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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): 

Daniel um jovem de Judá, levado cativo para a babilônia por ser jovem, inteligente e forte. Daniel 
era tinha intimidade com Deus, santidade e dom de Profecias. Não se contaminava com as coisas 
do mundo, sua marca é a oração, aliança, batalha espiritual e comunhão com o Senhor. 

Daniel acreditou no poder da disciplina e consagração e foi honrado por Deus em meio império 
Babilônico, pois nele habitava algo que ninguém conseguia discernir: o Espírito Santo de Deus. 
Daniel foi perseguido por sua posição inabalável, nunca aceitando ser adorador de outro deus 
que não fosse o Senhor. E ele não admitiu perder sua intimidade, desde a alimentação até a vida 
espiritual. Deus honrou seus valores, pois em Daniel fica demonstrado que Ele entrega dons, 
frutos e riquezas a homens que se tornam incorruptíveis. 
 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Daniel 1 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que fidelidade nos leva a ser inteligentes e obedientes. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos  um teatrinho:  
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MINISTRANDO: 

 
Oi pessoal, hoje vamos ver um teatrinho?! Vai ser super legal!! 
Esse jovem aqui, nem sempre morou nesse palácio... Ele foi levado a força para outra cidade. Só 
porque ele era um jovem forte, bonito e bem inteligente! 
Ele foi levado para o palácio para trabalhar para o rei, ele tinha um cargo importante porque era 
inteligente. 
O rei achou que ele Daniel poderia ficar fortinho e mandou servir todas essas comidas aqui. Mas 
Daniel sabia que ali não era seu lugar, que aquela cidade, aquele povo e aquela comida 
pertenciam a deuses que não era o nosso Senhor, e ele era muito fiel não deixava de fazer o que 
era certo. Ele era bastante inteligente, orava a Deus e Deus respondia suas orações, fez com que 
o cozinheiro do palácio não desse todas aquelas comidas, já pensou se ele comesse tudo isso? 
Iria virar uma bolota né. 
Daniel sabia como obedecer a Deus, não comer tudo aquilo iria agradar muito a Deus. E foi o que 
ele fez, pediu para comer só legumes, frutas e água... Então ele ficou bem mais forte e bonito. E o 
rei, quando viu Daniel, fez várias perguntas e ele soube responder todas, ele era muito 
inteligente, Deus o ajudava em tudo. O rei até falou que ele era 10 vezes mais inteligente que 
todos os magos do reino, todos ficavam encantando com tanta inteligência que Daniel tinha. 
 
Amar e obedecer a Deus nos leva a viver as melhores coisas que existem nessa terra, e com a 
gente também vai acontecer isso, igualzinho aconteceu com Daniel. 
 
 
ORAÇÃO: 

 
Senhor eu quero ser fiel e ser sábio, para dizer não ao que não te agrada, amém! 
 
 
VERSÍCULO: 

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

 
Tudo em seu lugar: 
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LEMBRANCINHA: 

 

 
Boa aula!  


