
 
 
 
 

ATIVIDADE EM  FAMÍLIA: 
 

SEMANA nº 32 – TEMA: DANIEL NA COVA DOS LEÕES 

NOME: ________________________________________ Data: 13/09/2020. 

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 6:1-28 (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 Senib e ORAR por elas). 

____________________________________________________________________________________ 

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

 
“NÓS OBEDECEREMOS AO SENHOR, NOSSO DEUS” (Jeremias 42:6)  

Gestos: Nós- apontar para si e em volta; obedeceremos- bater continência; ao Senhor – apontar para o 

alto; nosso- apontar para si e em volta, Deus- apontar para o alto. 

___________________________________________________________________________________ 

SEGUNDA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

  Os israelitas ainda eram escravos, mas agora eram dominados 
pelo povo persa, cujo rei se chamava Dario. O rei Dario escolheu três 
pessoas para serem supervisores, eles tinham que olhar para saber se 
os líderes estavam fazendo tudo certo como o rei tinha ordenado. 

Daniel, que já estava velhinho, foi escolhido para ser um dos 
supervisores. Ele sempre fazia tudo certo, por isso o rei queria que ele 
cuidasse de todo o reino. Daniel gostava de seu trabalho e fazia sempre 
o melhor, mas isso fazia os líderes sentirem inveja dele. 

Então esses líderes começaram a procuram alguma coisa de 
errado em Daniel, mas não acharam NADA. Sabe por quê? Porque 
Daniel fazia tudo correto, ele era um homem fiel, trabalhador e honesto.  

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NÓS OBEDECEREMOS AO SENHOR, NOSSO DEUS. 
 
* ATIVIDADE: Cole barbante ou linha no caminho que leva Daniel até o rei Dario. 

 

               NOVA BABY – 2 e 3 anos                     



* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, eu quero te obedecer, 
como Daniel! Amém.” 
 

TERÇA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Aqueles homens viram que Daniel adorava e amava o único Deus verdadeiro, por isso ele fazia 
tudo correto. Então os homens invejosos pensaram em um plano para colocar Daniel contra Deus. Tudo 
isso para prejudicar Daniel. Que coisa horrível! Foram até o palácio e convenceram o rei a dar uma ordem 
escrita de que ninguém no reino poderia, durante 30 dias, orar a nenhum deus ou homem, somente ao rei. 

Sabe o que ia acontecer se alguém desobedecesse a essa ordem? Seria jogado em uma cova 
(buraco fundo) com um monte de leões famintos.  

 

 
O rei assinou a ordem e não podia mais mudar de ideia. Na mesma hora os homens invejosos 

foram atrás de Daniel para ver se ele ia ou não obedecer a ordem do rei.  
Três vezes por dia, Daniel se ajoelhava e orava para Deus agradecendo por tudo. Quando Daniel 

ficou sabendo da ordem do rei, foi para sua casa, subiu para seu quarto, onde pela janela conseguia ver 
Jerusalém e fez o que fazia todos os dias: orava a Deus agradecendo.  

Você precisa obedecer as suas autoridades (papai, mamãe, professores, os mais velhos), mas se 
eles mandarem você fazer alguma coisa contra o que Deus manda, você deve obedecer a Deus, assim 
como Daniel. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NÓS OBEDECEREMOS AO SENHOR, NOSSO DEUS. 
 
* ATIVIDADE: Pinte o número de vezes que Daniel orava todo dia a Deus. 

                                                                   
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Deus, como é bom poder falar 
contigo em todos os momentos. Amém.” 
___________________________________________________________________________________ 

QUARTA-FEIRA:  
* HISTÓRIA:  

Daniel era corajoso e estava sozinho, mas ele fez o que era 
certo, mesmo sabendo que poderia morrer. CORAGEM: é fazer o que é 
correto mesmo quando estou com medo, quando é difícil ou quando 
sou o único.  

A nossa coragem vem do Senhor! Daniel tinha coragem e não 
deixou de orar a Deus.  

Os homens invejosos viram Daniel orando e foram correndo 
contar para o rei jogar Daniel na cova dos leões. 



Eles falaram para o rei: “Daniel não liga para o que você 
fala, ele não te respeita e nem te obedece, mas nós te 
obedecemos.” 

Mas o rei gostava de Daniel, será que ele vai mesmo 
jogar Daniel na cova dos leões? Não deixe de meditar amanhã 
para descobrir. 

Vamos fixar a lição: Sempre escolha por Deus. 
 
* Repetir o versículo com seu filho (a): NÓS OBEDECEREMOS  
AO SENHOR, NOSSO DEUS. 
 
* ATIVIDADE: Enfeite a coroa do rei Dario. 

 
 
 * ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, me ajude a fazer o que é 
correto, mesmo sozinho! Amém.” 
____________________________________________________________________________________ 

 

QUINTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  
Quando o rei ficou sabendo sobre Daniel, ficou com muita raiva, 

mas ele gostava de Daniel e decidiu salvá-lo. Ficou até a noite fazendo o 
possível para livrá-lo da cova dos leões. Mas os homens disseram para o 
rei: “nenhum decreto do rei pode ser modificado”.  

O rei teve que cumprir sua ordem e jogar Daniel na cova de leões. 
Só um milagre poderia salvar Daniel. Mas antes de ser jogado o rei disse a 
Daniel: “Que o seu Deus, a quem você serve todos os dias, o livre”. Então, 
Daniel foi lançado na cova dos leões famintos. O rei mandou colocar uma 
pedra para fechar a cova. 

Naquela noite o rei não conseguiu comer, nem dormir, pois estava 
muito preocupado com Daniel.  

Mas Daniel estava calmo, porque sabia que Deus cuidaria dele 
e não iria deixá-lo sozinho. Assim como Deus fez com seus amigos 
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego enviando um anjo para protegê-los 
na fornalha, também fez com Daniel.  

O Senhor nunca vai nos abandonar!  
Mas o que será que aconteceu com Daniel? Amanhã nós 

vamos descobrir. 
 

 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NÓS OBEDECEREMOS AO 
SENHOR, NOSSO DEUS. 
 
 

 
* ATIVIDADE: Circule o animal que estava na cova junto com Daniel:       



 
 

 

                       

 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor, obrigado por me proteger 
todos os dias! Amém.” 
_____________________________________________________________________________________ 

 

SEXTA-FEIRA: 

* HISTÓRIA:  

Assim que amanheceu, o rei Dario correu para a cova e 
muito nervoso gritou pelo nome de Daniel. De repente ele ouviu a 
vos de Daniel "O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a 
boca dos leões!" 

O rei Dario ficou muito feliz e na mesma hora mandou tirar 
Daniel da cova. Quando Daniel saiu viram que ele não tinha 
nenhum ferimento, pois ele confiou em Deus. 

Depois o rei mandou jogar os homens invejosos na 
mesma cova com os leões. O rei Dario fez uma outra ordem escrita para todos adorassem o Deus de 
Daniel – Ele é o Deus vivo!  

Deus abençoou Daniel porque ele não teve medo de fazer o que é certo. Você também não deve 
ter medo de obedecer a Deus. 

Não se esqueça: Sempre escolha por Deus. 
 

* Repetir o versículo com seu filho (a): NÓS OBEDECEREMOS AO SENHOR, NOSSO DEUS. 
 
* ATIVIDADE: Deus enviou um anjo para proteger Daniel. Ligue os pontos da asa, cole algodão nela e 
pinte o anjo. 

 
 
* ORAÇÃO: Ore junto com seu filho, você poderá ler e ele (a) repetir: “Senhor Deus, obrigado por nunca 
me abandonar! Amém.” 
 


