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Que esse tempo em família, conecte ainda mais cada um de vocês com Deus 

 
DANIEL NA COVA DE LEÕES 

PRINCÍPIO: Quem tem fé não para de orar. 

VERSÍCULO: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa (ora havia no seu 

quarto janelas abertas do lado de Jerusalém), e três vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças 
diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6:10   

ALVO: Ensinar as crianças a desenvolver a sua fé em Deus através da oração e a depender d’Ele em cada 
situação de suas vidas. 

HISTÓRIA 

Pergunte ao seu filho: Com quem você gosta de conversar? 

Daniel era fiel a Deus e orava sempre. O rei gostava muito de Daniel, mas alguns homens não 
gostavam. Eles queriam se livrar de Daniel.  

Certo dia, os homens foram falar com o rei, dizendo: "_ Ó rei, mande que todo o povo faça orações 
somente ao senhor, ao rei Dario. Todos devem obedecer. Aquele que fizer orações a outro deus será jogado 

na cova dos leões."  
Eles tiveram essa ideia porque sabiam que Daniel amava a Deus e nunca faria esse tipo de oração 

pensando assim que ficariam livres de Daniel. O rei aceitou a ideia e ordenou ao povo que obedecesse.  
Daniel, porém, continuou a orar a Deus. Os tais homens souberam disso e avisaram o rei.  

Então, o rei Dario mandou que jogassem Daniel na cova dos leões. Mas o rei não conseguiu dormir 
preocupado com Daniel e no outro dia, foi procurá-lo na cova dos leões.  

E gritou: "_ Daniel, servo do Deus Vivo! Você está bem? O seu Deus te salvou?"  
Daniel respondeu: "_ Sim, o meu Deus me guardou e fechou a boca dos leões."  

Então o rei mandou tirar Daniel dali e passou a acreditar no Deus vivo, pois viu que Ele protegeu Daniel. 
Daniel era um homem temente a Deus, ele orava três vezes ao dia. Não teve medo, sabia que não estava 

fazendo nada de errado, e continuou a orar todos os dias, como sempre fazia. Nós devemos seguir o exemplo 
de Daniel: fazer o que é certo, sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, confiando que Ele 

está conosco e vai nos proteger. E orar todos os dias, assim como comemos todos os dias, pois a oração nos 
dá força para vencer o mal que há no mundo! 

 
Oração: Amado Deus, muito obrigado por nos ensinar que Tu nos amas tanto que está sempre disposto a nos 

ouvir quando Te buscamos em oração. Ajuda-nos a Te buscarmos com confiança. Tu és o nosso Pai celestial! 
Por isso, podemos nos aproximar de Ti, não só para Te pedir coisas, mas também para Te louvar e agradecer 

por tudo com que nos abençoa cada dia. Em Nome do Teu Filho Jesus, Amém. 
 

Brincando juntos: Brincadeira do mestre mandou: Todas as crianças devem ficar bem atentas aos seus 
comandos. Quando você ler um comando, as crianças devem fazer exatamente o que foi pedido. Só são válidos 

os comandos que começam com a frase "O mestre mandou..."; 
Comandos:  bater palmas/ cantar uma música de louvor / falar um versículo / abraçar a mamãe / levantar os 

braços/ abraçar o papai/ Colocar a mão direita na cabeça/ pular de um pé só/ colocar a mão esquerda no chão. 
Tudo que fazemos é em obediência a Deus, precisamos sempre ouvir sua direção para as nossas vidas e 

fazemos isso através da oração, contando a Deus as nossas necessidades, mas também ouvindo sua voz. 
 

No amor de Cristo,  
Pastora Joseane Goese 
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