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Campanha: Somos Livres 

Aula 4 – Livres da acusação 

 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa aula vamos mostrar as crianças que não importa a situação, confiar no Senhor é sempre a 
melhor opção. 
Falaremos sobre Daniel e o livramento que ele teve devido o seu posicionamento, sempre confiando no 
Senhor, mesmo quando o acusaram e o jogaram na cova dos leões, Daniel continuou confiando em 
Deus que o livrou e ainda pode testemunhar como Deus é poderoso para nos livrar em toda e qualquer 
situação. 
 
 

Base Bíblica 
 
Daniel 6 
  

OBJETIVO 
 
Mostrar as crianças que devemos sempre confiar em Deus, não importa qual seja a situação. Mesmo 
diante do perigo e de acusações. Confiar no Senhor é sempre a melhor opção. 
 

Situação da Criança 
 
Crianças que se sentem ameaçadas por sofrerem bulling na escola e até mesmo de familiares e que se 
sentem acusadas porque fizeram algo errado como mentir, falar palavrão até mesmo por pegar algo 
que não lhe pertenciam, muitas vezes os pais brigam, castigam e vira e mexe acabam falando frases 
que diminuem a criança  como: - Você não presta pra nada só sabe mentir, - O boca suja, vou passar 
sabão na sua boca pra nunca mais falar palavão, - Não confio em você lembra quando pegou aquilo 
que não era seu? 
Isso faz com que as crianças se sintam acusadas e se tornem introvertidas e algumas vezes até sofrem 
bloqueios na fala e no desenvolvimento por não se acharem capaz. 
Hoje vamos quebrar de uma vez esse sentimento de acusação na vida das crianças. 
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Você vai precisar vendas para as crianças 
1 corda   
 
Separe as crianças de 3 em 3 e vende as 2 crianças que vão ficar com a corda a criança que vai pular 
terá que confiar que os amigos vão girar a corda no sentido certo . 
Divida em grupos e o grupo que conseguir pular a corda mais vezes ganha ! caixa de bombom 
Incentive o grupo vencedor a dividir os bombons com os amigos. 
 
 

 

 
 
 

Contando a História.
 
Alguém aqui lembra da história de Daniel?  (Deixe as crianças falarem) 

Eu acho essa história emocionante vocês não acham? Sabe estava pensando na história de Daniel e 
lembrei de uma coisa muito importante. 

Vocês sabiam que Daniel foi jogado na cova dos leões  porque tinha alguns colegas que não gostavam 
muito dele ? Esses “colegas” tinham inveja de Daniel porque ele era muito inteligente e se destaca 
muito mais do que eles. Então eles armaram um plano para se livrar de Daniel, falaram com o rei Dario 
para fazer um decreto que ninguém poderia orar a Deus somente ao rei. E quem fosse pego orando 
seria jogado na cova dos leões. Mas olha só eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia ao nosso 
Deus e por isso incentivaram o rei a fazer aquele decreto. Que triste eles só queriam prejudicar Daniel! 
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Mas então o rei que não tinha percebido que eles eram tão invejosos assim achou que era bom e 
assinou o decreto. Ai ai ... foi ai que esses colegas de Daniel falaram ao rei que Daniel estava orando 
então mesmo o rei Dario gostando muuuuuitooooo de Daniel ele teve que cumprir seu decreto e jogar 
Daniel na cova dos leões. Olha não deve ter sido fácil não é mesmo? 

Mas Daniel obedeceu o tempo todo. Ele nem resmungou quando prenderam ele sabe por que? 

Porque ele confiava em Deus. 

Ele sabia que não tinha feito nada de errado. E sabia muito bem que o nosso Deus é poderoso para 
fazer o que quiser então ele confiou em Deus o tempo todo e por isso o Senhor mandou um anjo para 
fechar a boca dos leões e livrar Daniel. 

Olha crianças hoje eu quero dizer pra vocês que Deus é poderoso para nos livrar de toda situação 
assim como Ele livrou a Daniel. 

Mas isso só aconteceu porque Daniel confiava em Deus. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. 

Olha a historia de Daniel é muito legal nos ensina que confiar em Deus é sempre a melhor opção, não 
importa se te acusaram de algo que você não fez como Daniel ou se ficam te julgando por alguma coisa 
que você fez mas já até ficou de castigo por isso e você já sabe que não é certo e não vai fazer mais. 
Se alguém te deixa triste falando que não confia em você porque você já mentiu 1 vez, ou porque você 
já fez alguma coisa errada hoje você vai orar como Daniel e vai confiar no Senhor e todo sentimento  
ruim que estiver dentro do seu coração vai ir embora. E toda vez que você se sentir mal porque alguém 
te falou alguma coisa ruim é só orar e confiar em deus assim como Daniel confiou. 

Agora vamos orar. Todos aqui pensem naquilo que acusa vocês. Ore comigo e declare: “eu declaro que 
essa acusação que tem falado na minha mente, não tem mais poder. O Senhor é por mim e me faz 
livre”. Abençoe e concorde com essa oração na visa de cada um. 

  

 

  

  

 
  

PRIMÁRIO – 7 E 8 ANOS
 

 
PRIMÁRIO – 7 E 8 ANOS

 

 
PRIMÁRIO – 7 E 8 ANOS

 

http://ensinoinfantilnumclique.com.br/category/primario-7-e-8-anos/
http://ensinoinfantilnumclique.com.br/category/primario-7-e-8-anos/
http://ensinoinfantilnumclique.com.br/category/primario-7-e-8-anos/
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Versículo  
 
‘O meu Deus enviou seu anjo,que fechou a boca dos leões” Daniel6.22 
 

Verificação do Ensino 
 
- O que Daniel fazia todos os dias? 
- Porque jogaram Daniel na cova dos leões? 
- O que devemos fazer se alguém nos acusar de algo? 
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Atividade 
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Lembrancinha         
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Boa aula! 


