Daniel
Nas próximas semanas você vai meditar sobre a vida de Daniel, fique atento as
grandes lições que Daniel tem para nos ensinar.
Segunda-feira: Pecado e Consequência

” Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem
semear isso também colherá.” Gálatas 6:7
ENTENDENDO: Segundo o dicionário, um dos significados de zombar é quando
alguém, de propósito, faz pouco caso de algo ou alguém. Seguindo esse conceito, quais
das atitudes a seguir podem ser consideradas zombar de Deus? ( ) Desobedecer seus
pais; ( ) Não se importar em fazer a meditação; ( ) Não dá a mínima para os
conselhos do meu líder de GA. As 3 atitudes demonstram que você está zombando de
Deus, pois está desobedecendo o que diz a sua Palavra.
O versículo também fala que o “o homem semear também _________________”
Isso se chama CONSEQUÊNCIA, pesquise o significado da palavra “consequência” e
depois tente explicar com suas próprias palavras ___________________________
_______________________________________________________________
Consequência é o resultado de suas escolhas, o que você decidir plantar, é isso que
você vai colher.
MEMORIZANDO: A Palavra de Deus diz que uma das formas de você se manter
longe do pecado é guardando-a em seu coração (Salmos 119:11). Viu como essa parte
da meditação é importante?  Logo, não pule essa etapa, memorize!
TIRANDO A LIÇÃO: Deus sempre alerta seus filhos sobre como proceder porque
Ele se preocupa e não quer que eles sofram consequências ruins por causa de seus
atos. A Bíblia é rica em histórias que retratam bem o que acontece quando não se
obedece. Leia Jeremias 25:1-11 e responda:
1– O que Deus ordenou ao povo por meio dos profetas? (versículos 5 e 6) _____
_______________________________________________________________
2– Como o povo reagiu? (versículo 7) ____________________________________
_______________________________________________________________
3– Qual a consequência da desobediência? (versículos 9-11 e Daniel 1:1-2) ______
_______________________________________________________________
Pense Nisso!!! Deus não sente prazer em punir (Ezequiel 33:11) mas o castigo
certamente virá porque sua justiça assim exige (Jó 10:14). Adolescente, não é
inteligente você ficar pensando que vai continuar fazendo coisas erradas só porque
ninguém está vendo; é como brincar com fogo, uma hora ou outra você VAI se queimar

pois “os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra” (2 Crônicas 16:9a) e
nada foge ao seu olhar. Todo pecado terá consequências para as nossas vidas. Não é
porque as consequências ainda não vieram que Deus se esqueceu do que você fez.
Deus disciplina aqueles que Ele ama e são seus filhos. Portanto, fique atento!
No quadro a seguir leia os versículos e preencha conforme o exemplo:
versículo
obediência
desobediência
Consequência
Gênesis
4:6-12

X

O trabalho de Caim não seria
recompensado por ter matado Abel

1 Samuel
15:24-31
1 Reis
21:20-26
Hebreus
11:7
Hebreus
11:17-18
Quando você desobedece está zombando de Deus, está dizendo que os planos Dele
para você não são melhores que o seu, e isso se chama REBELDIA. E a rebeldia nunca
será um caminho melhor do que a OBEDIÊNCIA .
DECIDINDO: Suas decisões nessa idade têm grande impacto no seu futuro
adolescente! Nesse momento você pode estar tomando a decisão mais importante de
sua vida. ( ) Decido ser obediente nesta área ___________________ que estou
desagradando a Deus e pedi perdão do Senhor.
COMPARTILHANDO: Confesse diante de Deus suas dificuldades e tudo aquilo que
está atrapalhando você de estar mais perto Dele. Ore pedindo sabedoria e força para
viver uma vida que agrade a Deus.
Terça-feira: Preparação gera oportunidades!
“O rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias,
Misael e Azarias; de modo que eles passaram a servir o rei”.
(Daniel 1:19)

ENTENDENDO: A quem o rei comparou Daniel e seus amigos?_________________
___________________. Como o rei testou o conhecimento deles? (Daniel 1:20)
___________________________________________________________. O
que o versículo de hoje têm em comum com Provérbios 22:29?________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
MEMORIZANDO: Você sabe como garantir o sucesso na vida? Basta conhecer a
Palavra de Deus, pois é ela que nos ensina como ter um bom procedimento diante das
pessoas. Portanto, não deixe de memorizar o versículo de hoje!( )Decorei!☺

TIRANDO A LIÇÃO: Leia Daniel 1 para entender a lição e responder as perguntas.
Lendo esse primeiro capítulo do livro de Daniel pode ser meio difícil de perceber, mas
o rei da Babilônia era muito esperto. Ele não queria apenas oferecer aos jovens
israelitas uma chance de aprender coisas novas, mas sim realizar um plano de
conquista. Para isso era necessário que
esses
jovens
possuíssem
algumas
qualidades específicas. Descubra quais
eram, complete os espaços e preencha as
palavras cruzadas:
Qualidades sociais (Daniel 1:3)
Eles precisam fazer parte da ________
_____ (4) e da _______ (6).
Qualidades físicas e morais (Daniel 1:4)
Deviam ser jovens sem nenhum _______
(3) físico e de _____ ___________ (1).
Qualidade intelectuais (Daniel 1:4)
Além disso, precisavam ser ______ (7),
__________ (5), dominar vários campos do __________ (2); incluindo a ______ (9)
e a ___________ (8) dos babilônios.
Pense Nisso!!! O rei estava buscando jovens de excelência, e Daniel e seus amigos se
destacaram. Eles provavelmente aproveitaram as oportunidades
quando ainda
estavam em Israel, e desenvolveram essas qualidades que o Rei Nabucodonosor
procurava, como também aproveitaram a oportunidade de desenvolver novas
habilidades e acumular o conhecimento necessário para servir ao rei e garantir novas
oportunidades. E você adolescente? Tem aproveitado todas as oportunidades para
aprender coisas novas? Tem buscado desenvolver as suas habilidades e talentos?
Daniel não deixou passar aquela grande oportunidade, mas se esforçou para ser o
melhor! Você deve agir da mesma forma e aproveitar todas as oportunidades.
Oportunidades não podem ser perdidas. Se você não está
preparado agora, estará comprometendo o seu futuro. Dedique-se
aos estudos, aprenda outra língua, um instrumento musical,
participe dos apps.
DECIDINDO: Assim como Deus deu para Daniel e seus amigos a inteligência
necessária para absorver o conhecimento sobre os mais diversos assuntos, Ele
também te deu um cérebro incrível com a mesma capacidade. Por isso, não jogue fora
esse presente de Deus, mas continue buscando desenvolver os seus talentos e ampliar
o seu conhecimento! ( ) Decido orar por meus estudos e fazer a minha parte todos os
dias! ( ) Decido continuar buscando aprender coisas novas, como: outros idiomas,
instrumentos musicais e habilidades através dos APPs.

COMPARTILHANDO: Chegou a hora de falar com Deus. Compartilhe tudo o que você
aprendeu na meditação de hoje e agradeça a Ele por ter te dado a inteligência
necessária para aprender.
Quarta-feira: Decidindo Viver em Pureza
“Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.”
1Tessalonicenses 4:7

ENTENDENDO: De acordo com o versículo de hoje, para que você foi chamado?
_________________________________________. O que significa viver em
santidade, adolescente? ____________________________________________.
Você tem buscado viver conforme a vontade de Deus? ______________________.
Ao contrário da palavra impureza, que é citada no versículo acima, há a palavra
PUREZA que significa algo limpo, sem mancha, algo que não está poluído, que não
está sujo. Viver uma vida pura significa manter fora da sua vida todas as coisas que
são contra Deus. Em qualquer área da sua vida se você está vivendo conforme Deus
quer você está vivendo em pureza. Porém, se você não está vivendo como o Seu
criador planejou você é impuro (1Timóteo 5: 22).
MEMORIZANDO: Como você pode manter pura sua vida? Isso só é possível por meio
do alimento indispensável que é a Palavra de Deus. Agora memorize o versículo 1
Tessalonicenses 4:7 ( ) Memorizei!
TIRANDO A LIÇÃO: Ontem você viu na meditação que Daniel, foi escolhido juntos
com seus amigos: Hananias, Misael e Azarias para ser treinado por 3 anos para servir
no palácio do Rei. Mas ele percebeu que na Babilônia as regras eram bem diferentes
da cultura onde ele foi criado. E ele DECIDIU obedecer a Deus (Daniel1:8-9) e
abster-se de duas coisas, quais foram essas coisas? ____________
e
____________. Qual era o problema de Daniel e seus amigos desfrutarem das
delícias da mesa do Rei? Provavelmente eram alimentos que povo judeu não podia
comer ou eram oferecidos a ídolos. Eles sabiam que se aceitassem iam desagradar a
Deus.
Pense Nisso!!! Daniel e seus amigos resistiram por que haviam definido os seus
valores antes da tentação bater a sua porta, você pode fazer a mesma coisa,
adolescente. Não espere a hora da tentação para definir sua reação. Arme-se
antecipadamente para a batalha , quando você passar por um pequeno teste fé, não
ceda. Decida também não se tornar impuro. Deus te pede para ser puro, porque Ele
é puro e o Senhor se agrada quando você segue os seus passos.
Faça a correspondência de como você pode tornar impuro algumas áreas da sua vida
(algumas palavras servem para mais de uma área), depois leia os versículos, coloque no
quadrado da área correspondente e veja o que a Bíblia fala sobre como manter puro
cada uma dessas áreas. Versículos: Jó 31:1; Salmos 1:1; Salmos 78:1; 1 Pedro
3:10; Efésios. 5:4 e 29, 1Tessalonicenses 4:3-4, 1 Timóteo 2:9-10, Filipenses
4:8; 1 João 2:16

mentiras

pensamentos
imorais

danças sensuais

imoralidade sexual
ficar

palavrões

Roupas decotadas

drogas

Músicas imorais

Falar

Corpo

Olhar

Pensamentos

inveja

mágoa
filmes
imorais

pornografia

fofocas
e

Vestir

propagandas

Ouvir

Sexualidade

DECIDINDO: Nesse momento, faça uma avaliação de seu comportamento. Dê uma
nota de 0 a 10 para cada tópico: ( ) piadas imorais; ( )pornografia; ( ) fofoca; ( )
mentira; ( ) “ficar”; ( ) pensamentos imorais; ( ) palavrões; ( ) roupas indecentes.
Depois de se avaliar, as notas em que você tirou menos de 8, procure um versículo que
fale sobre esse assunto e faça uma decisão prática (Escreva em seu fichário ou
caderno). Na dúvida, peça ajuda.
COMPARTILHANDO:  Ore a Deus (de joelhos) pedindo que Ele lhe dê um
coração (mente) puro e que não se deixe contaminar com as coisas desse mundo.
Quinta-feira: Deus cuidará de você
“Os que conhecem teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os
que te buscam” Salmos 9:10

ENTENDENDO: Quem são as pessoas que confiam no Senhor? (
) Todas as
pessoas; ( ) Quem não conhece ao Senhor; ( ) Os que conhecem ao Senhor.
Quem jamais o Senhor abandona? ( ) Os que buscam a Ele; ( ) Todas as pessoas.
Quando você confia no Senhor, O obedece e O busca, pode ter certeza que Ele
estará presente em sua vida, cuidando de você. Torne esse versículo pessoal, escreva
como se estivesse falando em oração ao Senhor: __________________
____________________________________________________________

MEMORIZANDO: Aproveite esse momento para decorar o versículo de hoje, para
você nunca esquecer que Deus não abandona aqueles que O busca.
TIRANDO A LIÇÃO: Você já parou para pensar o risco que Daniel e seus amigos
estavam correndo quando recusaram comer as iguarias do Rei. Eles estavam no
cativeiro, desobedecendo uma ordem do Rei. Mas eles não tiveram medo, pois sabiam
que era MAIS IMPORTANTE OBEDECER A DEUS DO QUE AOS HOMENS (Atos
5.29). E Deus honrou isso, leia Daniel 1:9-20, coloque na ordem os fatos para
descobrir o que aconteceu.
( ) Após 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e mais fortes do que
todos os outros jovens.
( ) Deus fez que o chefe dos oficiais fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia
por ele.
( ) Daniel pede para chefe dos oficiais fazer uma experiência de dez dias, dando a
eles somente vegetais para comer e água para beber. Depois deveria fazer uma
comparação com os outros que comiam da mesa do rei.
( ) O chefe dos oficias concordou em fazer a experiência de 10 dias.
( ) Deus deu sabedoria e inteligência para os quatro jovens para conhecerem todos
os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel ainda sabia interpretar sonhos.
( ) O chefe dos oficiais tinha medo do rei e ficou receoso de atender o pedido de
Daniel.
Pense Nisso!!! Deus honra quem costuma honrá-lo, Daniel tinha
tanta convicção que ao final dos 10 dias eles estariam melhor do
que outros jovens que conseguiu convencer ao chefe dos oficiais
disso e Deus o honrou. Quando você tem uma fé radical e decidi
obedecer ao Senhor, Ele te abençoa. Deus honra a sua fidelidade
e derrama bênçãos quando você faz à vontade Dele. Por isso
mantenha firme suas convicções, obedeça a Deus e Ele cuidará de você.
Daniel e seus amigos enfrentaram uma prova de fé – muitos os chamariam de loucos;
Loucos por Deus! E Deus trabalhou em favor deles. O mesmo Deus trabalhará por
você. Por que não confiar nEle durante os testes de sua vida? Não cole, se guarde
para casamento, se afaste das más amizades, não se contamine com ensino contrários
as verdades bíblicas que você vai receber na escola, não falte o Novateens por
qualquer coisa e ore por seus convidados para a Noite dos Heróis.
Agora leia os versículos e escreva a lição principal:
1 Samuel 2:30
Salmos 55:22
DECIDINDO: Não duvide que Deus cuida de você e tenha coragem de tomar
decisões radicais. ( ) Decido me afastar das más amizades; ( ) Decido me dedicar
para convidar meus colegas da escola para a NOITE DOS HERÓES orando pelos
seguintes:_________, __________ e __________. ( ) Decido me guardar para

casamento. ( ) Decido não me contaminar com teorias que aprendo na escola que
divergem da Bíblia – que é 100% verdade.
COMPARTILHANDO:  Senhor, me ajuda a te obedecer, eu confio em Ti, sei que
não me abandonarás. Quero mais agradar a Ti do que aos homens. Amém.
Sexta-feira: Como posso ter sabedoria?
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá
livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. Tiago 1.5

ENTENDENDO: Você sabe o que significa sabedoria? ______ E o que é sabedoria?
Escreva o que você entende por sabedoria _______________________________
______________________________________________________________
e, você é sábio (a)?___________. É o que vamos ver! Se você respondeu algo
parecido com saber tomar decisões certas, acertou. Daniel tinha uma capacidade
incrível nessa área, ele sabia sempre o que fazer em momentos difíceis.
Deus é a fonte de sabedoria, e Ele quer te dar, você só deve pedir como
mostra o versículo de hoje.
MEMORIZANDO: Repita o versículo de hoje 5 vezes. Depois tente
falar sem olhar. Revise os da semana. Não deixe para memorizar tudo no sábado. A
memorização é um passo da meditação. Se você não o faz, sua meditação está
incompleta.
TIRANDO A LIÇÃO: As atitudes do jovem Daniel nunca o levaram ao erro, ou a
desobedecer a Deus. Leia os versículos Daniel 2.17-19, descubra porque Daniel era
tão sábio e responda o porquê?___________________________________
Novateens, você entendeu porque ele era diferente? Ainda não? Não tem problema,
vamos estudar então: Leia os versículos e responda: como você pode ser um Teens
sábio?

Mateus 7.7-8

Provérbios 15.22

Salmos 119.99

Deus é dono de toda sabedoria, só ele pode te dar a verdadeira
Sabedoria, ele também colocou uma série de pessoas para lhe
ajudar em sua caminhada. E o mais importante, ele deu a Palavra,
a Bíblia, para te orientar quando ninguém mais conseguir fazer
isso.

Agora, encontre as palavras em negrito do texto
anterior no caça-palavras.
Veja alguns exemplos de pessoas da Bíblia que
assim como Daniel, tinham um relacionamento
muito próximo de Deus, e ao pedirem algo, Deus
concedeu e marcaram sua geração. Quem eram
eles?
2 Crônicas 1.1,10 – _____________________
1 Samuel 1.9-11 - ______________________
Juízes 16.28 - _________________________
2 Reis 13.4 - __________________________
Pense Nisso!!! Novateens viu como é importante você falar para Deus o que precisa? E
além dessa atitude, esses homens tinham comunhão com Deus, eles tinham um
relacionamento real com Deus. Então se você se sente um pouco “burrinho” siga os
três passos e você verá que até mesmo aquela prova de matemática que parecia
impossível, se tornará coisa de pré-escolar para você.

Escreva uma lição que chamou sua atenção na meditação de hoje:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
DECIDINDO: Essa semana você aprendeu sobre um jovem que evitava os erros
porque tinha em Deus todas as respostas. ( ) vou me dedicar mais na meditação de
semana que vem. ( ) além de estudar muito, vou orar pedindo sabedoria antes de
todas as prova, que ele abra minha mente para lembrar de tudo que estudei. ( ) vou
pedir sabedoria de Deus para encontrar formas criativas de evangelizar meus colegas
da escola ( )
COMPARTILHANDO: Agora, converse com Deus. Faça como Salomão, ele quer
ouvir você. Peça sabedoria de Deus para tomar as melhores decisões e pôr em prática
o que você decide. Peça para que você não esqueça das decisões tomadas e possa
sempre estar praticando-as.

