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AULA 3 – Eu decido ser diferente 

 

Vamos ver com os amigos de Daniel como ser diferente de todos, mesmo quando a tendência é 

sermos iguais. 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
O mundo tem se curvado diante dos deuses desta terra: dinheiro, fama, imoralidade, vícios, 
incredulidade, religiosidade... Milhares caem diretamente diante destes domínios. Porém, quem 
conhece o Senhor verdadeiramente não se prostra nem cede diante dos fascínios e 
manipulações desta terra, mas, ainda que difamado e perseguido, permanece em pé, inabalável, 
mantendo todas as coisas debaixo do governo de Deus. 
 
Estudo bíblia Apostólica pág: 1043 
 
A decisão de servir e amar a Deus, já é fazer a diferença, no mundo atual onde é normal certas 
situações, que vai na contramão da bíblia são normais. Sadraque, Mesaque e Abede-Nego 
viveram uma situação parecida com os nossos dias atuais, onde se você não ser igual, manter o 
padrão da sociedade, somos condenados e rotulados careta, chato ou até mesmo alienados. Mas 
quando escolhemos servir a Deus, viver de acordo com a bíblia vira um prazer, agrada a Deus é 
uma honra! 
 
LEIA E MEDITE: 

 
Malaquias 3:13 , Daniel 3:1;12 
 
OBJETIVOS: 

 

 Levar a criança a entender que Deus sempre estará conosco. 
 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Para esta aula sugerimos 

 Que tal, convidar um fantoche para narrar a história de hoje. 

  
 

MINISTRANDO: 
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Olá crianças, meu nome é nina! 
Hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês, eu li na bíblia e gostei muito, vocês 
precisam saber também, tenho certeza que vão adorar!! 
Eu li na bíblia, sobre 3 amigos, eles eram bem amigos, eram fortes, inteligentes e todos adoravam 
o mesmo Deus, e eles eram fieis. Não deixavam de orar por nada e também não adoravam 
outros deuses porque eles sabiam que Deus não se agradava! 
Uma vez o rei mandou fazer uma estátua bem gigante e todinha de ouro e ordenou: QUEM NÃO 
ADORA-LÁ VAI DIRETO PARA A FORNÁLHA! OPSSS. e agora? Os 3 amigos amavam a Deus 
e não queriam fazer nada daquilo, porque Deus não gostava daquilo, mas se eles não fizessem 
seriam queimados porque a fornalha estava muito quente. 
Mesmo assim eles não adoraram aquela imagem gigante, ficaram com Deus, porque eles 
amaravam Deus de todo o coração, e quando amamos a Deus ele nos protege de todo o mau, 
nenhum homem mal chega à nossa casa, nos nossos amigos e nem nos tira o imenso amor que 
Deus tem por nós. 
Olhem como fica a casa e os brinquedos de quem vive sem Deus, que bagunça né? 
Mas olhem só a coisa mais linda que fica quando Deus entra na nossa casa!! Uaauu eu quero!! 
 
É assim que a gente consegue saber quem ama a Deus e quem não, quem ama a Deus o 
cuidado é bem maior, claro que Deus cuida de todo mundo né, mas quem ama Deus de todo o 
coração... aaahhhh esses vivem o que existe de melhor no mundo!! 
Aqueles amigos, eles foram todos protegidos por Deus, porque o coração deles era bom, eles 
amavam a Deus antes de qualquer coisa, aaaahhh é muito bom amar a Deus e saber que ele nos 
ama e cuida de tudo que é nosso né? 
  
ORAÇÃO: 

 
Senhor, eu creio que o Senhor sempre estará ao meu lado me ajudando em todas as coisas que 
eu pedir, amém! 
 
VERSÍCULO: 

 
E todos verão a diferença entre as pessoas que servem e quem não servem a Deus. 
Malaquias 3:18 
 
ATIVIDADE  

 

 Música: Deus é bom pra mim – 3 Palavrinhas - Vol.2 
 

 Que tal fazermos um experimento para demonstrar a diferença de quem serve e quem não 
serve a Deus: 
Utilizamos um prato com água, orégano, detergente é nossos dedos para realizarmos um 
experimente que repele o orégano do nosso dedo. Colocamos um dedo sem detergente na 
água com orégano e outro com detergente. O sem, não aconteceu nada e o com, repeliu o 
orégano.   
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LEMBRANCINHA: 

 

Hora de decidir 

 

   
 

Boa aula! 


