
 
                                                                        

 
 
 
 

DANIEL 
 

Segunda-Feira: Daniel um Adolescente Fiel 
 

“Escolhi o caminho da fidelidade; decidi seguir as tuas 

ordenanças.”  Salmos 119:30 

Procure o significado das palavras abaixo: 
Caminho:________________________________________________ 
Fidelidade:_______________________________________________ 
Ordenanças:______________________________________________ 
 
Leia os versículos abaixo e diga o que significa cada uma dessas 
palavras no contexto em que elas aparecem:  

• Salmos 1.6:____________________________________________ 

• Salmos 117.2:__________________________________________ 

• Salmos 119.102:________________________________________ 
 
Na época que Jeoaquim era rei de Judá e Nabucodonosor rei da 
Babilônia, Deus entregou seu povo aos babilônicos, Ele permitiu que 
eles fossem levados cativos (presos) (2 Rs 20:18). E Daniel que era de 
uma família judaica de alto nível, agora estava entre os foram levados 
como escravo. Ele e seus amigos tinham todas as características 
solicitadas pelo Rei (Leia Daniel 1.4), por isso foram trabalhar no 
palácio real.  
 
MEMORIZANDO: Comece hoje a decorar os versículos da semana! 
 
PARA APRENDER MAIS: Leia Daniel Capítulos de 1 a 3 (  ) Fiz a 
leitura 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Você notou que Daniel nasceu 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 



bom porte físico. Mas a característica mais marcante de Daniel era a 
sua fidelidade a Deus, ele foi para uma terra distante, outro país, com 
outros costumes e outra cultura, mas mesmo assim não deixou de servir 
a Deus, pelo contrário, foi contra o que a sua época lhe pressionava e 
fez o que agradava a Deus. Daniel não vivia muito diferente do que você 
vive, hoje as pressões são diferentes, mas elas existem. 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!  
 
Aprendendo mais: Leia as passagens e destaque as atitudes de 
Daniel e anote suas decisões quanto as atitudes que deve ter, no 
quadro abaixo: 

Referênc
ia 

Atitudes de Daniel Referência Atitudes que devo 
ter 

Dn 1:8-
16 

Ele decidiu ficar 
longe da impureza  

Sl 1:1-2/ 
26:4-5 

 

Dn 1:19  Pv 6:6-11; 
9:10; 13:4 

 

Dn 2:14-
18 

 Pv 13:13; 
1:23; 2:1-5 

 

Dn 2:46-
49 

 Pv 12:24, 27; 
12:34  

 

 
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 essa semana:  
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. 
 
 

Terça-feira: Mantendo a pureza 
 



“Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e 

com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para 

se abster dele.” Dn 1.8 

Ontem você meditou sobre a fidelidade de Daniel, e você vai perceber 
que suas decisões fizeram toda diferença no seu relacionamento com 
Deus. Diariamente tomamos decisões. 
Daniel “decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho 
do rei”, agora pense um pouco e diga o que hoje em dia pode te tornar 
“impuro”: ________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Reescreva o versículo, colocando seu nome no lugar de “Daniel” e no 
lugar das palavras “comida e vinho do rei”, coloque aquilo que você 
listou acima que pode te tornar impuro_________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
MEMORIZANDO: Não deixe para última hora, decore os versículos da 
semana. 
 
PARA APRENDER MAIS: Leia Daniel Capítulos de 4 a 6 (  ) Fiz a 
leitura 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Você gosta de comidas deliciosas? Lasanha, 
churrasco, mousse de chocolate! Fico imaginando que no palácio do rei 
havia muita comida saborosa. Daniel era um jovem adolescente que 
gostava de comer todas essas comidas. Mas quando ele chegou ao 
palácio, tomou uma decisão que seria muito difícil no início, mas que 
Deus o honrou por causa disso. Além das comidas que o rei oferecia, 
as pessoas que estavam ao redor de Daniel eram jovens, e ele viveu 
no meio destas pessoas que não agradavam a Deus, mas decidiu 
confiar em Deus e ser fiel, ao invés de esquecer-se de Deus e aproveitar 
aquilo que o mundo estava lhe oferecendo. Você tem sido um Daniel 
em meio aos seus amigos? Tem decidido ser separado e não 
desagradar a Deus, ou tem cedido às tentações? Você adolescente, 
está vivendo um dos melhores anos de sua vida, por isso não 
desperdice as oportunidades que Deus tem lhe dado, faça a diferença 
sendo uma pessoa que brilha no meio das pessoas que não conhecem 
a Cristo.  
 



Aprendendo mais: Leia os versículos e separe os que falam de Pureza 
e os que falam de Impureza: Dn 1.17, Sl 18.20, Jó 14.4, 2 Sm 22.21, Is 
1.25, Ez 39.24, Ef 5.3, 1 Ts 4.7, Cl 3.5, 1 Tm 4.12, Tg 1.21, Gl 5.19, Ef 
4.19 

Pureza Impureza 

 
 

 

 
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”  
(  ) desobedecer meus pais ou líderes (  ) murmuração (reclamar de 
tudo)  
(  ) pensamentos imorais (  ) palavrões (  ) ganância (amor ao dinheiro 
e a bens materiais, celular, roupa...)  
Depois de se avaliar, as notas em que você tirou menos de 8, faça uma 
decisão prática com Deus de melhorar, peça ajuda ao seu líder para 
vencer nestas áreas. 
 
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. 

 
Quarta-feira: Intimidade com Deus 

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela 
oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus 

pedidos a Deus.” Filipenses 4:6 
 
Hoje é você que vai analisar o versículo, escrevendo o que você 
entendeu de cada parte, se tiver dúvida procure o versículo em outras 
versões da Bíblia ou peça ajuda de alguém: 
“Não andem ansiosos por coisa alguma” _______________________ 
“Mas em tudo” ____________________________________________ 
“pela oração e súplicas” _____________________________________ 
“e com ação de graças” _____________________________________ 
“apresentem seus pedidos a Deus” ____________________________ 
Oração nada mais é do que uma conversa com Deus, onde você pode 
conversar de tudo com Ele, colocar seus medos, suas dificuldades, 
agradecer, pedir coisas, pedir por um amigo e adorá-Lo.  



PARA APRENDER MAIS: Leia Daniel Capítulos 7 e 8 (  ) Fiz a leitura 
 
TIRANDO A LIÇÃO: A história de Daniel nos mostra que ele tinha o 
costume de orar todos os dias, e não deixou de orar nem mesmo 
quando corria o perigo de ser atirado na cova dos leões (leia Dn 6:10). 
Daniel sempre apresentava seus agradecimentos e pedidos a Deus. 
Isso era uma rotina na vida dele. Ele era um dos jovens mais sábios do 
reino e sabia que toda sabedoria, inteligência, habilidade que possuía 
vinha de Deus, nunca deixou que sua intimidade com Deus se 
perdesse. Mesmo em uma terra distante, Daniel continuou buscando a 
Deus. E você, quando viaja, sai de férias, está longe da igreja, será que 
se esquece de Deus? Deixa de meditar, deixa de orar? Não busca a 
Deus porque ninguém vai lhe cobrar? O próprio Jesus nos ensinou uma 
parábola para orarmos sempre e nunca desanimarmos. Leia Lc 18:1-
8 (  ) Fiz a leitura. Quando oramos continuamente nossas orações são 
certamente ouvidas e atendidas por Deus conforme a Sua vontade.  
 
Aprendendo mais: Leia os seguintes versículos: Pv 28:9; Jr 29.12 Dn 
2:13-19; Lucas 18:9-14; Mt 7.7; Mt 21.22; João 17.7; At. 12:5-11; 
16:25-26; Col 4.2; I Tm 2:8; agora responda em uma escala de 0 a 10, 
como está sua vida de oração? Você ora:  
(  ) em casa (  ) caminhando (  ) na escola ( ) no ônibus/carro (  ) não 
tenho o costume de orar.  
Escreva uma coisa que você pediu em oração e Deus te deu: 
_______________________________________________________.  
 
Desafio: Seguindo as dicas, veja 3 orações que realizaram milagres na 
vida de quem serve a Deus. Descubra o “Local de oração” e o 
“Objetivo” da oração feita. As dicas não aparecem na ordem:  
1) Uma oração foi feita na prisão, outra na Babilônia e outra em 
Jerusalém. 2) Alguém orou para salvar os sábios da execução, alguém 
orou para tirar Pedro da prisão, e alguém orou e as prisões se abriram. 
3) Daniel orou na Babilônia. 4) Paulo e Silas oraram e as prisões se 
abriram. 5) A igreja não orou na prisão e nem orou para salvar os sábios 
do reino da execução.  

Personagens – 
Quem orou 

Local de 
oração 

Objetivo 

1) Igreja   

2) Paulo e Silas   



3)   Daniel e 
amigos 

  

 
DECIDINDO: Não perca sua intimidade com Deus, e se você não tem, 
busque! Decida:  
(  ) Todas as manhãs ao acordar vou entregar meu dia para Deus.  
(  ) Vou orar agora por alguém que gosto muito ou que sei que está 
passando por algum problema. 
 
COMPARTILHANDO: Agora converse com Deus, apresente suas 
decisões, seus problemas ou simplesmente conte o seu dia a Ele. Ele 
tem prazer em ouvir você!  

 
Quinta-feira: Confiando em Deus 

 
“Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, 

jamais abandonas os que te buscam.” Salmos 9.10 

Se você já entregou sua vida a Jesus, não importa qual o tamanho do 
problema, entenda que Ele é seu protetor e vai te livrar de TODO perigo 
que aparecer. Todo é um pronome indefinido que significa uma 
totalidade afirmativa, então confie em Deus totalmente, dê graças e 
confie que dele você receberá ajuda, socorro e proteção. 
 
PARA APRENDER MAIS: Leia Daniel Capítulos 9 e 10 (  ) Fiz a leitura 
 
TIRANDO A LIÇÃO: Como vimos ontem, Daniel era um homem de 
oração e certo dia, foi emitido um decreto que proibia a adoração de 
qualquer deus ou homem, a não ser do rei (Dario), pois quem 
contrariasse essa ordem seria jogado na cova dos leões.  Daniel não se 
intimidou com isso, ele se manteve fiel a Deus e continuou com suas 
orações 3 vezes ao dia, mas o pegaram orando e assim ele foi jogado 
na cova. Daniel não abandonou sua crença, não se desesperou, não 
ficou com medo porque ele sabia que Deus estava do seu lado e não o 
abandonaria no momento de dificuldade. Você adolescente, diante das 
dificuldades se mantém firme e fiel ou abandona sua fé? Existe algum 
problema que tem lhe causado tristeza e insegurança? Faça como 
Daniel, confie em Deus, não tenha medo, entregue suas dificuldades 
para o Senhor, pois Ele mesmo prometeu: “Nunca te deixarei, nunca te 
abandonarei” (Hb 13:5b). Voltando à história de Daniel, no fim ele saiu 



ileso, não sofreu nenhum arranhão dos leões, porque acreditou que o 
Senhor o salvaria. Não desista, continue confiando em Deus!  
 
Aprendendo Mais: Leia os versículos e coloque as lições que você 
aprendeu. 

Ref. Lição 

Is 25:9  

Sl 34:4  

Sl 115:11  

Mt 10:22  

 
DECIDINDO: Se você tem passado por situações difíceis por manter 
sua fé em Cristo, não desanime, mantenha-se firme.  
(  ) Decido que mesmo diante do problema, vou confiar que Deus me 
ajudará.  
 
AGORA, ORE: Termine essa meditação pedindo forças a Deus e fé 
para continuar confiando em todas as Suas promessas e também 
coragem para vencer todas as dificuldades. Fale para Ele: “Eu confio 
totalmente no teu amor e sei Senhor que nunca irás me abandonar”. 

 
Sexta-feira: Escolhendo amigos verdadeiros  

 
“O amigo ama em todos os momentos; é um irmão na 

adversidade”. Pv 17.17 

Você já meditou o que é o amor, estão responda o que é AMAR? 
_______________________________________________________. 
Dê exemplo como você pode dar a vida pelos seus amigos? 
_______________________________________________________.  
Procure o significado da palavra “adversidade”: _________________ 
_______________________________________________________ 
O amigo verdadeiro está com você em todas as horas, boas e ruins. 
 
MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e até domingo você deve 
falar para seu melhor amigo.  
 
PARA APRENDER MAIS: Leia Daniel Capítulos de 11 e 12 
 
 



 
TIRANDO A LIÇÃO: Daniel também tinha seus amigos, ele não estava 
sozinho no cativeiro, ele tinha 3 amigos com quem podia contar: 
Hananias, Azarias e Misael. Estes amigos estiveram do lado de Daniel 
em todos os momentos: quando decidiram não se contaminar com a 
comida do Rei, ajudando Daniel em oração quando ele tinha que 
descobrir e interpretar o sonho de Nabucodonosor. Eles tinham os 
mesmos princípios, eram fiéis a Deus e também não temeram a morte 
(Dn 3). E você tem amigos assim, amigos verdadeiros, que servem e 
amam ao Senhor como você? Ou você anda com o pessoal barra 
pesada, que vivem brigando e prejudicando os outros. Sabia que Deus 
se interessa que tipo de amigos você têm, existem 49 versículos com 
este tema. E que tipo de amigo você é? Só está do lado dos seus 
amigos na hora da alegria, da bagunça? Ou quando eles estão 
passando por dificuldade, precisando de uma força, você está 
presente? Seja um amigo verdadeiro, sincero, que dá a vida pelos seus 
amigos, ande com pessoas que possuem os mesmos princípios que 
você, que amem a Deus.    
 
Aprendendo Mais: Leia as passagens bíblicas abaixo, preencha a 
palavra cruzada e descubra grandes amigos da Bíblia. Vertical: 
1)Lucas (Lc 1: 1-3); 3)Jônatas (1Sm 18.1-4); 5)Marta, Maria e Lázaro 
(Jo 11:1-44). Horizontal: 2)Abrão (Gn 14.14-16); 4)Áquila e 
Priscila (Rm 16. 3-4); 6)Rute (Rt 1.16-17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECIDINDO: Hoje suas decisões vão ser sobre amizade.  
(  ) Decido amar meu melhor amigo com _________________________ 
(bilhete, presente, servindo, etc).  
(  ) Decido fazer um novo amigo no Nova Teens. 
 
ORE: Hoje agradeça ao Senhor pelos seus amigos. 

 
 


