
 
IDE CRIANÇA 

“Integração, Discipulado e Evangelismo” 
  

Goiânia, 27 de Junho de 2018 
SÉRIE: O CRISTÃO E A CIDADANIA 

Tema:" Sendo um bom cidadão,através de minhas escolhas" 
Texto: Daniel 1:1-21 

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Vistam a Camisa e Escolha fazer a vontade de Deus ( refletir sobre o 
compromisso com as escolhas no reino de Deus Entregue para cada criança 01 folha A4,peça que façam 
um barco de dobradura.Espere que todos terminem. Fale que quando aceitamos a Cristo, entramos no 
barco do reino de Deus,temos Jesus como nosso Capitão,e as vezes temos de fazer escolhas, em meio as 
dificuldades em casa, na escola , na igreja! Peça as crianças para rasgar a parte da direita e da esquerda 
do barquinho,depois retire a parte da vela.Continue falando que como cidadãos de Deus, devemos 
escolher sempre fazer a vontade de Deus, sendo obedientes, honestos, fiéis, pois Cristo é o nosso 
Comandante,e Ele nos ajudará a vencer todas as dificuldades,vestindo a camisa do Reino de Deus. Agora, 
peça para a criança abrir a dobradura do barco. O que eles verão? Uma camisa!(A folha deve ficar 
dobrada ao meio, não abrir a folha completamente!)Fale que quem entra no Reino de Deus precisar 
Vestir a camisa, e escolher ser um cidadão com atitudes que mostram Deus em sua vida ! 

LOUVOR: A cada momento (Apec),Meu corpo é a casa de Deus(Apec) 

FALANDO A VERDADE: Olá crianças!! Mais uma vez estamos aqui no nosso Ide para falarmos sobre 
sermos um bom cidadão! ! Temos aprendido sobre direitos,deveres,e hoje aprenderemos sobre termos 
escolhas de um cidadão que sabe demonstrar o seu Deus através dessas escolhas! A Bíblia nos fala uma 
história maravilhosa, vamos ouvir? Quando o exército do rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o rei 
deu ordens para destruiu tudo e pegar  todo o ouro e as riquezas daquela cidade.Assim foi feito, e levaram 
cativos alguns rapazes,muito inteligentes! Vocês sabem quem são? (espere as crianças responder) Isso 
mesmo!!! Daniel e seus amigos! Eles foram morar no palácio,e teriam que obedecer as ordens dadas a 
eles pelo rei e seus servos. Como proceder diante de tal situação? Como agiriam diante daquelas pessoas? 
Como mostrar a elas o amor de Deus?Sendo que ali era um lugar onde adoravam a outro deus, outros 
costumes.... mas ele conheciam o muito bem a palavra de Deus, e já haviam decidido de não se 
contaminar. Sabe crianças, a Bíblia nos diz que Daniel e seus amigos mesmo estando longe de casa e de 
seus pais, decidiram obedecer a Deus, e não comer da comida do rei e nem adorar os seus deuses. Pois o 
rei havia determinado que eles comeriam da mesma comida servida na mesa real e também beberiam da 
mesma bebida! Conversaram com o chefe dos eunucos e fizeram uma proposta: Experimenta, peço-te, aos 
teus servos dez dias comeremos legumes e água. (Daniel 1:12). E com a permissão assim o fizeram! 
Passado estes dez dias, eles foram levados à presença do rei, que lhes fez perguntas e em toda matéria de 
sabedoria e de inteligência,os achou dez vezes mais inteligentes do que qualquer outro em todo o 
reino!Daniel, Misael, Hananias e Azarias escolherem fazer o que era certo mesmo estando longe de sua 
terra. Depois deste acontecimento, estes jovens foram ser ajudantes do próprio rei 
Nabucodonosor!Conheciam a Palavra de Deus e iriam obedecê-la a qualquer custo!  

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: Crianças, ser cidadão que teme ao Senhor, não é fácil, é muito 
difícil! Estes jovens escolheram,não abandonar, não deixar de lado o que eles tinha aprendido,através do 
conhecimento da Bíblia! Sabiam o que era ser um bom exemplo de servo de Deus, que não aceita as coisas 
erradas que seus coleguinhas muitas vezes te diz pra fazer... Lembre que o nome de Jesus brilha em sua 
vida! Você deve dizer NÃO a tudo que te separa de Deus, faça escolhas certas, escolhas, que mostram 
Jesus em suas atitudes! Temos aprendido, que devemos honrar a Deus, faça isso! Mostre aos seus 
amiguinhos que você é diferente, que você não faz as coisas ERRADAS que eles fazem,mostre que fazer o 
CERTO, é o melhor! Pois agrada a Deus ! Lembre que PECADO, é tudo que você faz,é tudo que você 
pensa,tudo que você vê,e tudo que você  fala que não agrada a Deus. E se você faz estas coisas, contra a 
vontade de Deus, então , nunca será um bom cidadão que demonstre Jesus através de suas atitudes, 
através de suas escolhas.  

Dcsa Wanda de Oliveria Melo Batista  
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   "Tudo o que fizerem , seja em palavra ou em ação, façam,em nome do Senhor Jesus ,dando por meio 

dele,graças a Deus Pai." (Colossenses 3:17 ) 
 
  
 

                             


