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Campanha Atletas do Kids 

AULA 2 – Futebol: andar em união 

 

 

PARA VOCÊ PROFESSOR (A): 

 
Professor falaremos nesta aula, sobre 4 amigos que andavam em união, que mesmo na dificuldade não se 

separavam, esses eram: Hananias (Sadraque),Misael (Mesaque), Azarias (Abednego) e Daniel 

(Beltessazar). Eles jogavam bola, como num time de verdade, afinal eles eram novos e gostavam dessas 

atividades. Nesta aula, focaremos mais em futebol e na união. As crianças precisam andar em união.  

O que é mais fácil, carregar um peso sozinho ou com a ajuda de alguém? 

E você professor, tenha sempre união com as crianças, com a família, precisamos realmente cuidar delas. 

Boa aula! 

 
LEIA E MEDITE: 

 

Salmos 133:1/ Daniel1:4,6-20 

 
OBJETIVOS: 

 
 Mostrar para as crianças que é bom jogar bola, e o melhor ainda é andar em união. 

 Entender que Deus sempre esta em unidade conosco e com nossa família. 

 
SITUAÇÃO DA CRIANÇA: 

 
As crianças têm necessidade de se relacionar, de ter amigos, brincar com grupos. Entretanto muitas não 

sabem como se relacionar e acabam se afastando do grupo. 

A Bíblia fala que é sempre melhor sermos 2 do que 1, porque se um cai o outro levanta, então que cada 

criança possa receber nessa aula essa capacidade de andar em união que traz a benção de Deus sobre 

as nossas vidas. 

 
SUGESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA AULA: 

 
Material necessário: 

-Bola 

-Fita crepe ou Corda 
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Marque as linhas com a fita crepe ou faça as linhas com as cordas (você pode amarra-las nas cadeiras 
também). 
 
Como se joga: São necessários 12 jogadores, 6 em cada time. O objetivo do jogo é obter estratégia o 
suficiente para conseguir fazer um gol! O segredo do jogo é trabalho em equipe. No final do jogo, quem 
tiver maior quantidade de gols, vence. 
 
Coloque algumas regras para que a brincadeira de certo: não pode jogar a bola nos moveis ou chutar forte 
ou jogar a bola no alto. Para minimizar as chances de um acidente, você pode fazer uma bola de papel 
(que é mais leve) 

 
MINISTRANDO: 

 
Monte a dinâmica acima, deixe as crianças brincarem um pouco e depois peça para sentarem para ouvir 
uma história que começa assim: 
Na Babilônia, tinha um Rei chamado Nabucodonosor (quase um trava línguas o nome deste Rei não é?), e 
o mesmo ordenou a seus soldados que fossem a Jerusalém e encontrassem alguns mocinhos, os mais 
inteligentes e fortes que eles encontrassem.  
 
Eles encontraram 4 rapazes: Hananias, Misael, Azarias e Daniel. 
 
Esses 4 amigos foram levados para a Babilônia e lá formaram um time muito especial. 
 
O futebol deles era um pouco diferente.... eles tinham que driblar os problemas e medos de ficarem longe 
de suas famílias, faziam muitos Gols, acertando sempre nos assuntos referente a palavra de Deus, 
quando os adversários cometiam falta eles se levantavam e oravam a Deus pedindo justiça, e mesmo nos 
intervalos eles não se contaminavam com as coisas erradas e nem com as comidas do rei. 
Eles eram super companheiros, andavam juntos, não tinham medo do que podia acontecer, pois eles 
sabiam que Deus sempre cuidava deles. 
 
E sabe o que aconteceu no final desse jogo? Eles saíram vencedores! Tiveram uma vida que agradou a 
Deus, um ajudava o outro, eles seguiam as leis de Deus, e viveram muitas vitórias. 
 
Esse foi um futebol bem diferente, não é mesmo? 
 
Mas sabe uma das coisas que precisamos aprender muito com esses 4 amigos? A andarmos em união. 
Nos dias difíceis, eles sempre estavam juntos, oravam juntos. 
Na nossa união o Senhor nos abençoa. Então, tenha amigos que sejam amigos de Deus. 
 

http://www.orkut.com.br/Interstitial?u=http://equipe.no/&t=AJ7oW-K4MuF9R54gjK0il-g3KzMTBLBJfBVF6BHPOhTLLepkcou6qJpV89btnA5JBcIcq4CgFTjFWubyjMexdr4Egu0z4qwcLwAAAAAAAAAA
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Seja amigo dos seus pais. No que depender de você, agregue as pessoas. Isso significa, deixe as 
pessoas serem seus amigos e seja amigo delas. 
 
Agora voltando ao nosso futebol, me contem.... 
Você já jogou futebol? Já foi a algum campeonato? Já ganhou alguma medalha? 
Quando alguém ganha no futebol, não é um só, mas sim um time. 
É mais fácil ganharmos quando temos outras pessoas nos ajudando, mais fácil carregar um peso. 
E você tem algum problema que vai driblar hoje? 
Tem algum testemunho pra compartilhar (fez um gol)? 

 
ORAÇÃO:  

 
“Senhor, hoje eu peço que tenha cada vez mais união com minha família, meus amigos, meus vizinhos e 
que no mundo tenhamos mais amor e mais esperança. Senhor abençoa esta nação e que possamos 
andar em unidade, que tenhamos mais amigos, chegados que irmãos”. 

 
VERSÍCULO: 

 
“Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união”. Salmos 133:1 
 
 

VERIFICAÇÃO DO ENSINO: 

 
1. Qual é o esporte que estamos falando hoje? 

2. Quantos amigos de Daniel, foram para a Babilônia com ele? 

3. Qual é o versículo desta aula? 

 
VAMOS ENTREGAR NOSSA OFERTA: 

 
Ensine as crianças que não devemos chegar à presença de Deus com as mãos vazias, que devemos 
trazer sempre a nossa oferta de gratidão e de amor. Leve um brinquedo que você não usa e esteja novo 
para a igreja ou um alimento, para darmos aqueles que não tem e mostrarmos que também somos amigos 
deles, que queremos ajuda-los. Este foi um dos princípios que Deus nos deixou, amar uns aos outros 
como a ti mesmo. 
 

 
ATIVIDADE  

 
Dinâmica – Todos a bordo: 
 
O objetivo dessa brincadeira é que todos fiquem unidos dentro do mesmo espaço, que é reduzido a cada 
rodada. Com a ajuda de uma fita adesiva, marque uma área circular onde todas as crianças devem caber 
por um período determinado por você na primeira rodada. Em seguida, faça uma segunda marcação, 
menor que a primeira, para ode elas devem se locomover na segunda etapa. Vá diminuindo o espaço a 
cada fase a fim que o desafio se torne mais difícil e elas tenham que trabalhar juntas para permanecerem 
à bordo. 

 
 
LEMBRANCINHA: 
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Chocolates em formato de bolas: 
 
 

 


