iniciar essa campanha com brincadeiras e aproximar as crianças. 
 
Coloque um louvor bem animado, todos dançam e pulam. Quando parar a musica eles deverão ficar 
de mãos dadas formando dupla. Peça para que perguntem o nome um do outro e vamos dançar sem 
soltar as mãos. Quando parar a musica novamente ele devem dar as mãos para uma dupla e ficar 
um grupo de 4 e assim por diante até que formem um circulo e todos saibam os nomes e por fim 
dançam em circulo e quando parar a musica devem todos se abraçarem. 

 
 

2. Ajudando o amigo 
Nessa brincadeira as crianças deverão tirar um calçado do pé. Misture os sapatos/ tênis e vamos 
pular com um pé só. Eles deverão se ajudar para pular com pé só e não cair... Brinque um pouco e 
ao seu sinal eles devem observar o pé de um amigo e pegar o calçado dele para o calçar, um ajuda 
o outro a calçar. A ordem é não coloque você mesmo o seu calçado. 
 

 
Boa diversão. 
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Lembrancinha  
 Viseira lembrando a fornalha. 
 
 

Lembra  

 

Boa aula!  


