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FUTURO: PROFISSÕES DA BÍBLIA
Aula 05 – Daniel, o Governador
Para você professor (a)
Esta é a última aula! Falaremos sobre Daniel, como Governador. Pois esta foi sua profissão na
Babilônia.
As crianças já conhecem a história de Daniel na cova dos leões, mas muitas ainda não sabem que ele
estudou muito durante 3 anos,se preparou e em nenhum momento deixou de servir a Deus.
Nessa aula vamos mostrar para as crianças a história de Daniel vista de outra ótica.
Ele não tinha condições de se preparar para ser um governador financeiramente, seu povo foi tomado
como escravo, mas Deus o colocou em honra, deu tudo o que ele precisava para se tornar o melhor
profissional daquela época.

Base Bíblica
Daniel 2:25-49, 5:14-29, 6:1-3
.

Objetivo
Mostrar as crianças que você pode ser um profissional bem sucedido mesmo em lugares onde ninguém
serve a Deus. Pois o Senhor nos honra onde quer que estejamos.

Situação da Criança
Muitas crianças sonham já desde cedo com as profissões: Jogador de futebol, médico, astronauta e até
ser um político. Algumas já até entendem a situação política do nosso país e já podem emitir uma
opinião sobre isso. Muitos generalizam dizendo que não é possível manter a integridade em profissões
onde o índice de corrupção é altíssimo. Mas a Bíblia nos mostra que é possível sim se manter íntegro,
independente do local onde estamos inseridos.
A história de Daniel nos mostra que é possível ser diferente, fazer o certo, servir ao Senhor e guardar
os seus mandamentos.
Que possamos apender e ser mais como Daniel, na profissão que escolhermos, tendo muito ou pouco
poder, que os valores do Senhor em nossas vidas sejam maiores do que tudo.
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Sugestão para o desenvolvimento da Aula
Levar a caixa do futuro com imagens de governadores dos estados e de outros países. Do Palácio dos
Bandeirantes que é onde o Governador de São Paulo trabalha. A Bandeira do Brasil, foto do Presidente
do e do Prefeito da sua cidade. E o mapa do Brasil.
Faça um debate com as crianças abordando o que é política, quais cargos existem nas diferentes
esferas (município – prefeito, estado – governador e país – presidente).
Pergunte o que eles vêem hoje que parece certo e errado e como um bom governante deve liderar o
povo.
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Contando a História
Após o debate, faça um link com a história do dia...
Como é importante essa profissão de governador, prefeito, presidente, não é mesmo? Essa profissão
impacta muitas pessoas, então é de responsabilidade muito grande tomar as decisões certas e ser
exemplo para toda uma população.
E falando em ser exemplo, alguém aqui se lembra da história de Daniel? – pergunte as crianças e deixe
que responda. Provavelmente irão falar dele na cova dos leões.
Responda: Isso mesmo, mas hoje quero falar pra vocês sobre a profissão de Daniel, antes mesmo de
ele ter que ir para a cova dos leões.
Daniel e todo seu povo foram levados como escravos pelo rei da Babilônia.
Ele e mais 3 amigos foram escolhidos para morar no palácio com o rei porque eram inteligentes.
Durante 3 anos se dedicaram aos estudos, mas os que ficaram como escravos não podiam estudar.
Lembram quando Daniel não aceitou comer o banquete do rei? (as crianças provavelmente
responderão que sim), pois é, ele se consagrou, fez um jejum e com certeza isso fez com que Deus o
livrasse da cova dos leões porque, além de jejuar, Daniel servia a Deus de todo o coração. Ele orava
pelo menos 3 vezes ao dia. E sabe o que aconteceu além de ganhar todos aqueles estudos que falei
pra vocês? Daniel foi muito usado por Deus para revelar um sonho do rei. O rei ficou tão feliz que
elegeu ele Governador da Babilonia.
Como falamos, o Governador é um cargo político bem importante.
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Hoje em dia para ser governador aqui no Brasil precisa ser feito uma eleição onde as pessoas vão votar
no seu candidato e então quem tiver o maior número de votos vence e se torna o Governador de um
estado. Aqui em São Paulo nosso Governador é o Geraldo AlKimin
(pegue a caixa do futuro e fale para as crianças observarem as figuras, mostre o governador do Estado
e o Palácio dos Bandeirantes que é onde o Governador trabalha. Depois mostre as fotos do Prefeito,do
Presidente e do Mapa do Brasil e explique)
Aqui no Brasil não temos Rei. Quem governa o nosso País é o Presidente, ele é responsável por cuidar
de todo o País.
O Governador é responsável pelo estado e o Prefeito pela cidade.
Mas naquela época o Governador era escolhido pelo rei. Era a segunda pessoa a administrar o país.
E Daniel foi escolhido por ser diferente. Ele era o homem mais inteligente daquele tempo e foi um
homem muito íntegro.
O Senhor o colocou naquele lugar de honra porque Daniel era fiel a Deus. Daniel era o braço direito do
Rei e ficou por muitos anos sendo autoridade máxima logo depois do rei da Babilônia.
Ninguém servia a Deus na Babilônia, mas Daniel e seus amigos foram honrados naquele lugar.
Acredito que Daniel nunca nem imaginou em se tornar um Governador, mas, Deus o colocou em um
lugar de honra, pois ele buscava ao Senhor e não se importava com o que diriam dele quando
orava,jejuava ou não participava de festas que não ia agradar a Deus.
Daniel preservou os seus valores e foi honrado. Lembre-se de algo: se um dia você tiver uma profissão
que tenha muito poder e autoridade, o que te fará ser bem sucedido é a benção de Deus. Por isso
guarde os valores do Senhor no seu coração, e tudo dará certo.

Versículo
“ Então verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve” (adaptado) Malaquias 3.18

Verificação do Ensino
- Quantos anos Daniel estudou na Babilônia antes de se tornar Governador?
- Qual era o dom de Daniel que fez o rei o admirar?
- Depois do rei, quem era a autoridade máxima na Babilônia?

Oferta
Hoje vamos entregar nossa oferta ao senhor e orar pelo nosso futuro. Assim como Daniel orava pelo
futuro dele e de seu povo todos os dias vamos hoje nos comprometer a entregar o nosso tempo como
oferta e orar ao nosso Deus pelo menos 3 vezes ao dia como Daniel!
Vamos entregar nossas ofertas com alegria
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Atividade
Confeccionar uma faixa de governador
Vamos utilizar papel crepon e imitar o modelo original.

Lembrancinha
A atividade será a lembrancinha

