rei do grande império babilônico. Seu reinado estava firmado após anos de
conquista o que fez com que ele se tornasse orgulhoso (Daniel 4:30). Deus é quem
permite que o homem chegue a lugares altos e quando este não reconhece que foi
o Senhor que o colocou ali a queda é inevitável (Provérbios 16:5). Foi o que
aconteceu com Nabucodonosor; Deus o humilhou de tal forma que mesmo sendo
ímpio passou a exaltar e glorificar o nome do Senhor (Daniel 4:34-37).
Pense Nisso!!! Quando você não reconhece a Deus como sustentador de tudo que
você é e não é agradecido por tudo que Ele faz a seu favor, você está agindo
como Nabucodonosor – Está sendo Orgulhoso! Deus é quem te sustém, Ele ama
você e está sempre olhando por ti. Você deve ser grato a Deus por tudo: sua
inteligência, sua saúde, a condição financeira de seus pais/responsáveis... Até
mesmo aquela parte do seu corpo que muitas vezes você não gosta, como seu
nariz, cabelos, dedinho mindinho, etc – algumas pessoas dariam qualquer coisa
para ter o que você tem. Pense nisso. Reconheça que é Deus que dá a você todas
essas coisas (Provérbios 3.6) e seja humilde sempre.
Agora leia os textos e relacione as colunas.
a) 2 Crônicas
( ) Com orgulho chega à desgraça
26:16-21
b) 2 Crônicas
( ) O orgulho do homem o humilha
32:25-26
c) Provérbios 11:2 ( ) O orgulho vem antes da destruição
d) Provérbios
( ) O Senhor tem um dia reservado para todos os
16:18
orgulhosos e altivos para que eles sejam humilhados
e) Provérbios
( ) Rei Uzias, se tornou poderoso e orgulhoso, e quis
29:23
fazer o papel do sacerdote no templo, isso causou sua
queda e foi acometido de lepra.
f) Isaías 2:12
( ) Deus se opõe aos orgulhosos.
g) 1Pedro 5:5b
( ) O Rei Ezequias tornou-se orgulhoso e a ira do Senhor
veio sobre ele, porém ele humilhou-se e reconheceu seu
orgulho.
DECIDINDO: Vamos tomar decisões importantes? ( ) Decido escutar mais os
meus pais quando me aconselharem, pois eles têm mais experiência de vida que
eu. ( ) Vou ser mais agradecido – vou agradecer a Deus antes de cada refeição
que fizer. ( ) Vou agradecer pelos meus líderes na NIB porque eles me ajudam
cobrando e me incentivando a ser alguém melhor. ( ) Vou fazer uma lista com 10
coisas que nunca agradeço a Deus ou bem raramente, exemplo: sua casa, emprego
dos seus pais, ter os 5 sentidos (olfato, paladar, visão, audição e tato), meu
cachorrinho/gato que alegra meu dia.
COMPARTILHANDO: Coloque diante de Deus suas decisões e peça que Ele lhe
ajude a ser mais humilde e mais agradecido em todo momento.

Daniel
Parte 2
Segunda-feira: Encontrando Apoio nos Amigos
”O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na adversidade”
Provérbios 17:17
ENTENDENDO: Você sabe o significa “amar”? Coloque aqui o significado______
____________________________________________________________
Existem vários significados para palavra “amar”, mas quem realmente ama dar a
vida, assim como Cristo deu a vida por você. Então o verdadeiro amigo dar a vida
em todos os momentos. Marque formas de você dar a vida pelos seus amigos. ( )
Orando por eles; (
) Ajudando em alguma matéria da escola que está com
dificuldade; ( ) Falando mal deles; ( ) Apoiando em um momento de tristeza;
( ) zombando deles; ( ) Ajudando a meditar; ( ) Ouvindo quando eles estão com
problemas; ( ) Ajudando a colar. Agora procure o significado da palavra
“adversidade”: _________________________________. O amigo verdadeiro
está com você em todos os momentos e te ajuda a ser mais parecido com Cristo.
MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e até domingo você deve falar
para seu melhor amigo.
TIRANDO A LIÇÃO: No Capítulo 2 de Daniel, o Rei Nabucodonosor teve um
sonho que ele não se lembrava, mas que o tinha incomodado. Então ele pediu para
os sábios da Babilônia descobrir qual era o sonho e ainda interpretá-lo. Que
pedido difícil de atender, como você vai descobrir o que uma pessoa sonhou se
nem ela lembra? O Rei ficou furioso porque ninguém conseguiu atender seu
pedido e decidiu matar todos os sábios, Daniel e seus amigos estavam entre eles.
Leia agora Daniel 2:14-19, veja o que aconteceu quando Daniel ficou sabendo
dessa ordem e preencha o quadro com as informações que se pede.
O que Daniel pediu ao Comandante da
Guarda?

Como os amigos de Daniel o ajudaram
nessa missão?

Pense Nisso!!! Em um momento muito difícil, em uma situação aparente impossível
de resolver, Daniel sabia que tinha amigos que podiam ajudá-lo em oração. Esses

amigos, Hananias, Azarias e Misael, já tinham provados que eram amigos leais
quando apoiaram e se juntaram a Daniel na decisão de não se contaminar com a
comida do Rei. E até a morte eles enfrentaram juntos (Daniel 3). Cada evento
desses fortaleceu a amizade deles. O amigo verdadeiro não abandona seu próximo
diante das dificuldades. Pelo contrário, ele está presente para apoiar, orar e se
for possível enfrentar o problema juntos. Você tem abandonado seus amigos na
hora que eles mais precisam? Quando perdem alguém que amam ou estão
passando por algum problema familiar, você o apoia e ora por ele? Quando ele
está triste e precisando conversar, você dá seu tempo para ouvi-lo? Ou você só é
amigo nas brincadeiras e bagunças, quando tudo está bem? Seja um amigo com
quem seus amigos podem contar. E se você não tem amigos assim, procure ter,
pois eles que vão estar ao seu lado quando você mais precisar.
Leia os versículos e preencha as
palavras-cruzadas
com
as
características de um amigo que te
apoia. Horizontal: 2) O amigo ____
___________ (Provérbios 27:10);
4) O amigo repreende com amor,
mostrando _______ (Provérbios
27: 5-6);
5) O amigo dá um
_________ sincero (Provérbios 27:9) Vertical: 1) O amigo prefere dar ______
aos outros do que a si próprio (Romanos 12:10; 3) O verdadeiro amigo não espalha
______ sobre você (Provérbios 16:28)
Dica: Você quer encontrar um bom amigo... Procure no Novateens
DECIDINDO: Esse é o momento de decidir ser um bom amigo. ( ) Decido orar
por meu amigo _______ (coloque o nome dele) que está passando por uma
situação difícil. ( ) Decido ajudar o meu amigo ________ (coloque o nome dele)
que tem dificuldade de fazer a meditação.
(
) Decido ajudar meu amigo
________ (coloque o nome dele) que tem dificuldade na matéria que eu sou bom.
COMPARTILHANDO: Converse com Deus agora, e peça ajuda para você ser um
bom amigo com quem seus amigos podem contar e também para Ele colocar em
sua vida amigos que te apoiam em todos os momentos.
Terça-feira: Tenha Bom Senso
“Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem
do bom senso.” Provérbios 8:12
ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado da palavra prudência e
coloque aqui ______________________. Por que você acha que o conhecimento
vem do bom senso? _____________________________________________

Deus é o .... que te protege Salmos 3:3
Aquele que encontra refúgio no Senhor deve ter.... pois
o Senhor o abençoa e o protege. (Salmos 5:11-12)
Em Deus você deve se ..... (Salmos 16:1)
Deus protege a vida dos seus ... (Salmos 97:10)
O seu socorro vem do ..... (Salmos 121:1-2)
O Senhor frustra o propósito do .... (146:7-9)

DECIDINDO: Para manter minha esperança em Cristo decido: ( ) Decido sempre
orar quando estiver com medo e confiar que Deus está me protegendo. ( )
Decido que quando estiver triste por estar passando por situações financeiras
difíceis em casa, vou orar e confiar que Deus está comigo e suprirá minhas
necessidades. ( ) Decido ser grato a Deus por me proteger diariamente.
COMPARTILHANDO:  Faça uma oração de agradecimento agora, pois Deus
tem te protegido e guardado a cada dia.
Sexta-feira: Reconheça Deus como seu Senhor
“Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor; tu és grande
e grande é o poder do teu nome.” Jeremias 10:6.
ENTENDENDO: Realmente não há como comparar Deus com algo ou alguém. A
Bíblia nos revela diversos atributos e atos de Deus que nos mostram um pouco de
como Ele é grandioso e de como seu poder é admirável! A seguir, pesquise no
dicionário o significado de algumas qualidades de Deus.
Incomparável: _________________________________________________
Grandioso: ____________________________________________________
Poderoso: ____________________________________________________
Esses são apenas alguns dos atributos de Deus. Conhecer um pouco deles deveria
nos fazer ter um profundo sentimento de
respeito, temor e reverência. Você tem agido
assim, adolescente? Com respeito, temor e
reverência diante de Deus?
MEMORIZANDO:
Dê o seu melhor na
memorização! Não deixe para memorizar tudo só
em um dia. Revise os versículos da semana que
você já memorizou e tente falar todos junto com
o de hoje.
TIRANDO A LIÇÃO: Leia o texto a seguir e
encontre no quadro as palavras em negrito. Nabucodonosor foi o todo-poderoso

____________________________________________________________
Só em Deus você pode ter a verdadeira esperança, Ele está sempre olhando para
você, colocando seus anjos para te ajudar e te proteger (Hebreus 1.14).
MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje para você nunca esquecer quem é
sua esperança, auxílio e proteção.
TIRANDO A LIÇÃO: Vamos continuar meditando em Daniel 3. Leia o capítulo e
responda: Você percebeu algo extraordinário neste capítulo?______O que mais lhe
chamou a atenção?_____________________________________________Com
certeza podemos afirmar que a confiança que Sadraque, Mesaque e Abede-Nego
tinham em Deus era extraordinária! Complete o versículo com as palavras
embaralhadas e veja o que eles disseram ao Rei ao serem confrontados. Daniel
3:___-18
DEFENDER-NOS
DEUS
LIVRARÁ
DEUSES
LIVRAR-NOS
ADORAREMOS

OURO

ATIRADOS

PRESTAMOS

REI

ERGUER

CULTO
CHAMAS

IMAGEM

RESPONDERAM

“

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego ____________ ao rei: "Ó Nabucodonosor,

não precisamos ____________ diante de ti. Se formos ____________ na
fornalha em _________, o ______ a quem ____________

_______ pode

_____________, e ele nos __________ das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não
nos

livrar,

saiba,

ó

_______,

que

não

prestaremos

culto

aos

seus

____________ nem _______________ a _________ de ________ que
mandaste _________". Daniel 3: __-18.
Pense Nisso!!! Qual seria sua reação se estivesse em uma situação igual destes
três amigos, será que sua esperança em Deus seria tão grande que você não
temeria a morte? Você teria essa certeza que Deus estaria lhe auxiliando e
protegendo? Adolescente, pode ter certeza que apesar de não ter nenhum Rei te
ameaçando jogar em uma fornalha ardente, Deus te protege no dia a dia, em suas
lutas diárias, assim como protegeu seus servos na Babilônia. Te protege contra
acidentes, violência e morte. Deus tem cuidado de você, por isso coloque sua
esperança nEle.
No final da história você viu que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e AbedeNego da fornalha ardente, mas os livrou da morte e não permitiu que nenhum fio
de cabelo deles fosse queimado. Deus mostrou a Nabucodonosor que se achava
todo poderoso e digno de adoração, que só existe um Deus poderoso e digno de
ser adorado. No livro de Salmos há muitos versículos que falam sobre a proteção
de Deus, tanto Davi como os salmistas entendiam que somente nEle podiam se
refugiar. Agora complete o quadro:

O versículo de hoje fala sobre ter bom senso. Mas o que é ter bom senso?
Segundo o dicionário, Bom Senso é uma qualidade de uma pessoa que tem
sabedoria e está ligada à ideia de quem é sensato, prudente, cuidadoso. A
verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento só alcança quem teme ao
Senhor, ou seja, quem tem bom senso de escolher o caminho correto e também
quem busca viver conforme a vontade dEle. Portanto, adolescente, se você quer
viver uma vida plena em Deus tenha bom senso, porque assim você está
demonstrando ser sábio e prudente.
MEMORIZANDO: Agora é hora de você guardar a palavra de Deus na sua mente
para adquirir conhecimento e sabedoria. Memorizei! ( )
TIRANDO A LIÇÃO: Desde a semana passada você está meditando sobre
Daniel. Você percebeu que ele não temeu em falar com o Chefe dos oficiais do
Rei, quando recusou a comida do Rei, e nem com o Chefe da guarda? Ambos os
chefes atenderam aos pedidos de Daniel, ele só era um jovem estrangeiro, eles
podiam muito bem tê-lo ignorado ou dado risada do pedido dele. Mas isso não
aconteceu, sabe por quê? Porque Daniel tinha bom senso, ele sabia conversar com
as pessoas e defendia suas convicções sabiamente. Essas características na vida
desse jovem são vistas claramente na Bíblia, leia Daniel 2:14, Daniel dirigiu-se ao
Comandante da guarda com ___________ e ___________.
Pense Nisso!!! Deus quer que você, adolescente, tenha bom senso, assim como
Daniel tinha. Mas para você adquirir bom senso, sabedoria e prudência, você
precisa buscar todas essas coisas na Palavra de Deus. Não seja um adolescente
que age segundo os padrões do mundo, não sendo educado na escola, não
respeitando seus professores. Também não seja arrogante se achando o “santo”
e todos os outros “pecadores”. Deus não quer que você seja um adolescente chato
antipático, que dá lição de moral em todo mundo. Mesmo que você esteja certo
mostre isso para pessoas de maneira sábia, não se impondo e tentando convencêlas a força. Não seja uma pessoa desagradável, que ninguém quer por perto. Faça
a diferença em todos os lugares que você estiver, seja cauteloso e tenha bom
senso em todas as situações.
Agora leia os versículos e tire uma lição de cada um:
Provérbios 2:6
Eclesiastes 7:12
Efésios 5:15-16
Colossenses 4:5-6
Tiago 1:5
DECIDINDO: Decido ser um (a) adolescente sábio e prudente na sala de aula ( ).
Decido respeitar minhas autoridades, demonstrando ter bom senso ( ). Decido
fazer a meditação completa, buscando sabedoria na palavra de Deus ( ). Decido
não ter uma atitude que demonstre que me acho melhor do que os outros.

COMPARTILHANDO: Ore a Deus para você conseguir ser um (a) adolescente
sábio, prudente e que age com bom senso em todas as situações. Ele ouve você,
nunca se esqueça disso!
Quarta-feira: Resista a Pressão
“Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente
recompensada.” Hebreus 10:35
ENTENDENDO: Até que ponto você está disposto a perder ou deixar de fazer
algo em sua vida por amor a Deus? No mundo em que vivemos, você será exposto
quase diariamente a situações em que você terá de tomar essa decisão. E posso
dizer com certeza: Algumas vezes será MUITO difícil escolher fazer o certo.
Arrisco a dizer ainda adolescente que na sua idade as escolhas difíceis ocorrerão
com mais frequência. Por isso, mantenha-se firme! Torne esse versículo pessoal,
escreva na primeira pessoa do singular: Por isso, não abro _________________
____________________________________________________________
MEMORIZANDO: Leia o verso de hoje 2 vezes seguidas e depois tente falar
sem olhar. Se não conseguir de primeira, repita o exercício. ( ) OK
TIRANDO A LIÇÃO: A meditação de hoje está baseada em Daniel 3, então leia
para entender, colocando V (verdadeiro) ou F (falso), quando for Falso coloque o
correto.
( ) O Rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 30 metros e 80
centímetros de largura. _________________________________________
( ) O Rei Nabucodonosor ordenou que todos os homens de todas as nações,
povos e línguas se prostrassem diante da estátua
e a adorassem quando ouvissem o som da
trombeta, pífaro, harpa, saltério, flauta dupla e
toda espécie de música.
( ) Quem não se prostrasse diante da estátua
seria jogado na cova dos leões
________________
( ) Todos obedeceram à ordem do rei
_____________________________________
( ) Sadraque, Mesaque e Abede-Nego não obedeceram à ordem do rei, pois só
adoram o único Deus. _________________________________
( ) Sadraque, Mesaque e Abede-Nego foram jogados na fornalha ardente ____
( ) Haviam um quarto homem na fornalha, além de Sadraque, Mesaque e AbedeNego ________________________________________________________
( ) Nabucodonosor reconheceu que tinha sido Deus que tinha enviado seu anjo
para livrar seus servos da fornalha ardente. ___________________________

O texto narra à história dos amigos de Daniel que, diante de uma situação de vida
e morte, decidiram fazer o certo mesmo que isso lhes custasse à própria vida.
Pense Nisso!!! Este capítulo traz muitas lições para sua vida, veja algumas delas e
coloque do lado da passagem o versículo de Daniel 3 que mostra isso.
LIÇÃO 1 – Não é porque todo mundo está fazendo algo que você irá fazer igual,
principalmente se o que estão fazendo vai contra o que Deus diz. V.4-7.
LIÇÃO 2 – As pessoas sempre estarão observando seu procedimento. Se você se
diz cristão, sempre terá alguém para testar suas convicções.............
LIÇÃO 3 – Quando você faz a vontade de Deus, pode acontecer de você sofrer
algumas dificuldades por causa disso como por exemplo: ser excluído do seu
grupo de amigos na escola; ser chamado de careta, quadrado, etc.; as pessoas
passam a lhe evitar. Diante disso, lembre-se do verso de hoje............
LIÇÃO 4 – Confie em Deus e não tenha medo ou qualquer outro sentimento que o
faça duvidar de suas convicções. E também não tenha medo das consequências, se
você está fazendo a vontade de Deus não retroceda............
LIÇÃO 5 – Deus age a seu favor quando as intenções de seu coração são de
obedecê-lo sempre. Por isso você não deve abrir mão de suas convicções.........
LIÇÃO 6 – Como diz o versículo de hoje, há recompensa em ser obediente. Deus
se alegra e honra você quando você o honra com suas atitudes...............
Quanta coisa aprendemos hoje não é mesmo? Seja convicto, resista às pressões
do mundo e daqueles que dizem ser seus amigos e Deus te recompensará.
DECIDINDO: Vamos fazer algumas decisões práticas? (
) Não vou cair em
desafios feitos por colegas que me peçam pra fazer algo que é errado. ( ) Não
vou colar nas provas e nem copiar trabalhos pois isso é desonestidade.
( ) Não
vou ligar quando me chamarem de careta ou qualquer outra coisa por não fazer o
que todo mundo está fazendo. ( ) Vou ter a atitude que Jesus disse pra ter em
Mateus 5:11-12.
COMPARTILHANDO: Nesse momento, repita essa pequena oração: “Pai, me
ajude a ser forte e sempre me manter firme quanto as minhas convicções. Que ti
obedecer seja o alvo da minha vida e que seja mais importante para mim fazer a
tua vontade do que a opinião de quem quer que seja. Amém”
Quinta-feira: Deus é o Meu Protetor
“Nossa esperança está no Senhor; Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção”
Salmos 33:20

ENTENDENDO: O versículo de hoje é bem simples e claro, mas para entender
melhor, pesquise o significado das palavras: ESPERANÇA ___________________
AUXÍLIO: ______________________ PROTEÇÃO _______________________.

Agora reescreva o versículo substituindo as palavras acima pelos seus
significados. __________________________________________________

