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AULA 4: Queda da Babilônia 
 
O profeta Isaías profetizou a queda da Babilônia. Nessa aula aprenderemos como foi o cumprimento dessa profecia. 
 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 
 
A Babilônia foi um lugar de cativeiro, onde a idolatria, a maldade, a luxúria, prostituição prevaleceram. 
O profeta Isaías profetizou que Deus colocaria fim nos dias maus, e que a Babilônia cairia. 
Vemos o cumprimento dessa profecia no livro de Daniel, onde a Babilônia carnal caiu e foi destruída. 
Porém a profecia também remete a Babilônia espiritual, que em Apocalipse o Senhor confirma o fim dos seus dias. O 
dia em que as malignidades desse mundo terão fim. 
 
Essa profecia também está sobre os filhos de Deus, pois as prisões, assolações, a maldade que um dia prevaleceu 
sobre as vidas tem os seus dias contatos. Deus já deu ordem em favor dos seus filhos. O reino do Senhor é o que 
prevalece. 
 
Que possamos nos colocar a cada dia debaixo desse reino de Deus, nos afastarmos dos maus costumes da 
Babilônia, nos santificarmos, sabendo que o Senhor separa o justo do perverso, o bem do mal, e a maldade não tem 
espaço no reino de Deus,  
 

LEIA E MEDITE: 
 
Isaías 21:1-10; Daniel 5 ; Apocalipse 18 
 

OBJETIVOS: 
 

• Levar a criança a entender que Deus não tolera a maldade, a injustiça e a idolatria; 

• Deus sempre vence o mal e Ele nos livra das maldades do mundo; 

• Deus deseja que nos afastemos do mal e pratiquemos o bem. 

 

SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 
 
O mundo está cheio de maus exemplos e referências de conduta e comportamento que divergem a palavra de Deus. 
Muitas vezes esses maus exemplos estão muito próximos da criança e acabam exercendo influência em sua 
formação. 
Que essa aula traga para cada criança a clareza de que Deus deseja que nos afastemos do mal e tenhamos uma 
vida com Ele, cheia de bondade, misericórdia e amor. 

 

SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 
 
Leve uma caixa com vários pontos de interrogação. 
 

A cada semana você revelará um item que está dentro da caixa. Esse item fará 
parte da revelação que o Profeta Isaías recebeu do Senhor. 

 
 

 

 

Para essa aula, leve um cartão escrito o ENIGMA: MENE MENE 

TEQUEL PARSIM. 
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MINISTRANDO: 
 
Chegou o dia de aprendermos mais sobre as Profecias de Isaías. 
Vamos ver a dica da profecia dessa aula na nossa caixa das 
Profecias? 
 
Vejam só... tem um cartão aqui. É um enigma!!!! 
Eu vou ler o que está escrito: MENE MENE TEQUEL PARSIM. 
 
Alguém sabe o que isso significa? 
 
Esse enigma tem tudo a ver com a profecia da aula de hoje! Então 
vamos entender o que aconteceu.... 
 
Há muito tempo atrás, bem antes de Jesus vir ao mundo, havia um 
império muito poderoso e mau. Era o império da Babilônia! Eles eram cruéis, praticavam a idolatria, e todo tipo de 
pecado e maldade. A Babilônia era muito poderosa, e em uma época até levou o povo de Deus como prisioneiros por 
anos e anos. 
 
Crianças, Deus não suporta a maldade, a injustiça, e nem a idolatria. Deus não habita onde tem o pecado. E aquele 
pessoal da Babilônia não se importava em serem maus, não se importavam em buscar a Deus. 
 
Então Deus deu uma visão para o profeta Isaías. E nessa visão Ele revelou que a maldade teria fim, e que a 
Babilônia ia cair. Esse reino maligno que era forte e poderoso acabaria. 
 
E sabe o que aconteceu? Mais ou menos 200 anos depois dessa revelação, a profecia se cumpriu! 
 
A Babilônia era forte e poderosa e tinha um rei muito mau que se chamava Belsazar. Um dia, esse rei estava fazendo 
uma festa, bebendo muito, com muitos convidados, e eles nessa festa ficavam zombando do Deus e adorando aos 
deuses de ouro deles. E sabe o que eles fizeram? Pegaram as taças do Templo de Deus, que fazia parte dos 
utensílios sagrados e começaram a beber vinho nessas taças, sem respeito nenhum ao que era sagrado. 

 
Deus não gostou nada disso! E aconteceu algo que eles 
não poderiam nunca imaginar! 
No meio da festa apareceu uma mão, e essa mão começou 
a escrever na parede.  
Todos ficaram com muito medo! O que será que a mão 
estava escrevendo??? 
 
A mão escreveu esse enigma: MENE MENE TEQUEL 
PARSIM. 
Ninguém entendeu o que isso significava.  Então o rei 
mandou chamar todos os sábios do palácio e prometeu 
entregar muitos tesouros para quem adivinhasse. 
Mas ninguém pode decifrar o enigma... 
 
Mas, a mãe do rei se lembrou que existia um servo de 

Deus muito sábio, Daniel! Lembram que já aprendemos no kids a história do Daniel, o que foi jogado na cova dos 
leões? Era ele mesmo! 
 
Daniel foi chamado. E o rei disse que daria muitos presentes se ele decifrasse o enigma. Mas Daniel disse que não 
queria nenhum presente. 
E Deus revelou a Daniel o que era aquele enigma. 
O enigma dizia que havia chegado o fim do reino da Babilônia por desagradarem tanto a Deus. E que o reino da 
Babilônia seria dividido e entregue para os medos e os persas (que eram os inimigos da Babilônia). 
 
E naquele mesmo dia crianças, aquele rei mau foi morto e a Babilônia caiu! 
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Nunca mais a Babilônia voltou a existir.  
 
Deus abomina o mal. E toda a maldade que existe Deus um dia vai colocar fim, porque no Reino de Deus não há 
espaço para o pecado e a maldade. 
 
Então crianças, Deus deseja que a gente se limpe do pecado e se afaste do que é mal. 
Daniel, apesar de viver na Babilônia, continuava servindo a Deus e sendo fiel a Ele. 
 
Se você ver alguém perto de você fazendo coisas erradas, não copie. Seja diferente! Seja como Daniel. 
A maldade nunca vence!  
Se fizeram injustiça com você, se lembre que Deus é justo e Ele vai te fazer vitorioso contra todo o mal. 
 
Então vamos celebrar ao Senhor! Ele é por nós! A Babilônia caiu! A mal foi vencido! E nenhum mal prevalecerá 
contra nós porque Deus é por nós! 
 
 

LOUVOR: 
 

“Caiu a Babilônia” – Renascer Praise 14 

“Venceu” – Renascer Praise 19 

ORAÇÃO: 
 
“Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que fiz o errado em vez do certo, e deixei o pecado entrar no meu 
coração. Eu quero me limpar. Eu quer te servir. E eu profetizo que nenhum mal prevalecerá na minha vida e nem na 
minha família porque Deus é por nós. Amém!” 

 
VERSÍCULO: 
 
“Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem”. Romanos 12:21 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 
 
- Qual profeta recebeu a visão da queda da Babilônia? 
- Quanto tempo depois dessa visão essa profecia se cumpriu? 
- Qual era o nome do rei mau que governava a Babilônia? 
- Quem recebeu a revelação do enigma? E Qual era o significado? 
- Porque a Babilônia foi destruída? 
- O que podemos aprender com essa história? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 
 
Na história de hoje vemos que o rei queria entregar para Daniel tesouros para que ele revelasse o enigma. 
Mas Daniel não aceitou. Ele sabia que o único tesouro que ele precisava, era Deus quem poderia entregar. 
Crianças, quando temos nosso coração em Deus, nós sabemos exatamente o que Deus espera de nós. Não 
podemos ser gananciosos e querer levar vantagem em cima de situações erradas. 
Quem nos abençoa é Deus. Então precisamos nos consagrar a Ele e buscar Nele o suprimento, a benção e aquilo 
que precisamos. 
Então nesse momento vamos nos consagrar, e entregar a Deus a nossa oferta. 
 

ATIVIDADE  
 
Vamos fazer um boliche de garrafas. 
Cada garrafa representará um sentimento ruim ou uma maldade. A bola da oração deverá ser lançada contra essas 
garrafas, simbolizando a queda da Babilônia e a vitória contra o mal. 
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PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Queridos pais 
Nessa aula as crianças aprenderam sobre a queda da Babilônia, e a vitória contra todo o mal. 
Deus espera que nos separemos daquilo que é mal, tenhamos uma vida em santidade e pratiquemos o bem. 
 
Converse com o seu filho essa semana sobre quais são os comportamentos que muitas vezes as pessoas tem e que 
são errados. A criança aprende muito por observar, pois copia os comportamentos. 
Vamos ensinar o que não deve ser copiado e como devemos agir como servos de Deus. 
 
Algumas dicas de assunto para conversar durante a semana: 

• Mentira vs falar a verdade 

• Ignorar as pessoas vs Respeito aos mais velhos, aos professores 

• Falar mal dos outros / fofocar vs ter empatia 

• Sujar as ruas e comunidade vs Cuidar do nosso planeta 

• Ser egoísta vs demostrar amor ao próximo / ajudar quem precisa 
 
Deus abençoe! 
 
 

LEMBRANCINHA: 
 
Vamos incentivar as crianças a praticarem o bem. 
Sugestão de lembrancinha: um balão com chocolate e o versículo do dia 

 


