
 
SEMANA 37 – DANIEL – Parte 1 (AMIGOS NA FORMALHA) 

NOME: ________________________________________________________- Data: 11/09/2022 

Orientações ao responsável pela criança: 

 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); 

 Aponte para as figuras para que a criança acompanhe; 

 Leia antes para saber se você precisará de algum material; 

 A história a ser contada de segunda a sexta está no Daniel 1:1-21; 3:1-30 (sua leitura); 

 O ATO dos pais é fundamental para o crescimento espiritual dos filhos (AUXILIAR a criança na 
atividade em família, TRAZER a criança aos domingos no horário culto e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

 
VERSÍCULO DO MÊS PARA MEMORIZAR COM O PAPAI OU A MAMÃE:  

 

“EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO” (Salmos 56:3) 
 

 (Gestos: EU CONFIO– mãos juntas em posição de oração; EM TI DEUS- apontar para o alto;  TODO 

PODEROSO- braços em posição de forte mostrando o muque) 
____________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

  O povo de Israel era um povo escolhido por Deus para adorar 

somente a ele. Mas eles eram muito desobedientes e viviam 
adorando os deuses falsos. O Senhor teve muita paciência e 
enviou muitos homens (Samuel,Gideão, Elias, Eliseu) para avisar 
que eles deviam parar de adorar aqueles deuses falsos, mas eles 
continuavam a desobedecer. 

Até os reis adoraram outros deuses. Por causa da 
desobediência deles, o Senhor fez com que algo terrível 
acontecesse. 

Existia um homem chamado Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia e tinha um povo forte e 
poderoso. 

Certo dia o povo da Babilônia cercou 
Jerusalém e levaram preso todo o povo: o 
rei, líderes, homens, mulheres e crianças. 
Amanhã você vai saber o que aconteceu. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU 

CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Pinte a cena do povo de 
Deus sendo levado para Babilônia como 
escravo. 
 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você 
poderá ler e ele (a) repetir:  “Senhor, eu sei que 
Tu és o único Deus verdadeiro!” 
 

NOVA BABY                        

ATIVIDADE EM FAMÍLIA 



 

TERÇA-FEIRA: 

* HSTÓRIA:  

Quando o povo de Deus já estava na Babilônia, o rei Nabucodonosor fez um teste para 
escolher pessoas para trabalharem para ele no palácio. 

Mas para isso a pessoa tinha que ser inteligente, bonito e sem nada errado no corpo. Assim eles 
iriam ser treinados por três anos para depois servirem ao rei no palácio. 

Quatro amigos estavam entre os escolhidos: Daniel, Hananias, Misael e Azarias e logo o rei mudou 
seus nomes para: Beltessazar (Daniel), Sadraque (Hananias), Mesaque (Misael) e Abede-Nego (Azarias). 
Vamos repetir?   

Mesmo com os novos nomes, os quatro amigos continuaram adorando somente a Deus.  

 
Depois de um tempo, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro muito grande, do tamanho de 

uma arvore muito alta. 
O rei queria que toda vez que tocasse os instrumentos, as pessoas adorassem a estátua de ouro e 

quem desobedecesse seria jogado em um forno bem grande. Quando o povo ouviu o som dos instrumentos 
todos se ajoelharam na frente da estátua, menos os amigos Sadraque, Mesaque e Abede-Nego que ficaram 
de pé. Daniel não se encontrava ali. 

Será que o rei vai mesmo jogar os três amigos na fornalha? Amanhã você vai descobrir. E lembre-
se: Eu tenho que ter amigos que me ajudam a obedecer a Deus. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Marque um X no que o rei Nabucodonosor mandou fazer para adoração. 

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, me ajude a escolher bons 
amigos.” 
___________________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA:  

* HISTÓRIA:  

Daniel não estava lá naquele dia, mas se ele estivesse com certeza não iria adorar a imagem 
também, assim como os seus três amigos que não se ajoelharam para adorar a estátua. 

Não importa se somente você faz o que é certo, porque o mais importante é obedecer a Deus. 
Então alguns homens falaram para o Rei Nabucodonosor que os três amigos não ficaram de joelhos 

na frente da estátua e o rei ficou muito bravo. O rei mandou chamar os três amigos, mas eles estavam 
decididos que não iriam adorar aquela estátua, mesmo que o rei os jogassem na fornalha. 



O rei não acreditava que Deus poderia salvar os três amigos, mas Sadraque, Mesaque e Abede-
Nego sabiam que se Deus quisesse podia salvá-los. E mesmo se Deus não fizesse nada, ainda assim eles 
não adorariam a estátua. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Pinte a imagem que mostra o que os amigos fizeram diante da ordem do rei. 

 
 

ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, eu quero fazer sua vontade, 
mesmo sozinho!” 

____________________________________________________________________________________ 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

          Quando o rei ouviu que os três amigos não se 

joelharam, ficou tão furioso, que mandou aquecer a fornalha 

sete vezes mais do que de costume. Os soldados jogaram os 

três amigos na fornalha, mas ela estava tão quente quando 

os soldados chegaram perto, que eles morreram com o calor. 

De repente, o rei se levantou e perguntou aos seus 
conselheiros: Não foram três homens que amarramos e 
jogamos na fornalha? Como é então que estou vendo quatro 
homens passeando, soltos na fornalha? E o quarto homem 
parece um filho dos deuses. 

Que coisa maravilhosa! Deus mandou livramento ali 
dentro da fornalha. O rei mandou chamar os homens para 
fora. Quando eles saíram, todos viram que o fogo não tinha 
feito nenhum mal a eles. Os três amigos não sofreram 
nenhuma queimadura, nem as suas roupas e os seus 
cabelos tinham cheiro de fumaça. 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, 

DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Circule onde o rei mandou jogar os três amigos: 

   
NA FORNALHA NO RIO NA RUA 



 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, eu confio em Ti!” 
_____________________________________________________________________________________ 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Com isso o rei Nabucodonosor ficou tão impressionado que disse: "Louvado seja o Deus de  
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos”! 

Por isso o rei deu uma nova ordem na Babilônia 

de que ninguém poderia falar mal de Deus.  
O rei colocou os três amigos Sadraque, Mesaque e Abede-Nego em importantes funções 

na Babilônia. 
Os três amigos aprenderam que pode ser difícil, mas é sempre melhor obedecer a Deus. 

Quando obedecemos a Deus, Ele se alegra e sempre cuida de nós. 

 
 

Os amigos mostraram que amavam a Deus de verdade. Você também pode ser assim, sabe como? 
Fazendo tudo o que agrada a Deus, fazendo sua meditação antes de brincar, indo para o Nova Baby com 
alegria e sem reclamar, tendo amigos que também amam a Deus, orando agradecendo a Deus por tudo o 
que você tem.  

Nesta semana aprendemos uma lição: Eu tenho que ter amigos que me ajudam a obedecer a Deus. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): EU CONFIO EM TI, DEUS TODO PODEROSO. 
 
* ATIVIDADE: Pinte a cena dos três amigos na fornalha sendo protegidos dos Deus.  

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, eu te amo e quero 
sempre te obedecer!” 


