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SÉRIE: APRENDENDO COM OS PROFETAS 

 

                TEMA: A VOZ DA REVELAÇÃO 

 

                                     Base Biblica: 

      Orai sem cessar (l Tessalonicenses 5:17) 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO: Encorajar as crianças a buscarem uma vida de 
oração em toda e qualquer circunstância, crendo no poder de Deus 
através da oração. 

 

Significado de Revelação- Divulgação de um segredo, conhecimento. 

 

 Introdução para o líder: Durante essa série de mensagens,  
aprendemos com a vida de vários profetas. Você pode perguntar: Vocês  
lembram quais eram os  nomes desses profetas? Hoje falaremos de 
Daniel, um homem que se manteve fiel a Deus  e por isso, Deus o 
honrou. Daniel não apenas  recebeu grandes  revelações da parte  do 
Senhor como  pode experimentar o poder de Deus através da oração na 
sua vida e na vida dos seus amigos. 

Quebra gelo: Você vai precisar de: 5 folhas de papel colorset ou 
cartolinas coloridas. Recorte 4 no formato de uma mão. Para cada mão 
uma cor de folha diferente. Em cada dedo de uma mão, você vai colocar 
motivos que precisam de oração (vícios, doenças, família, brigas, 
financeiro, etc). Coloque a parte escrita virada para você, de modo que 
as crianças não vejam o que está escrito. Peça para cada criança ( 
dependendo da quantidade de crianças, nem todas conseguirão 
escolher.) escolher uma cor e um dedo e revele o motivo de oração 
para cada um que escolher. 

Conclusão: Existem vários motivos que precisamos recorrer a Deus em 
oração para que Ele nos ajude. Muitos dos motivos expostos, nos fazem 
achar que não há mais esperança. Deus não mudou! Ele continua 
agindo nos nossos dias. 

 

 

 



 

Hora da história: Daniel  e o poder de Deus através da 
oração  (Baseado no texto bíblico de Daniel cap.1 e 2) 

 

Aprendemos nos estudos anteriores que  o povo de Israel havia sido 
levado como prisioneiro para Babilônia. Certa vez, Nabucodonosor, rei 
Babilônico, pediu para que arranjassem alguns homens instruídos e de 
boa aparência para servirem em seu palácio. O rei ordenou  que esses 
homens comecem dos melhores alimentos e bebidas enquanto eram 
treinados para servir ao rei. Entre esses jovens estavam Daniel, 
Mesaque, Sadraque e Abede-Nego. Porém Daniel não queria se 
contaminar com aqueles alimentos e bebidas e se alimentou apenas de 
legumes. Daniel e seus amigos se destacaram na aparência e se 
mostraram mais saudáveis e mais fortes do que os demais jovens. Com 
tamanha fidelidade a Deus, o Senhor os abençoou com inteligência e 
especial sabedoria. Daniel ainda recebeu algo a mais: interpretava 
sonhos e visões de todo tipo. O rei começou a perceber a diferença 
desses rapazes. Algum tempo depois, o rei Nabucodonosor teve sonhos 
que lhe pertubavam e ficou muito aflito.  Mandou chamar magos, 
adivinhos e feiticeiros para que decifrassem o seu sonho. Ele não queria 
apenas o significado, mas o rei queria também que eles adivinhassem o 
que ele havia sonhado. Os magos disseram que era impossível eles 
falarem o sonho do rei sem que o rei contasse.  O rei ficou com tanta 
raiva por não saberem revelar o seu sonho, que imediatamente mandou 
matar os magos e místicos presentes. Como se não bastasse, o rei 
proclamou um decreto (vontade, ordem de autoridade superior)   para 
que todos os sábios também fossem executados. Vocês se lembram 
que Daniel e seus amigos tiveram um grande desempenho e também 
se tornaram sábios? E agora? O que fariam? Eles foram procurados 
pelo encarregado do rei também para serem mortos. Daniel pediu um 
prazo e disse que iria até o rei com a resposta que ele desejava. Daniel 
foi para casa e contou tudo aos seus amigos e pediu para que todos 
estivessem orando a Deus para que Deus revelasse o sonho para que 
eles não fossem mortos juntamente com os outros. Durante a noite, o 
sonho foi revelado por meio de uma visão a Daniel e Daniel glorificou a 
Deus.  Daniel se apresentou ao rei e revelou o seu sonho. 
Nabucodonosor ficou tão contente com Daniel que lhe deu grandes 
presentes e o colocou como governador de toda  Babilônia, e seus três 
amigos, se tornaram administradores da  província. (o país era dividido 
em províncias). 

Conclusão: Diante de uma situação que parecia ser impossível de ser 
mudada,  Daniel orou a Deus e buscou amigos que também o ajudaram 
em oração. Lembre-se: Para Deus não existe nada que Ele não possa 
fazer. 

 



 

 

 

Compartilhamento: 
 

1- QUANDO ESTÁ PASSANDO POR MOMENTOS DIFÍCEIS, VOCÊ 
CONTA PARA DEUS? 

A oração deve fazer parte da vida diária do filho de Deus e por mais que Deus saiba 
de tudo que acontece, Ele deseja ouvir de nós o que tem nos entristecido. Mesmo 
que a situação aos olhos humanos, não possa ser  modificada. (Dn. 2:13) 
 

2- VOCÊ SE LEMBRA DE ALGUMA SITUAÇÃO QUE PEDIU PARA 
UM AMIGO  TE AJUDAR EM ORAÇÃO? COMPARTILHE. 

É muito importante quando temos amigos que podemos falar dos nossos 
problemas e contar com eles para nos ajudar em oração. Que tipo de amizades 
você tem mantido? São confiáveis e  amigos de Deus? ( Dn. 2: 17,18) 

 

3- VOCÊ OU SUA FAMÍLIA JÁ VIVEU ALGUMA SITUAÇÃO QUE 
ACHAVA NÃO TER MAIS JEITO, MAS ATRAVÉS DA ORAÇÃO A 
SITUAÇÃO FOI MUDADA? COMPARTILHE. 

Lembre-se independente da circunstância, Deus ainda opera milagres. Assim como 

Daniel nós precisamos acreditar que Deus muda realidades. (Dn. 2:27,28) 
 
 

 
Conclusão: Deus respondeu a oração de Daniel ao revelar o sonho do 
rei, podemos perceber que diante da oração de Daniel e seus amigos, a 
história teve um final diferente, pois todos seriam mortos. Deus também 
pode mudar a história da sua vida, da sua família, da sua casa e até 
mesmo da sua cidade. Creia no que Deus pode fazer e que você possa 
receber revelações vindas do Céu. 
 
 
 
 LÍDER – Não esqueça o momento da cadeira do milagre. 
 
 
 
Lembrete: Ressalte a importância das crianças estarem participándo 
das celebrações do Supere kids através do nosso canal no youtube. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


