Meditação – Infantil 3

SEMANA 32: DANIEL NA COVA DOS LEÕES
Nome: _______________________________________________Turma no Nova Infantil: ______
Professor: ______________________________________Contato:_________________________
Versículos para decorar

Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. (Salmos. 119:11)
Data para falar o versículo: 24.10.2021
 Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda;
 Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado!
 Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);
 A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe;
 Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material;
Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Daniel 6:1-28;

Segunda-feira
Fale para a criança: O povo de Israel ainda estava como
escravo e agora quem dominava eram os persas. Dario era o
novo rei.
Conte: Dario escolheu 120 homens líderes do povo, chamados
de sátrapas, para governar o reino e colocou três supervisores
sobre esses homens. Um deles era Daniel – Ele já tinha uns 80
anos nessa época.
Continue: Daniel fazia muito bem seu trabalho. Ele se destacou
tanto por suas grandes qualidades que o rei estava planejando
colocá-lo para cuidar de todo o reino.
Explique: Como Daniel fazia um bom trabalho, isso causou
inveja nos outros líderes.
Fale: Aqueles homens invejosos começaram a procurar algo de errado em Daniel para poder acusalo para o rei.
Pergunte: Sabe o que eles acharam de errado em Daniel? N A D A.
Conclua: Pelo contrário, eles só perceberam qualidades em DANIEL: fiel, honesto e trabalhador.
Atividade: Daniel fazia tudo bem feito, porque ele fazia para Deus. Cubra seu nome.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a ser fiel, honesto e trabalhador.

Terça-feira
Fale para a criança: Todos aqueles homens viram Deus na
vida de Daniel, porque ele fazia o que era correto. Eles sabiam
que não encontrariam nada de errado na vida de Daniel.
Eles disseram: “Jamais encontraremos algum motivo para
acusá-lo a menos que seja algo relacionado à lei do Deus
dele”.
Continue: Os líderes e supervisores invejosos não
encontraram NADA na vida de Daniel para acusá-lo, por isso
bolaram um plano para prejudicar Daniel diante do rei.
Fale com voz de suspense: Os homens invejosos
convenceram o rei a dar uma ordem por escrito dizendo: “Durante trinta dias ninguém pode orar a
nenhum deus ou homem, só podem orar ao rei. E quem não obedecer à essa ordem será jogado na
cova dos leões.”
Diga: O rei assinou o decreto com essa ordem e não podia mais mudar de ideia por nada. Quando ele
assinou, aqueles homens invejosos foram até a casa de Daniel para saber o que ele faria.
Fixando a lição/ A criança repete: Às vezes é difícil escolher por Deus, mas SEMPRE vale a pena.
Atividade: Faça um círculo no animal que teria dentro da cova onde seria jogado quem não
obedecesse a ordem do rei.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a ser fiel a ti.
Quarta-feira
Fale para a criança: Quando Daniel ficou sabendo da ordem do rei,
foi para sua casa, para seu quarto, no andar de cima, onde as janelas
davam para frente de Jerusalém e orou como sempre.
Enfatize: Daniel costumava se ajoelhar e orar três vezes por dia.
Ensine: Quando você tiver que escolher entre obedecer aos homens
e obedecer a Deus, é a Deus que você deve obedecer.
Continue ensinando: Você precisa obedecer a suas autoridades
(papai, mamãe, professores, os mais velhos), mas se eles mandarem
você desobedecer a Deus, você vai escolher obedecer a Deus.
Conte: Daniel também era corajoso. Ele estava sozinho e fez o que tinha que ser feito, mesmo
sabendo que por contrariar a ordem do rei poderia morrer!
Pergunte para a criança: Você sabe o que é coragem? (Dê um tempo para ela responder).
Explique: CORAGEM é fazer o que é correto, mesmo quando estou com medo, acho muito difícil ou
sou o único.

Conclua: De onde vem essa coragem? Nossa coragem não vem de nossas próprias forças! Vem do
Senhor (Salmos 28:7). Daniel jamais deixaria de orar a seu Deus.
Fixando a lição/ A criança repete: Às vezes é difícil escolher por Deus, mas SEMPRE vale a pena.
Atividade: Escreva de onde vem a nossa coragem.

Vem do _________________
Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda a ter coragem para te obedecer.
Quinta-feira
Fale para a criança: Os homens correram e foram contar ao rei o que eles tinham visto e falaram
sobre Daniel: “Ele não te dá ouvidos, não te respeita, não te obedece. Mas nós te obedecemos!”

Continue: O rei ficou com raiva, mas decidiu salvar Daniel. Ele fez o possível até o pôr do sol. Mas os
acusadores lembraram o rei: “Ninguém poderia mudar uma ordem do rei, nem pelo próprio rei!”
Fale com rosto assustado: O rei Dario teve que cumprir a sua ordem: Daniel foi lançado na cova
com os leões famintos e uma pedra foi colocada. O rei selou com seu anel. As chances humanas de
Daniel sair vivo era zero. Só um milagre!
Conte: Dario sabia disso, por isso disse a Daniel: “Que o seu Deus, a quem você serve todos os
dias, o livre dos leões!”
Conclua: À noite, Dario ficou inquieto, não quis festa, não quis comer, não dormiu. Dario sabia a
injustiça que estava sendo feita, mas não podia fazer nada. O que será que aconteceu com Daniel?
Amanhã vamos descobrir.
Fixando a lição/ A criança repete: Às vezes é difícil escolher por Deus, mas SEMPRE vale a pena.
Atividade: Pinte Daniel sendo
jogado na cova dos leões.

Oração – Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre cuidar de mim.

Sexta-Feira
Fale e faça rosto de suspense: E agora? Daniel estava sozinho na caverna em meio aqueles leões
famintos? Não mesmo! Assim como Sadraque, Mesaque e Abede-Nego não estavam sozinhos na
fornalha, Deus enviou um anjo para proteger Daniel.
Fale para a criança: O nosso Deus prometeu que nunca nos deixaria só, nem nos abandonaria! (Dt 31:6).
Conte à criança: Quando amanheceu, o rei Dario correu para a cova dos leões e chegando lá, aflito,
gritou por Daniel. De repente ele ouviu a voz de Daniel de dentro da cova: (mude o tom de voz para
ler) "Ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não
me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi
mal algum, ó rei"

Leia: O rei ficou muito feliz com essa notícia e mandou que tirassem Daniel da cova. Quando o
tiraram, viram que ele não tinha nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no nosso Deus.
Continue: Ele também mandou que aqueles homens que acusaram Daniel (junto com suas famílias)
fossem jogados na cova dos leões. Os leões os atacaram e quebraram todos os seus ossos. O rei
Dario ainda fez uma ordem escrita para que todos adorassem o Deus de Daniel, que é o nosso Deus,
o único Deus vivo e verdadeiro!
Conclua: Deus honrou Daniel e o fez prosperar porque ele não teve medo de obedecer a Deus. Você
também não deve ter medo de obedecer a Deus. Ele vai honrar você!
Fixando a lição/ A criança repete: Às vezes é difícil escolher por Deus, mas SEMPRE vale a pena.
Atividade: Desenhe e pinte o anjo que o Senhor enviou para proteger Daniel dos leões famintos.

Oração – Leia e a criança repete: Senhor, eu sei que posso confiar em ti em todos os momentos.

