Desafios para o Sábado da Criança e
Dia do Aventureiro
Queridos pais, escolham um destes desafios para realizar e compartilhar em suas redes sociais, entre os dias 15 a 23 de maio/2020. Marquem #minhaprimeiradecisao e
aproveitem para convidar amigos para assistir juntos o programa que acontecerá no
Sábado 23 de maio (banner anexo). Assim, além de nos recrearmos e aprendermos,
vamos contar a muitas crianças sobre o Deus verdadeiro em quem confiamos.

Desafio 1
Tirar 1 foto de uma ou mais crianças vestidas
com roupas típicas que representem os tempos
bíblicos de Daniel, tendo na mão uma plaquinha
com a frase: “FIEL COMO DANIEL”. Já pensou que
sua foto pode viralizar e você testemunhar o Deus a
quem serve?

OU
Desafio 2
Dramatizar a história bíblica de Daniel, relatada em
Daniel 6. É só seguir as seguintes orientações. Como
muitos estão em quarentena, podem adaptar o que for
necessário. O mais importante é que esta história sobre
fidelidade e confiança em Deus fique registrada na memória de cada criança, fazendo com que decidam
ser fiéis a Deus em primeiro lugar. Vale a pena
filmar e subir em suas redes sociais!
Que tal? Topam o desafio? É certo que Crianças e
Aventureiros gostam de coisas criativas. Então, bora
participar junto com a família ou a igreja.

Dramatização
Daniel na Cova dos Leões
Personagens: 3 crianças, um rei e uma narradora ou adaptação em família com as
crianças, pais e moradores da casa.
Roupa: Se for possível, todos devem vestir roupas dos tempos bíblicos ou adaptar
lençóis ao corpo, para deixar a dramatização mais real.
CENA 1 | No palácio - Rei e os ministros
Narradora: Daniel era um homem especial, mas nem todos naquele país gostavam
dele. Os ministros e os governadores não estavam contentes porque o rei gostava
muito dele e procuravam achar um motivo para acusar Daniel, mas não encontravam. Esses homens maus sabiam que Daniel orava três vezes ao dia, pois já o tinham
visto orando junto à janela. Então foram falar com o rei tendo uma ideia muito má
em mente…
(Um personagem, o rei está sentado no trono, enquanto entram duas crianças que
representam os ministros do rei)
Crianças 1, 2: Que o rei Dario viva para sempre! (Falam juntos)
Criança 1: Rei, nós, líderes do reino, viemos pedir que o senhor dê uma ordem para
ser obedecida em todo seu território, durante 30 dias.
Criança 2: Ordene que todos orem somente ao rei. Se durante os 30 dias alguém
orar a qualquer deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova
dos leões.
(Áudio de rugido de leão. Crianças saem do palácio)
CENA 2 | Daniel em sua casa
Narradora: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, em casa, reforçou
sua decisão.
(Daniel anda de um lado para outro, enquanto fala)
Criança Daniel: Eu soube que o rei Dario assinou uma ordem que não pode ser desobedecida, e que todas as pessoas devem fazer seus pedidos somente a ele. Se

alguém orar a Deus, será jogado na cova dos leões. Mas como poderia deixar de falar
com meu Amigo? Decido continuar sendo fiel, orar e confiar em meu Deus!
(Daniel segue em direção à janela e ajoelha-se para orar, enquanto fala a narradora)
Narradora: No andar de cima havia um quarto com janelas que estavam na direção
de Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou como de costume, dando
graças a seu Deus 3 vezes ao dia.
CENA 3 | No Palácio - todos
Narradora: Então, os inimigos de Daniel contaram ao rei o que estava acontecendo.
Por causa de sua ordem, o rei precisou mandar que trouxessem Daniel. E com o coração muito triste ele disse:
Rei: Espero que seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve.
(Todos seguem em direção à cova dos leões e jogam Daniel lá)
Narradora: E ordenou o rei que o jogassem na cova dos leões. Trouxeram uma pedra
e com ela tamparam a boca da cova. E o rei voltou ao palácio e não comeu nadinha,
nem se divertiu como geralmente fazia. E naquela noite nem conseguiu dormir. (O
rei fica triste e sozinho na cena do palácio até amanhecer e depois vai chamar
Daniel na cova dos leões)
CENA 4 | Próximo à cova dos leões
Narradora: Logo de manhã bem cedinho, o rei se levantou e foi rápido até a cova dos
leões. Ali com uma voz muito triste, ele disse:
Rei: Daniel, servo do Deus vivo! Será que teu Deus a quem tu serves com tanta fidelidade, conseguiu te salvar dos leões?
Criança Daniel: Que o rei viva para sempre! O meu Deus mandou um anjo, e este
fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada
contra Ele. E também não cometi nenhum crime contra o senhor.
Narradora: O rei, muito alegre mandou que tirassem Daniel da cova dos leões. E todos viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois resolveu ser fiel e confiar
em Deus. E ordenou o rei que dali em diante todos deveriam adorar o Deus de Daniel,
pois compreendeu que Ele é o Deus Vivo para todo sempre!
(Daniel sai da cova dos leões e o rei lhe abraça muito feliz!)

