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Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus! (Salmos 119:115b)
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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 1:1-21; 3:1-30.

Segunda-feira
Fale para a criança: Deus separou o povo de Israel para
adorarem somente a ele. Deus avisou durante muito tempo
através de muitos homens (Samuel, Gideão, Elias, Eliseu) que
eles deveriam abandonar os deuses falsos.
Fale com o rosto triste: Mas o povo se desviou cada vez mais
do plano de Deus.
Continue: Até os reis adoraram outros deuses. Então depois
de muita paciência e vendo que o povo não desistia de
desobedecer, a disciplina de Deus veio sobre o povo. O Senhor
fez algo terrível acontecer por causa da desobediência deles.
Conte: Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Eles eram um
povo forte e poderoso. Eles cercaram Jerusalém e levaram preso
o povo: o rei, líderes, homens, mulheres e crianças.
Explique: Na Babilônia, Nabucodonosor, fez um teste para escolher alguns jovens da família israelita
e da nobreza para servirem ao rei. Eles deveriam ser inteligentes, sem defeito físico e ter boa
aparência para treinarem durante três anos e depois servirem no palácio do rei.
Diga: Os quatro amigos Daniel,
Hananias, Misael e Azarias foram
escolhidos! Eles trocaram os nomes
deles para nomes babilônicos:
Beltessazar, Sadraque, Mesaque e
Abede-Nego.
Conclua: Mas eles continuaram
adorando somente ao nosso Deus.
Atividade: Pinte Daniel e seus 3
amigos diante do Rei Nabucodonosor.

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a ter bons amigos.

Terça-feira
Fale para a criança: Depois de alguns anos, o rei Nabucodonosor
fez uma grande estátua de aproximadamente 27 metros de altura
e quase 3 metros de largura. A altura da estátua era mais ou
menos do tamanho da castanheira que fica perto do estacionamento
da nossa igreja.
Continue: Nabucodonosor disse que toda vez que tocassem os
instrumentos de música, as pessoas deveriam adorar a imagem
dele. Quem não adorasse seria jogado em uma fornalha em
chamas.
Fale com espanto: Então em um certo horário, Nabucodonosor
mandou tocar os instrumentos musicais e todas as pessoas
ficaram de joelhos e começaram a adorar a estátua, mas Sadraque
Mesaque e Abede-Nego continuaram de pé, eles tinham certeza
de que só adorariam a Deus.
Fixando a lição / A criança repete: Eu tenho que ter amigos que me ajudam a obedecer a Deus.
Continue: Daniel não estava lá com eles nesse dia, mas ele também não adoraria a imagem. Sabe
de uma coisa? Não importa que você seja o único, faça sempre o que agrada a Deus.
Fale com convicção: Deus quer que você tenha coragem! Coragem é fazer o certo mesmo que eu
seja o único, mesmo que eu esteja com medo e mesmo que seja muito difícil. Mesmo que você fique
sem amigos na escola, obedeça a Deus. Mesmo que você veja todos a sua volta desobedecendo,
obedeça a Deus!
Atividade: O que é coragem? Ligue a resposta correta. A criança fala em voz alta. ( ) Falou
FAZER O QUE É CERTO, MESMO
QUE SEJA O ÚNICO, QUE EU
ESTEJA COM MEDO OU QUE SEJA
MUITO DIFÍCIL.

CORAGEM
DEIXAR DE FAZER O QUE É CERTO
SE EU ESTIVER COM MEDO.
Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a adorar somente a Ti sempre.
Quarta-feira
Fale para a criança: Alguns homens denunciaram os três
amigos ao rei dizendo que eles não prestavam culto aos
deuses dele, nem adoraram a imagem que o rei tinha
mandado fazer.
Explique: Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar os
três amigos. Mas eles estavam decididos a não se prostrar
àquela imagem.
Fale com voz de suspense: Nabucodonosor ainda
perguntou: “Que deus poderá livrá-los das minhas mãos?”
Ele já estava para descobrir a resposta!
Fale com voz de admiração: Os três amigos, diante da terrível ameaça da fornalha, já haviam
escolhido servir a Deus, custe o que custasse, mesmo que custassem suas vidas. Eles foram muito
corajosos.

Prossiga: Eles falaram para o rei "Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender de ti. Se formos
atirados na fornalha em chamas, o nosso Deus pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos. Mas,
se ele não nos livrar, saiba, não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos essa imagem
de ouro”.
Pergunte para a criança: O que será que aconteceu com os três amigos? Amanhã vamos descobrir.
Fixando a lição / A criança repete: Eu tenho que ter amigos que me ajudam a obedecer a Deus.
Atividade: Circule de vermelho quem poderia livrar os três amigos da fornalha.

Deus

estátua

Baal

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado por sempre cuidar de mim.
Quinta-feira
Fale para a criança: Nabucodonosor ficou tão furioso
que mandou aquecer a fornalha sete vezes mais que
de costume. Ele mandou que alguns dos soldados mais
fortes jogassem os três amigos na fornalha.
Fale com espanto: A fornalha estava tão quente que as
chamas do fogo mataram os soldados que levavam os
três amigos. Os soldados morreram só porque chegaram
perto do fogo. Os amigos estavam dentro do fogo e não
morreram.
Fale com voz de admiração: Sadraque, Mesaque e Abedenego caíram amarrados na fornalha.
Então apareceu um quarto homem. O rei vê os quatro caminhando pelo fogo. Ele quer saber quem é
e diz que ele parece com o filho dos deuses. Eles não sabiam, mas era Jesus quem estava dentro da
fornalha.
Conclua: O rei manda chamar os três para fora e as autoridades viram que os amigos não
queimaram um fio de cabelo sequer.
Fixando a lição / A criança repete: Eu tenho que ter amigos que me ajudam a obedecer a Deus.
Atividade: O rei mandou jogar os três amigos na fornalha, mas quando olhou tinham quatro. Desenhe
dentro da fornalha as chamas do fogo, Jesus e os três amigos.

Oração – Leia e a criança repete: Deus, obrigado por estar comigo sempre.

Sexta-Feira
Leia com entusiasmo: Nabucodonosor ficou muito impressionado com o que havia acontecido. Ele
louvou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, que também é o nosso Deus, o único Deus
verdadeiro que livrou os seus servos da fornalha.

Continue: Ele ficou tão impressionado que deu ordens ao seu povo para que ninguém falasse mal de
Deus, e ainda colocou os três amigos em cargos importantes na Babilônia.
Enfatize à criança: Os três amigos aprenderam juntos que por mais que seja difícil, é muito melhor
obedecer ao nosso Deus!
Encerre: Deus está com você em todos os momentos, sejam nos bons ou ruins. Ele nunca vai
abandonar você, porque ele te ama e também é seu amigo, você é especial para ele.
Fixando a lição / A criança repete: Eu tenho que ter amigos que me ajudam a obedecer a Deus.
Atividade: Desenhe as pessoas que te ajudam a obedecer a Deus e a sua Palavra.

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, quero ter amigos que me ajudam a te obedecer.

