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APRESENTAÇÃO
Este é um sábado especial no qual as crianças devem participar de todas
as atividades, tais como: oração, louvor, pregação, recolhimento de dízimos
e ofertas, entre outros.
Este programa permite capacitar as crianças como líderes, para que
assim elas se sintam parte da igreja.
Façam uma excelente promoção na intenção de que esse dia seja de
grande benção para os filhos, pais, amigos e vizinhos da igreja.
Planejem o culto como uma ocasião para alcançar a comunidade,
ensinando aos pequenos o valor de termos uma missão.
Incentivem as crianças a decidirem ser fiéis em todos os aspectos da
vida cristã. O tema deste sábado foi inspirado em duas histórias reais: uma
bíblica, de Daniel, e um lindo testemunho de fidelidade a Deus, vivido pela
professora Eliana. Agradecemos a ela por compartilhar um pouquinho de
sua experiência para motivar nossas crianças a sempre escolherem a Deus
em primeiro lugar.
Nesse sábado, vamos unir as nossas orações em favor de crianças de
todo o mundo que estão em situações de risco. Também deve-se incluir
este assunto nos momentos da Escola Sabatina ou em qualquer programa
a ser organizado nesse dia.
Há muitos pequeninos no mundo que estão sofrendo e to¬dos
conhecemos esta dura realidade.
Agradecemos seu apoio como pais e líderes desta nova geração, seja em
casa, na Escola Sabatina ou no Clube de Aventureiros. Você desempenha
um importante papel no presente, e com alcance no futuro.
Um forte abraço, com o desejo de bênçãos a todas as crianças,
aventureiros e famílias.
Profa. Gláucia Clara Korkischko
e Pr. Udolcy Zukowski
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PROGRAMAS
SUGESTIVOS

S

egue a indicação de programas sugestivos que podem ser
adaptados para a realidade de sua igreja.

Neste modelo há dois momentos: um para o sábado pela
manhã e outro para o sábado à tarde.

Programa para
o Sábado de
Manhã

MÚSICAS: Escolher duas músicas
para coral infantil e uma delas para
cantar com toda a congregação.
Sugestões:
ARMADURA DO CRISTÃO

DECORAÇÃO: Criar um cenário
dos tempos bíblicos com três locais
distintos, sendo um cantinho para
a cova dos leões, o centro para o
palácio,
com um
trono real,
e o outro
lado para
a janela
de oração
de Daniel (se
possível, a frente
de uma casinha, com a janela
aberta).

Minha vida é uma viagem / Gravadora
Novo Tempo. h�ps://www.youtube.
com/watch?v=aemn-9ne7zo

DANIEL Minha vida é uma viagem /
Gravadora Novo Tempo. h�ps://www.
youtube.com/watch?v=epzpdYT-1qE
QUEM OROU TRÊS
VEZES? Cantar com

crianças pequenas.
h�ps://www.youtube.com/
watch?v=BsLvbnpOLx8

Usar chocalhos ou
instrumentos para apresentar.
As crianças podem ficar num
tapetinho de oração enquanto
cantam. Na parte da música que diz
sobre o anjo, entrar uma criança
caracterizada. O vídeo é para
ensaiar com as crianças e colocar
no telão na hora da apresentação
da igreja, caso desejar.

RECEPÇÃO: Aventureiros
RECOLHIMENTO DAS OFERTAS:
Crianças dos departamentos
infantis.
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INTRODUÇÃO:
Coordenador(a) do Ministério
da Criança e Diretor(a) do
Clube dos Aventureiros.
REPRESENTAÇÃO DA
HISTÓRIA DE DANIEL:
É uma introdução ao Culto
(curta e objetiva).

Programa
para o Sábado
à Tarde
Este programa pode ser
realizado de duas maneiras
diferentes.
OPÇÃO 1: TARDE INFANTOJUVENIL.

REFLEXÃO / MENSAGEM:
História real em forma de
testemunho.
ENCERRAMENTO E
ORAÇÃO FINAL:
Pode ser feita por um ancião,
pastor ou coordenador do
Ministério Infantil pedindo
a benção sobre as crianças,
os aventureiros e as famílias
da igreja.
RECEPÇÃO:
Aventureiros
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OPÇÃO 2: CERIMÔNIA DE
ADMISSÃO EM LENÇO DE
NOVOS AVENTUREIROS.
Ver mais detalhes e explicações
no final da apostila

Programa para
o Sábado de
Manhã
INTRODUÇÃO:
Coordenador(a) do Ministério da
Criança – Será que vale a pena ser
fiel ao Senhor? O que podemos
fazer para vencer os problemas
e obstáculos na vida? Através da
comunhão com Deus andamos
em Seus caminhos e esta deve
ser “Minha Primeira decisão” de
cada dia. Nossas crianças precisam
dos pais nessa caminhada. No
lar, o estudo da Bíblia, da lição da
escola sabatina, os cultos diários,
as músicas ouvidas, os programas
assistidos, as decisões tomadas,
vão construindo a percepção de
que se entregar a Jesus e viver com
Ele é a melhor escolha de crianças,
aventureiros, pais e toda a família.

Rocha, mesmo quando estiverem
longe dos olhos dos responsáveis
poderão ser fiéis a Deus. Hoje
vamos ouvir duas histórias que
falam sobre fidelidade e escolha:
a primeira dos tempos bíblicos
e a segunda de nossos dias. Elas
mostrarão que a experiência de ser
fiel a Deus pode parecer loucura
aos olhos, mas ao fazê-lo confiando
Nele, percebemos que não poderia
haver melhor decisão.

Diretor(a) do Clube dos
aventureiros - Em situações
di�ceis a fidelidade a Deus será
demonstrada por aqueles que
creem que Ele é o seu refúgio
e fortaleza (Salmo 91:2). Se
as crianças forem ensinadas a
colocarem sua base espiritual na

Coordenador(a) do Ministério
da Criança - A Bíblia conta de um
homem que tomou a decisão de
conversar com Deus através da
oração três vezes ao dia. O seu
nome era Daniel. Ele tinha um lugar
especial para esse momento. No
andar de cima, num quarto com
janelas que davam para Jerusalém.
Ele abria a janela, se ajoelhava e
orava todos os dias.
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REPRESENTAÇÃO DA
HISTÓRIA DE DANIEL

Criança 2 – Ordene que durante trinta
dias todos orem somente ao rei.

(5 CRIANÇAS E UMA PROFESSORA)

Criança 3 – Se durante esse tempo
alguém orar a qualquer deus ou
qualquer outro homem, essa pessoa
será jogada na cova dos leões.

Professora 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
junto à janela orando. Então foram
falar com o rei tendo uma ideia muito
má em mente (entram cinco crianças
caracterizadas)

(Áudio de rugido de leão. Crianças
saem do palácio)
Professora Narradora – Quando
Daniel soube que o rei tinha
assinado a ordem, voltou para casa
e reforçou sua decisão. (Daniel fala
andando para sua casa)
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!

(Uma Criança Rei está sentada no
trono enquanto outras entram e
dizem...)
Crianças 1, 2 e 3 - Que o rei Dario
viva para sempre! (Falam juntos)
Criança 1 – Rei, todos nós que
somos líderes no reino nos unimos
para pedir ao senhor que dê
uma ordem que não poderá ser
desobedecida.

(Daniel segue em direção à janela e
ajoelha-se para orar enquanto fala
a narradora)
Professora Narradora –
No andar de cima havia um quarto
com janelas que estavam na
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Daniel
orava

direção de Jerusalém. Daniel abriu
as janelas, ajoelhou-se e orou como
de costume, dando graças a seu
Deus 3 vezes ao dia.

3X ao dia

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: (Todos entram na
presença do rei, no palácio)
Criança 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)

você serve 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.

Professora Narradora – E ordenou
o rei que o jogassem na cova dos
leões. Trouxeram uma pedra e
com ela tamparam a boca da cova
para que ele não pudesse fugir. E o
rei voltou ao palácio e não comeu
nadinha, nem se divertiu como
geralmente fazia. E naquela noite
nem conseguiu dormir. Logo de
manhã bem cedinho, se levantou e
foi rapidinho até a cova dos leões.
Ali com uma voz muito triste, ele
disse: (o rei ﬁca triste e sozinho na
cena do palácio até amanhecer e
depois vai chamar Daniel na cova
dos leões)

Professora 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!)

Criança Rei – Daniel, servo do Deus
vivo! Será que teu Deus a quem
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REFLEXÃO CULTO
MINHA PRIMEIRA
DECISÃO
LEITURA BÍBLICA
Daniel 6:1-5 e 10
COMPREENSÃO
É um privilégio conhecer a história de Daniel! Que inspiração!
Daniel estava vivendo em um reino que não era o seu, mas como
sempre escolhia ser fiel, Deus cuidava dele e o fazia prosperar.
Vejam o que diz o verso 2 - Dario o colocou como um dos
três presidentes do reino.
E no verso 3 - O rei queria colocá-lo sobre todo o reino,
porque ele era de espírito excelente!
No verso 10 - Daniel decide ser fiel e orar a seu Deus, como
fazia todas as manhãs, mesmo sabendo que corria risco de
morte.
Daniel era fiel a Deus e também passou por provações, mas
Deus estava com ele e o livrava para que Seu nome fosse
conhecido e exaltado naquele lugar onde não adoravam ao
Senhor Deus do céu e da terra.
APLICAÇÃO
Isso me faz tomar algumas decisões para a vida:
1. Decido ser fiel a Deus em todas as situações;
2. Decido orar buscando sabedoria de Deus todas as
manhãs, não importa a situação;
3. Decido aceitar a Jesus como meu Salvador e me
preparar para o batismo;
4. Decido ser cortês e amigável e assim mostrar o amor
de Jesus;
5. Decido falar de Jesus aos outros.
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Sei que ainda hoje existem
pessoas fiéis e corajosas
como Daniel. E encontrei uma
linda história atual que é uma
inspiração para todos nós!

restavam 2 minutos para terminar
a corrida. Neste momento ela
começou a chorar. Não sabia se
queria completar a corrida, pois se
passasse a linha de chegada, iria a
um treinamento para ser Sargento
do Exército.

HISTÓRIA TESTEMUNHO
Vou contar para vocês a história da
Eliana, uma professora que mora
em Brasília, capital do Brasil. Esta é
uma história real, como a história
de Daniel, que orava fielmente ao
Deus do céu independente das
circunstâncias do momento.

Eliana começou a pensar: Senhor,
é isso que queres para minha vida?
Eu não quero isso para mim se
não for a sua vontade. As pessoas
na linha de chegada achavam que
ela estava passando mal, mas
na verdade ela estava assustada
e surpresa. E assim Eliana foi
classificada para o treinamento
básico militar no qual se tornaria
Sargento do Exército Brasileiro.

Eliana é casada com um militar.
Ela também desejava ser militar,
mas acima de tudo, sua primeira
decisão sempre foi ser fiel a Jesus,
pois Ele é o melhor amigo.

Num dia do treinamento,
um capitão disse que todos
precisariam fazer um teste numa
sexta-feira e num sábado e que
ninguém seria dispensado. Ao
ouvir sábado, Eliana ficou muito
triste, pois todos os sábados ela
tem um encontro especial com
Jesus e não iria faltar. Então orou
a Jesus e disse que se fosse da
vontade Dele que ela continuasse
naquele treinamento, precisaria de
um milagre.

A cada dia quando acordava, ela
orava e pedia para fazer a vontade
de Deus em sua vida.
Um dia, Eliana teve a oportunidade
de participar de uma prova de
corrida seletiva para ingressar
no trabalho militar. Ao sinal da
largada, saiu em disparada e correu
muito. O percurso precisava ser
feito em 12 minutos, mas ao passar
a linha de chegada viu que ainda
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vida de seu bebê em risco. Ao ler
a meditação daquele dia, sentiu
uma incrível experiência com Deus.
O verso era Filipenses 4:13 que
dizia: “Tudo posso Naquele que me
fortalece” e após a leitura e oração
teve a certeza que poderia ir ao
treinamento, toda insegurança
foi embora. No meio das
árvores eles tiveram que montar
acampamentos improvisados com
suas capas de chuva.

O capitão disse saber que havia
pessoas Adventistas naquele grupo
e queria conhecê-los. Eliana e mais
duas pessoas levantaram a mão. Ele
chamou os três e perguntou sobre o
sábado. Ele, para respeitar a crença
deles, deixaria os três fazerem os
testes na sexta-feira antes do por
do Sol. O capitão recomendou que
eles pedissem a Deus para irem
bem, pois senão teriam que fazer
a recuperação no sábado. E sabem
o que aconteceu? Nenhum deles
precisou de recuperação. Os três
foram aprovados. Eles estavam
muito felizes, quando o capitão
chamou e disse que não poderia
dispensá-los no sábado e perguntou
se os prejudicaria caso os deixasse
confinados no quartel. Vocês sabem
o que é ficar confinados? É estar
em um lugar e não poder sair dele.
Ele permitiu que levassem Bíblia
e lição da Escola Sabatina. Os três
Adventistas, passaram o sábado
confinados oraram, estudaram
juntos a lição, e a Bíblia.

Um médico tenente descobriu a
sua gravidez e ficou bravo com ela,
pois achou que estava colocando
o bebê em risco. O tenente não
compreendia sua amizade com
Jesus, para ele era loucura. Ele
deu uma ordem para que ela fosse
pegar um chá que estava sendo
servido e voltasse ao lado dele.
Para sua surpresa, aquele bravo
tenente estendeu a mão e tomou
o chá em seu lugar. A cada chá que
era servido, ele avaliava se poderia
ser prejudicial ao seu filhinho
e tomava no lugar dela. Aquele
homem cuidou dela durante
todo acampamento, dispensando
de atividades, cuidando de sua
alimentação e mantendo em
sigilo sua gestação. No dia da

Para finalizar o treinamento havia
uma prova de campo. Tratava-se
de cinco dias acampados, com
treinamento militar no meio da
mata. Uma semana antes de
partirem Eliana descobriu que
estava grávida. Ela não poderia dar
continuidade, para não colocar a

12

Emanuel
=
Deus
o
conosc

sua formatura, ela agradeceu ao
tenente por todo cuidado que ele
teve e contou sobre sua confiança
em Deus.

Um dia, um major responsável
pelo Colégio Militar, chamou
Eliana, pois queria conversar um
pouco sobre a igreja. Os alunos
adventistas do colégio iriam
reprovar porque uma vez por
bimestre havia provas no sábado.
O major queria saber como ajudar
aqueles alunos e pedir para que
alguém os liberasse para irem ao
colégio fazer a prova. Mais uma vez
Eliana pode contar sobre o sábado
para uma pessoa de seu trabalho.
Ele olhou assustado e disse se não
havia nada que pudesse ser feito.
Eliana sugeriu que poderiam então
fazer como nas provas do Enem,
quando aconteciam no sábado. Os
alunos eram confinados em uma
sala durante o dia até o pôr do sol
e somente depois faziam a prova.
O major balançou a cabeça e disse
que não teria nenhum voluntário
para cuidar daqueles alunos
durante todo o sábado e ainda
aguardar eles terminassem a prova
depois do pôr do sol. Eliana então
entendeu por que Deus a quis
trabalhando naquele lugar e disse
ao major: “Eu sou a voluntária.”

Agora Eliana tinha se formado
Sargento do Exército Brasileiro e foi
trabalhar no Colégio Militar.
Todo militar, necessita algumas
vezes ficar a noite toda no quartel
para cuidar da segurança do lugar.
Para isso existia uma escala e
quando ela saiu, adivinhem só? O
nome dela estava bem no seu dia
de encontro com Jesus. Na hora
do almoço daquele mesmo dia
uma pessoa se aproximou dela e
disse que a escala mudaria e Eliana
ficaria na quinta-feira.
Ao ler a Bíblia no livro de Mateus,
seus olhos passaram num versículo
já iniciado que dizia: “... conceberá
e dará luz à um filho, e ele será
chamado pelo nome de Emanuel”
(que quer dizer: Deus conosco.
Mateus 1:23). Ela tinha certeza
de algo que a medicina ainda não
tinha confirmado, mas Deus sabia
e ainda escolheu um lindo nome
para ele: Emanuel.
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APELO E CONCLUSÃO
Como é lindo ver que Deus atuou na história de
Daniel e continua atuando na vida daqueles que
tomam a decisão de estar junto Dele. O Deus de
Daniel é o mesmo de cada um de nós.
Deus ama o seu povo. Ele protege a cada um que
toma a decisão de estar ao seu lado. A cada dia, ao
acordar, eu e você temos que tomar uma decisão:
conﬁar em Jesus e ser ﬁel a Ele. Que possamos ser
como Daniel e diariamente escolhermos Deus em
primeiro lugar.
Que cada uma de vocês crianças e aventureiros
tomem sua primeira decisão para serem de Jesus.
Jesus mesmo disse que “quem crer e for batizado
será salvo”.
Quantos de vocês querem ser fiéis a Jesus e se
prepararem para um dia serem batizados?
Vamos orar agradecendo a Deus por sua decisão de
ser de Jesus e de ser fiel a Deus em toda a sua vida.
ORAÇÃO FINAL
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Deus sempre tem o melhor para
nós e que antes de cada decisão,
temos que orar para pedir
orientação. Pois decisões tomadas
sem oração fazem com que
escolhamos papéis amassados
(como a bola) ao invés dos lindos
presentes e bênçãos que o Senhor
tem para nós.

Programa
para o Sábado
à Tarde
OPÇÃO 1:
TARDE INFANTO-JUVENIL
COM BATISMO
Realizar um culto com crianças
antes do pôr do sol, com dinâmica
para reflexão familiar, momentos
de oração, apresentações musicais
e batismo juvenil.

MOMENTOS DE ORAÇÃO
Fazer um exercício de oração para
ensinar as crianças a conversarem
com Deus como conversamos
com um amigo, contando para Ele
as coisas que nos deixam felizes,
tristes, preocupados ou com medo.
Fazer momentos de pedido de
perdão, pedido por amigos, por
pessoas que necessitam oração,
agradecer por bênçãos individuais,
etc. Colar os pedidos em uma
janela como a de Daniel, ajoelhar
com as crianças em volta dela e
orar como ele fez.

Apresentações Musicais - coral,
grupos, solos ou louvores com
todos.
DINÂMICA REFLEXIVA
QUER TROCAR?
Pedir para a criança pensar no seu
brinquedo favorito e apresentar
alguns lindos brinquedos (como:
bola, boneca, carrinho, bicicleta ou
outros).

Se os professores desejarem, esta
janela no cenário da igreja pode
servir também para os pais tirarem
fotos depois do programa, de
seu(a) filho(a) orando como Daniel,
para ser uma lembrança importante
desta história e deste dia.

Com uma bola de papel amassado
nas mãos pergunte para as crianças
se elas preferem trocar.
Tentar convencer que a “bola de
papel” é bem legal e que pode
ser muito divertida. Explicar que
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CONCLUSÃO
Encerrar com uma mensagem pastoral
para as crianças, sobre como Jesus
decidia ser fiel a cada dia em sua
vida na Terra; reforçar histórias de
personagens bíblicos como Daniel, José,
Ester e muitos outros que foram fiéis
ao seu Deus e fortes aos seus princípios
cristãos. Lembrar de deixar um
desafio missionário para as crianças,
de orarem mais frequentemente e
contarem a seus amigos da escola ou
vizinhos sobre essas histórias que eles
relembraram hoje.
BATISMO
Realizar uma festa espiritual com pais,
amigos, crianças maiores ou juvenis
que estiverem preparados para este
momento, como resultado da influência
da igreja, família, Escola Sabatina, Clube
de Aventureiros ou projetos evangelísticos
e missionários entre crianças (Pequeno
Grupo infantil, Escola Cristã de Férias,
a Voz do Menor, Grandes como Davi,
Evangelismo Kids, etc)
INTEGRAÇÃO / MOMENTO SOCIAL
após as horas sabáticas, combinar um
lanche com as famílias da igreja e realizar
brincadeiras ou gincana para as crianças e
os pais participarem juntos, fortalecendo
assim os laços familiares e cristãos, bem
como os aprendizados do dia.
OPÇÃO 2:
Cerimônia de Admissão em lenço de
aventureiros
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