
 

 

 

 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 

NOME:______________________________________________________________DATA: 13/06/2021 

 

DANIEL PARTE 04:  

DANIEL NA COVA DOS LEÕES 
 

Versículos para Memorizar: 

1 - Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o 
Senhor, o seu Deus, vai com vocês; nunca os deixará, nunca os abandonará. (Deuteronômio 31:6)  

2 - Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia! (Salmos 34:8)  
 

 

SEGUNDA-FEIRA: 

1. Depois que Nabucodonosor morreu, Dario foi o rei da Babilônia. Ele nomeou 120 homens, 
chamados sátrapas. Eles governavam o reino. O rei também deu para Daniel uma função muito 
importante. Siga as setas, junte as sílabas e responde a pergunta abaixo: 
 
 
 
 
 
 

Qual função o rei deu para Daniel? _________________________________________________ 
 
2. Daniel se destacou muito em sua função! Os sátrapas tiveram inveja dele. Por isso, procuraram 
algo de errado com Daniel. Eles não acharam NADA, porque Daniel era íntegro. Pinte o quadro que 
mostra as crianças que têm essa qualidade. 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Os sátrapas só viram qualidades em Daniel: fiel, honesto e trabalhador. Eles viram Deus na vida 
dele. Leia Daniel 6:5 e complete no balão o que eles disseram sobre Daniel. 
 

 
 
 
 
 

 
 

SU 

PER 

VI 

SOR 

Jamais encontramos algum motivo para 
acusar esse Daniel, a menos que seja algo 
relacionado com a lei do ________________ 
dele. 

DICA: INTEGRIDADE é fazer o que é correto em todas as situações, não importa quem 
estiver olhando. 



  

 

 

 
 
Refletindo: 
Os sátrapas não encontraram nada para acusar Daniel. Se isso acontecesse com você 
hoje, eles teriam encontrado algo para lhe acusar? Reflita. 

Lição: 
Devemos nos esforçar para ser uma criança íntegra. Que faz o correto sempre, mesmo que ninguém 
esteja olhando. Daniel era assim, ele decidiu obedecer primeiro a Deus. Daniel colocou Deus em 
primeiro lugar na sua vida. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido ser íntegro. Vou fazer o certo, mesmo que ninguém esteja me vendo. 
(    ) Decido colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E para isso, vou fazer meu Momento 
com Deus antes da minha tarefa da escola. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer ser uma criança íntegra e que quer 
colocá-Lo em primeiro lugar na sua vida: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

TERÇA-FEIRA: 

1. Os sátrapas invejosos queriam tirar Daniel de perto do rei. Procuraram alguma coisa de errada em 
Daniel, mas não encontravam nada. Então, pensaram em um plano terrível. Fizeram o rei assinar 
um decreto que iria condenar Daniel à morte! Leia Daniel 6:7 e complete o decreto que o rei 
assinou: 
 
 
 
 
 
 
2. O rei assinou o decreto sem saber que era um plano contra Daniel. Ele se deixou levar pelo que 
os outros disseram. O rei gostou do decreto porque ele queria ser exaltado. Ele quis para si a 
adoração que devia ser dada somente a Deus. Cubra a palavra e escreva a baixo a quem devemos 
adorar. 
 
  

Qual o único REI que deve ser 
adorado? ____________ 

 
 
 
 

 
Refletindo: 
O orgulho do rei acabou fazendo com que ele tomasse uma decisão errada. Leia Provérbios 16:18 
e responda: O que vem antes da destruição? ______________________ 

Lição: 
O orgulho nos impede de tomar boas decisões. Ser orgulhoso(a) é se achar melhor que os outros, 
se achar mais inteligente, mais bonito, mais divertido etc. Deus nos fez e ele nos deu qualidades, 

 
“...Todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos trinta dias, 

exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos _______________________”. 



  

 

mas não podemos pensar que só porque temos facilidade em fazer algo, que somos melhores do 
que outras pessoa. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido não ser orgulhoso(a). Aceito que ainda tenho muito a melhorar, e com a ajuda de Deus, 
vou melhorar. 

 
Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você não quer ser orgulhoso(a). Peça perdão se 
você tem pecado: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUARTA-FEIRA: 

 

1.  Colocaram espiões na casa de Daniel para vigiá-lo. 
Daniel costumava orar três vezes por dia ao Senhor. 
A janela dele dava na direção do templo de 
Jerusalém. Quando Daniel soube do decreto foi falar 
com Deus. Marque a resposta certa: 

A quem devemos obedecer? 
 

a. Deus (    ) 
 
b. Homens (    ) 

 
Agora pinte a figura que mostra Daniel orando. 
 
2.  Ele poderia ter esperado para esse decreto passar, mas Daniel era fiel a Deus. Ele jamais iria 
ficar sem falar com Deus, por causa de um decreto. Ele teve coragem, fez o que tinha que ser feito 
mesmo sendo o único e mesmo sofrendo ameaças. Daniel também era fiel. Obedeceu a Deus 
naquele momento e confiou seu futuro nas mãos dele. Circule as respostas corretas: 
 
a.  Quanto tempo durava o decreto? (Daniel 6:12)  30 dias / 20 dias / 10 dias 

 

b. Quantas vezes Daniel orava por dia? (Daniel 6:13) 5 vezes / 3 vezes / 13 vezes 
 

c. Para Daniel o que valia mais? As ordens de Deus / As ordens do rei / As ordens dos babilônicos 

Refletindo: 
- Leia Atos 5:29 e responda: quem devemos obedecer em primeiro lugar? ____________________ 
- Você tem colocado a sua obediência a Deus em primeiro lugar? Reflita. 

Lição: 
- Daniel não obedeceu ao rei, porque se fizesse isso estaria desobedecendo a Deus. Daniel se 
importava mais com o que Deus pensava dele do que o que as pessoas pensavam.  

Decisões práticas: 
(    ) Decido me importar com o que Deus pensa de mim. Vou fazer o correto aos olhos de Deus. 
(    ) Decido ter coragem para fazer o certo mesmo sendo o único. 
(    ) Decido ser fiel a Deus, obedecendo a Sua Palavra. 

Compartilhando com Deus: 
Para ser fiel, corajoso e fazer o certo você vai precisar da ajuda de Deus. Escreva agora uma oração 
falando para Deus suas decisões: 



  

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora 

 
QUINTA-FEIRA: 

1. Os inimigos de Daniel conseguiram o que queriam! O rei não tinha escolha a não ser jogar Daniel 
na cova dos leões e fechar com uma pedra. Mas antes, o rei falou uma coisa para Daniel. Agora 
você consegue colocar as três cenas na sequência? Leia Daniel 6:16-17, numere as cenas na 
ordem correta e, se preferir, pinte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. À noite, Dario ficou inquieto, não quis festa, 
não quis comer, não dormiu. Dario sabia da 
injustiça que estava sendo feita, mas era 
incapaz de voltar atrás no seu decreto. 
 
E agora! Naquela caverna de frente com os leões 
estava Daniel, sozinho ... Errado!  
 
Ele não estava sozinho! Assim como Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego não estavam a sós na 
fornalha, Daniel não estava a sós na cova! O anjo 
do Senhor estava na cova com Daniel!  
 
Pinte a cena que mostra quem Deus enviou para 
proteger Daniel dentro da cova. 
 

 
Refletindo: 
Qual problema que você tem passado que parece que ninguém está vendo? Você se sente sozinho? 
Lembre-se que Deus te ama e está vendo seus problemas e está do seu lado.  

Lição: 
- Podemos confiar que Deus nos protege de todo mal. Ele não nos deixa e nem nos abandona.  
- Escreva um medo que você tem: ____________________________________________________  

Decida hoje confiar a Deus esse medo e crer que Ele te protege de tudo. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido confiar que Deus me protege. Não preciso ter medo, pois sei que, mesmo sem eu o ver, 
ele está perto de mim. 

Compartilhando com Deus: 

Que seu Deus, a quem você 
serve continuamente, o livre! 



  

 

Deus não quer que você viva com medo. Escreva uma oração agora entregando a Deus o seu 
medo, peça para ele tirar isso do seu coração e te ajudar a confiar mais nele: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
 
 

 

SEXTA-FEIRA: 
1. Ao amanhecer, o rei Dario correu para a cova dos leões. Chegando lá, aflito, gritou por Daniel. 
Leia Daniel 6:21-22 e preencha abaixo o que Daniel respondeu. Depois pinte. 

 
 

2. Agora, leia em voz alta para alguém o resto desta história: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Li para: _____________________________ 
 

3. Daniel obedeceu a Deus, mesmo sendo o único. Ele era corajoso. Mas de onde vem essa 
coragem? Leia Salmos 28:7 e complete o versículo para saber quem nos dá coragem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refletindo: 

“O _______________ é a minha força e o meu escudo; nele 

o meu coração confia, e ___________ recebo ajuda. Meu 

_________________ exulta de alegria, e com o meu cântico 

lhe darei graças”. 

O rei Dario ficou muito feliz ao ver Daniel vivo. Ele tirou Daniel da cova  

e ordenou que jogassem os homens que o acusaram. Os leões devoraram esses homens.  

O rei então fez outro decreto onde falava que o Deus de Daniel deveria ser reverenciado 

por todos. Daniel teve a coragem de ser fiel e Deus cuidou dele. 



  

 

Podemos ter coragem pois sabemos que é Deus quem nos protege. Deus é o único que pode fazer 
o impossível. 

Aprendemos várias qualidades de caráter da vida de Daniel nessa semana (integridade, coragem e 
fidelidade). Qual delas que você precisa melhorar? ______________________________________ 
Decisões práticas: 
(    ) Decido melhorar na qualidade que eu escrevi. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração agora falando para Deus a sua decisão: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 


