Daniel era a sua fidelidade a Deus, ele foi para uma terra distante, outro país com
outros costumes e outra cultura, mas em nenhum momento deixou de servir a Deus,
pelo contrário, foi contra o que a sua época lhe pressionava e fez o que agradava a
Deus.
Pense Nisso!!! Como Daniel você também sofre pressões no dia a dia para ceder as
tentações e desagradar a Deus. Você quer participar de um grupo? Ser aceito?
Ser popular? Só que para isso aqueles que dizem ser seus amigos te incentivam a
fazer aquilo que desagrada a Deus, como se envolver com imoralidade e com vícios.
Mas você deve ser diferente, deve fazer como o salmista e como Daniel, decida
pelo caminho da fidelidade e siga a Palavra de Deus. Jesus disse que você é
peregrino aqui, está de passagem, não pertence a este mundo, portanto deve ser
um adolescente convicto ao Deus a quem você serve! Não ceda às tentações. Seja
como Daniel que mesmo com as pessoas conspirando contra ele, ele permaneceu
convicto naquilo que ele acreditava.
Vamos relembrar as atitudes de Daniel que mostraram sua fidelidade a Deus e
compare com as suas no quadro abaixo:
Referência
Atitudes de Daniel
Referência
Atitudes que devo ter
Daniel 1:816

Salmos 1:12/ 26:4-5

Daniel 1:19

Provérbios
6:6-11;
9:10; 13:4

Daniel
2:14-18

Provérbios
1:23; 2:1-5;
13:13

Daniel
2:46-49

Provérbios
12:24, 27

DECIDINDO: O exemplo de Daniel só mostra que é possível sim ser fiel a Deus
quando tudo te diz para ir contra! Escolha 2 áreas que você colocou no quadro e
procure praticar semana que vem: 1) Vou mudar nesta área_________________
fazendo isto__________________________________________________.
2) Vou abandonar essa prática______________. Como? ________________
____________________________________________________________
COMPARTILHANDO: Ore e agradeça a Deus por esta meditação! Fale a Ele o
quanto você quer ter a convicção e ser um adolescente semelhante a Daniel nos
dias de hoje.

Daniel
Parte 3
Essa é a última meditação sobre a vida de Daniel e essa semana você vai aprender
5 qualidades que Daniel tinha que fez com que ele se destacasse no cativeiro.
Segunda-feira: Daniel - Diligente
“O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são

amplamente satisfeitos". Provérbios 13:4
ENTENDENDO: O versículo de hoje fala sobre dois tipos de pessoas, que são:
________________ X ________________. A vontade de Deus é que você
vença a preguiça e seja uma pessoa diligente. Diligência é fazer tudo correto,
com empenho, zelo, dedicação, fazer por completo e da maneira certa. E você
deve ser diligente com todas as suas tarefas e obrigações. Marque um X nas opções
em que você deve ser diligente: ( ) estudos ( ) ajudar em casa ( ) meditação ( )
atividades do Nova Teens (Apps, GA). Sim, em todas essas atividades você deve
agir com diligência. Agora ligue corretamente as atitudes correspondentes a cada
tipo de pessoa:
PREGUIÇOSO ▪

DILIGENTE

▪

▪ Dá desculpas por não ter terminado uma tarefa.
▪ Faz a tarefa ou atividade por completo.
▪ Faz a tarefa ou atividade na hora.
▪ Deixa para fazer na última hora.
▪ Faz bem feito, com zelo e dedicação.
▪ Dá desculpas para não fazer.
▪ Não dá o seu melhor, faz de qualquer jeito.
▪ Faz reclamando, murmurando.

MEMORIZANDO: Não seja preguiçoso(a) com a meditação, faça por completo e
dê o seu melhor. Então decore agora e só depois avance. Decorei ( ). 
TIRANDO A LIÇÃO: Daniel era muito diligente, fazia tudo bem feito e isso fez
com ele se destacassem entre ______________ e _______________ (Leia
Daniel 6:3). O rei percebeu essas qualidades e planejava fazer algo a respeito, o
que? (Daniel 6:3)______________________________________________.
Pense Nisso!!!! O versículo de hoje fala que o preguiçoso deseja, mas nada tem,
mas o diligente tem seus desejos amplamente satisfeitos e você pode ver isso na
história de Daniel, ele era tão cuidadoso e trabalhador que chamou a atenção do
Rei Dario, por isso planejou colocá-lo a frente de todo império. E isso que acontece
adolescente quando se é diligente, você se destaca, você se torna o melhor aluno,
um filho dedicado, um adolescente que os líderes podem contar no Novateens.

Você tem sonhos? Você deve começar a buscá-los agora, não seja preguiçoso, as
coisas não caem do céu. Você quer ter uma boa profissão, se destacar
profissionalmente, então seja diligente em seus estudos. A preguiça é um mal que
você sempre deve estar lutando contra isso atinge você e atrapalha todas as áreas
da sua vida.
Para você ser diligente, deve seguir alguns princípios práticos:
1) FAZER NA HORA – Pare de dar desculpas e adiar as coisas: estudar um dia
antes da prova; fazer a meditação antes de dormir (faz com sono e sem qualidade);
não obedecer a seus pais na hora.
2) FAZER POR COMPLETO – Faça suas tarefas por inteiro, até o fim. Termine a
meditação, não fique sem decorar os versículos e nem faça pela metade. Faça todas
as tarefas que seus pais mandarem e as atividades da escola por completo.
3) DAR O SEU MELHOR – Não faça de qualquer jeito, faça sem reclamar, faça
com dedicação. Em Colossenses 3:23 diz que tudo que você faz deve ser como para
o _____________
Veja o que a Bíblia fala sobre o diligente e preguiçoso completando as palavrascruzadas. Vertical: 1. Provérbios 20:4 O
____não ara a terra na estação própria;
mas na época da colheita procura, e não
acha nada; 2. Provérbios 14:23 Todo
_____ árduo traz proveito, mas o só falar
leva à pobreza; 3. Provérbios 19:15 A
preguiça leva ao ___ profundo, e o
preguiçoso passa fome; 4. Provérbios
12:24 As mãos diligentes _____, mas os
preguiçosos
acabarão
escravos.
Horizontal: 5. Provérbios 20:13 Não ame
o sono, senão você acabará ficando pobre;
fique desperto e terá _____ de sobra. 6.
Provérbios 10:4 As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos
diligentes lhe trazem_____
DECIDINDO: Tome decisões práticas para ser uma pessoa diligente. Decido: ( )
Parar de adiar as coisas e fazer na hora. ( ) Ir até o fim nas minhas atividades
como: meditação, escola e ajudar em casa.
COMPARTILHANDO:  Converse com o Pai. Peça perdão por todas as vezes
que você agiu e age com preguiça, e peça ajuda para cumprir suas decisões.
Terça-feira: Honestidade
“Pesos adulterados e medidas falsificadas, são coisas que o Senhor detesta.”
Provérbios 20:10

adolescente, tenha coragem para se manter firme em suas convicções e Deus
certamente se agradará de você. Não tenha dúvida - Nessa fase de sua vida você
será muito testado nessa área, por isso persevere, suas atitudes agora serão o
ponto de partida de como você será na fase adulta, se terá sucesso como
profissional, pai/mãe, servo de Deus... Lembre-se sempre de José, Davi, Samuel,
Daniel entre outros que decidiram andar com Deus desde a juventude e na fase
adulta alcançaram muitas vitórias, e assim como eles, você também pode chegar
muito longe com coragem e fé!
DECIDINDO: Coragem é algo que pode ser aplicado em praticamente todas as
áreas de nossas vidas. Você sabe onde você precisa de um pouco mais de coragem
para melhorar? Então agora é com você: ( ) Decido sair do meio de conversas
inapropriadas (imoralidades, fofocas, calúnias, etc); ( ) Não vou colar e nem passar
cola para ninguém em provas; ( ) Decido manter minha pureza sexual; ( ) Decido
admitir meu erro quando for culpado de algo. ( )
COMPARTILHANDO: Deus se agrada de pessoas corajosas, pois Ele sabe que são
essas que serão capazes de realizar coisas maiores para o reino. Peça a Deus a
coragem que você precisa para fazer a vontade dEle e que Ele ajude você a cumprir
as decisões que tomou hoje.
Sexta-feira: Fidelidade
“Escolhi o caminho da fidelidade; decidi seguir as tuas ordenanças.”
Salmos 119:30.
ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado das palavras abaixo
Caminho:_____________________________________________________
Fidelidade:___________________________________________________
Ordenanças:___________________________________________________
Leia os versículos abaixo e diga o que significa cada uma dessas palavras acima no
contexto em que elas aparecem:
 Salmos 1.6:_________________________________________________
 Salmos 117.2:________________________________________________
 Salmos 119.102:______________________________________________
O caminho que você deve seguir é da fidelidade, ser fiel e obediente a Deus,
seguindo sempre a sua Palavra, você nunca se desapontará por tomar essa decisão.
MEMORIZANDO: Chegou a hora de memorizar, não pule este passo! Repita o
versículo cinco vezes e depois tente falar sem olhar. Aproveite e revise os da
semana ( ) fiz 5 vezes e decorei ( ) revisei os da semana.
TIRANDO A LIÇÃO: Como você meditou nestas 3 semanas sobre Daniel,
percebeu que ele viveu em uma época hostil, de guerra e que era muito difícil ter
fé? Além disso, Daniel era um jovem muito admirável, porque era sábio, tinha
conhecimento e também um bom porte físico. Mas a qualidade mais marcante de

_______________________________________________________ Uma
definição interessante de covardia que encontrei na internet diz o seguinte: É algo
que te remete a não tentar, a não buscar, a não lutar por medo, por indecisão, por
fraqueza. É deixar de fazer algo, é desistir no meio do caminho, é abandonar uma
luta pela metade. Quantas coisas você já deixou de conseguir por causa do medo
de errar? Isso é mais comum do que você imagina adolescente. O MEDO é o
principal combustível da covardia – Assim, para ter coragem, você DEVE vencer o
medo! No capítulo 6 de Daniel mostra um exemplo de como a coragem associada
com a fé e a confiança em Deus pode mudar o rumo de muita situações difíceis.
Então vamos aprender mais com Daniel!
MEMORIZANDO: Falando em coragem hoje tem um desafio especial para você:
Mande um vídeo para o grupo de whatApp do seu G.A falando o versículo de hoje
memorizado. Vamos lá, coragem!!!
TIRANDO A LIÇÃO: Em Daniel 6:6-13 vemos um dos maiores exemplos de
coragem: Certamente Daniel sabia que seria condenado a morte se fosse pego
orando a Deus, mesmo assim não negou sua fé. Tal atitude demonstra o quanto ele
confiava em Deus e que nem a morte iminente o faria abrir mão de sua convicção.
A fé e a confiança em Deus têm mesmo esse poder: Dar a coragem necessária
para que seus filhos sigam sempre em frente sem temer, sem olhar para trás
e assim cumprir a vontade de Deus.
Vamos ver mais alguns exemplos de grande coragem preenchendo o quadro abaixo:
Texto
Personagem
Ato de coragem
Atos 4:7-14
1 Tessalonicenses
2:1-4
Deuteronômio 31: 68
2 Crônicas 17:3-6
Quais dos exemplos vistos acima mais lhe chamou atenção?________________
Por que?______________________________________________________
No texto de 1 Tessalonicenses 2:1-4 qual a principal motivação da coragem do
personagem?__________________________________________________
Que lição você aprendeu com esse texto?____________________________
____________________________________________________________
Pense nisso!!! PARA SER CRISTÃO É NECESSÁRIO TER CORAGEM! Muitas
vezes você precisará dela para dizer um não para seus amigos, para se levantar e
defender sua fé quando preciso, para falar de Cristo quando tiver a oportunidade,
para fazer o certo mesmo que todos estejam fazendo o errado.... Seja a exceção

ENTENDENDO: O que significa adulterar algo? _______________________.
Se não souber, pesquise no dicionário o significado. Para você, o que significa o
termo “medidas falsificadas”? ____________________________________.
O versículo de hoje fala sobre Honestidade. O significado de honestidade é:
qualidade de quem demonstra honradez; que age de acordo com os princípios
da moral; atributo do que é decente; qualidade do que possui pureza. Já a
desonestidade é falta de sinceridade; particularidade da pessoa desonesta;
má-fé. Ação, comportamento e dito que se opõem à moral. Como você viu no
versículo, o Senhor detesta/abomina pessoas desonestas, o cristão verdadeiro não
se associa com pessoas desonestas e nem imita a conduta dessas pessoas que
enganam o seu próximo a fim de adquirir “vantagens”.
MEMORIZANDO: Agora é hora de você memorizar o versículo de hoje. Está fácil!
Memorizei! ( ) :D
TIRANDO A LIÇÃO: Desde a semana passada você está meditando sobre Daniel.
Hoje você irá meditar sobre uma característica muito forte na vida desse jovem:
a honestidade. Daniel era íntegro, fiel e digno de confiança. Ele foi escolhido pelo
rei Dario para ocupar o cargo de administrador. Como ele se destacou no serviço
ao rei, mostrando-se mais capaz que os outros administradores e funcionários,
desse modo acabou despertando inveja nesses homens. Por isso, eles começaram a
procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do reino. Mas NADA
encontraram em sua conduta que fosse desonesto (Daniel 6: 2-5).
Pense Nisso!!! A honestidade é uma característica do verdadeiro filho de Deus,
pois quem procura agradá-lo, obedece-o mediante ao que a Bíblia diz. Se você,
adolescente, ainda tem alguma conduta desonesta diante do Senhor, peça perdão
e Ele perdoará você. Um exemplo de desonestidade é colar na prova da escola e
passar cola ao colega; mentir aos pais sobre a nota vermelha que você tirou nas
avaliações; furar a fila em qualquer lugar; fazer a meditação tudo em um dia; não
devolver o troco errado. Há inúmeros exemplos de desonestidade que podem
passar batido na sua vida, mas que são PECADOS abomináveis ao Senhor. Ele
odeia/detesta a pessoa desonesta.
Agora leia os textos e relacione as colunas.
a) Salmos
( ) Melhor é ter o pouco e ser honesto do que viver uma vida
112:5
desonesta.
b)
( ) A língua mentirosa não dura muito tempo, somente os lábios
Provérbios
que falam a verdade.
11:1
c)
( ) O homem que sabe conduzir seus negócios com honestidade é
Provérbios
feliz.
12:19

d)
( ) Temos que ter cuidado de fazer o que é correto aos olhos do
Provérbios
Senhor, mas também aos olhos dos homens.
16:13
e)
( ) A mentira faz parte da natureza do velho homem.
Provérbios
19:1
f) 2
( ) O Senhor odeia balanças desonestas, mas se alegra com os
Coríntios
pesos exatos.
8:21
g)
( ) A conduta honesta agrada ao rei e ele valoriza o homem que
Colossenses
fala a verdade.
3:9
DECIDINDO: Decido ser um (a) adolescente honesto na sala de aula, não passando
e nem pegando cola dos colegas ( ). Decido não mentir para meus pais sobre minhas
notas vermelhas ( ). Decido fazer a meditação completa e ler todos os versículos
da lição que foram pedidos ( ).
COMPARTILHANDO: Ore a Deus para você conseguir ser um (a) adolescente
honesto. Lembre-se Deus se agrada da verdade e odeia a mentira. Entregue a Ele
alguma dificuldade que você tem nessa área.
Quarta-feira: Responsável
“Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido

Pense Nisso!!! Os adolescentes têm fama de ser irresponsáveis, as pessoas as
vezes tem dificuldade confiar algo a um adolescente, pois acham que ele não irá
cumprir com sua responsabilidade ou se for algum objeto vai perder ou quebrar.
Você fica chateado por pensarem isso de você? Mas será que algumas vezes eles
não têm razão. Quantas vezes seus pais ou responsáveis te pediram para fazer
algo e você não fez? E as tarefas da escola você faz todas? E quando vai no
acampamento sempre acaba esquecendo alguma coisa lá? Você costuma quebrar ou
perder suas coisas e as dos outros? Adolescente, ter a fama de irresponsável não
é bom, você é visto como uma pessoa negligente que não se pode confiar. Seja
responsável com suas coisas e com as coisas dos outros, faça suas tarefas da
escola, cumpra suas responsabilidades em casa e assim você se destacará.
Leia as passagens a seguir e tire uma lição sobre responsabilidade em cada uma
destas áreas e depois dê uma nota de 0 a 10.
Versículo

Área

Salmos 19:14

Relacionamento com
Deus

Provérbios 12.22

Falar

Colossenses 3:17

Agir

Colossenses 3:20

Com os pais

Daniel 1:4

Estudos

Provérbios 17:17

Amigos

Lição

Nota

ao serviço real; não trabalhará para gente obscura.” Provérbio 22:29
ENTENDENDO: Procure no dicionário o significado da palavra “habilidoso” ____
___________________________________________________________
Você conhece alguém assim? Habilidoso em seu trabalho? ________________.
Pode ter certeza que essa pessoa é de confiança. Trazendo para a atualidade o
“serviço real” seria uma posição de destaque no lugar onde a pessoa está realizando
o trabalho. A última parte do versículo fala que não trabalhará com pessoa obscura,
isto é, uma pessoa mal intencionada, relaxada e desonesta.
MEMORIZANDO: Hoje a meditação é sobre Responsabilidade, então seja
responsável e faça os 5 passos da meditação. Este momento de memorizar, então
memorize.
TIRANDO A LIÇÃO: Ontem você meditou baseado em Daniel 6:2-5, que Daniel
era honesto, mas nestes versículos encontramos mais duas qualidades de Daniel,
marque quais são: ( ) fiel; ( ) boa aparência; ( ) esperto; ( ) não era negligente.
Hoje você vai meditar sobre Daniel não ser negligente, significa então que ele era
RESPONSÁVEL, ser responsável é você responder pelos seus atos ou por uma
coisa confiada. E Daniel era assim, o rei poderia confiar qualquer coisa a ele, que
ele assumia a responsabilidade, ele cumpria as suas obrigações.

DECIDINDO: Está na hora de você ser um adolescente responsável. ( ) Decido
cumprir minhas tarefas de casa sem minha mãe precisar mandar; ( ) Decido fazer
todas minhas tarefas da escola dentro dos prazos; ( ) Decido ser responsável com
minhas coisas e com as dos outros, não perder e nem quebrar.
COMPARTILHANDO:  Senhor, me ajuda ser um adolescente mais
responsável e cumprir com minhas obrigações.
Quinta-feira: Coragem
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de
equilíbrio”. 2 Timóteo 1:7
ENTENDENDO: O que é covardia na sua opinião?______________________

