
 

 

 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 09 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 23/05/2021 

 

DANIEL - PARTE 01:  

Cativeiro na Babilônia 
 

Versículos para memorizar: 
1 – Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. 
(Salmos 119:9) 

2 – Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de 
Deus. (1 Coríntios 10:31)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA-FEIRA: 
Relembrando a história: 

 
1. Deus separou a nação de Israel de forma especial para adorarem somente a ele. Com o passar 
do tempo, eles deixaram de obedecer ao Senhor e adoraram deuses falsos. Preencha as lacunas 
seguindo as imagens. Siga o exemplo. 
 
 
 
a) Deus avisou durante muito tempo através de          juízes e profetas     que eles deveriam 

abandonar os ídolos. 

b) Mas eles se desviaram cada vez mais do         ____________ de Deus. 

c) Então a        ________________ do Senhor veio sobre o povo de Judá. 

d) Por causa da        __________________ constante deles, algo terrível aconteceu. 
 

 
2. Deus já tinha falado o que aconteceria se eles se desviassem. Deus cumpre o que promete, 
então eles tiveram que sair do seu país a força. Esse foi o primeiro exílio. Siga os acontecimentos e 
complete, com as vogais, o nome dos personagens. Dica: leia 2 Crônicas 36:5-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nesse período, quatro jovens também foram levados cativos para a Babilônia. Eles nasceram na 
época do rei Josias e cresceram vendo a purificação do templo. Eles eram firmes na Palavra e 
tinham o caráter que agradava a Deus. Pinte os desenhos e depois preencha a cruzadinha ao lado 
com o nome deles. 

     desobediência              disciplina                plano               juízes e profetas 

Deus entregou a nação 
 nas mãos do rei 

N __ B __ C __ D __ N__ S__ R 

O rei de Judá,  
J __ __ __ Q__ __ M,  

Foi levado preso. 

Nabucodonosor também levou 
objetos valiosos do templo do  

S __ N H __ R. 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
Refletindo: 
- O exílio foi a consequência do pecado do povo de Israel. O pecado sempre traz consequências 
ruins.  

Lição: 
- Mesmo em meio a um povo cheio de pecado, existiam quatro jovens que temiam ao Senhor. 
Aprendemos que mesmo quando estamos em meio a pessoas que não fazem o que Deus se 
agrada, podemos ser exemplos de obediência e amor a Deus.  

Decisões práticas: 
(    ) Decido ser um exemplo de obediência a Deus quando estiver com meus amigos que não são 
crentes. Vou fazer o que agrada a Deus. 
(    ) Decido confessar meus pecados, pois sei que eles têm consequências. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo sua oração falando para Deus suas decisões. Não deixe para depois, faça agora. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
TERÇA-FEIRA: 
 

1. O rei Nabucodonosor fez um concurso. Aspenaz, chefe dos oficiais, deveria escolher jovens 
importantes e de boa família. Faça um        nas alternativas que mostram os requisitos dos jovens. 
Se precisar, leia Daniel 1:4. 
 

 Sem defeito físico. 

   Boa aparência. 

 Que soubesse cozinhar. 

 Inteligentes. 
  

Aspenaz também tinha que ensinar-lhes tudo sobre os babilônios. 
 

2. Responda V para verdadeiro e F para falso. Dica: se precisar, leia Daniel 1:5-6. 
 
 (   ) Os aprovados no concurso iriam a comer e beber diariamente tudo o que era servido ao rei. 

 (   ) Os aprovados seriam treinados durante três anos e depois trabalhariam no palácio. 

 (   ) Os aprovados poderiam voltar para Jerusalém. 

 (   ) Daniel, Hananias, Misael e Azarias foram aprovados! 
 

 
3. Assim que foram aprovados, os oficiais babilônios mudaram os nomes hebreus dos rapazes 
para nomes babilônicos. Ligue o rapaz ao seu nome babilônico. Dica: leia Daniel 1:7. 
 
 
 

 Que praticasse esporte. 

 Domínio de vários campos do 
conhecimento. 

 Capacitados para servir no palácio 
do rei 

DANIEL HANANIAS MISAEL AZARIAS 



 

 

Porque não era 
gostosa. 

As carnes que o 
rei comia eram 
oferecidas aos 
deuses falsos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Refletindo: 
- Os quatro jovens tinham boas qualidades e se dedicavam no que faziam. Isso chamou a atenção 
de Aspenaz. Será que você também tem chamado atenção por suas boas qualidades? Reflita.  

Lição: 
- Daniel e seus amigos não ficaram desanimados por terem sido levado cativos. Mesmo morando 
numa terra desconhecida e com um rei que não adorava a Deus, eles decidiram dar o seu melhor 
pois sabiam que o fizessem, seria como se fosse para Deus. Leia Colossenses 3:23.  

Decisões práticas: 
(    ) Decido dar meu melhor no meu Momento com Deus, pois sei que estou fazendo para Deus. 
(    ) Decido dar meu melhor nas minhas tarefas da escola e de casa, pois sei que estou fazendo 
para Deus. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer ser uma criança que chama a 
atenção por suas boas qualidades. Escreva suas decisões. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 

 
QUARTA-FEIRA: 

1. Eles passaram por muitos testes e logo viria o mais importante: a prova de caráter. Mas afinal, o 
que é caráter? Siga as setas e depois complete as lacunas: 
 
  
 
 
“Caráter é __________________________ diante de uma _________________________ ou __________.” 

 

 

2. Os jovens escolhidos deveriam comer a comida da mesa do rei. Porém Deus reprovava essa 
comida. Então porque eles não queriam comer a comida do rei? Pinte as afirmativas corretas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Qual foi a decisão de Daniel diante da comida do rei? Desenrole a frase e escreva a decisão: 

Porque iria incluir alimentos 
que Deus já havia proibido, 

como porco e coelho. 

DANIEL HANANIAS MISAEL AZARIAS 

MESAQUE ABEDE-NEGO BELTESSAZAR SADRAQUE 

Caráter é  

o que eu faço 

diante de uma 

situação difícil 

ou fácil 

A lei de Moisés proibia comer certas carnes. Mas no Novo Testamento 
Deus ensinou para os seus filhos que agora nós temos liberdade de comer 
tudo com gratidão (Atos 10:9-16). 



 

 

 
 
 
 
 
Refletindo: 
- Ir contra uma decisão do rei exigia muita coragem, mas mesmo assim Daniel sabia que mais 
importava agradar a Deus do que ao rei. Leia Atos 5:29 

Lição: 
- Deus quer a nossa obediência completa. Quando uma autoridade mandar você fazer algo que 
não agrade ao Senhor, escolha fazer o certo. Lembre-se da decisão de Daniel e seu amigos. 

Decisões práticas: 
(    ) Decido obedecer a Deus completamente, imediatamente e sem reclamar. 
(    ) Decido ter coragem para fazer o certo sempre. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva abaixo uma oração falando para Deus que você quer ser uma criança corajosa e 
obediente. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
QUINTA-FEIRA: 

1. Daniel estava longe de sua família, do sacerdote e do templo. Ele poderia muito bem ter 
pensado: “Vou comer e ninguém vai saber”. Daniel tinha uma qualidade muito importante. Coloque 
as sílabas na ordem e descubra qual é essa qualidade. 
  3  1 4  2  5  
 
 
 

___________________________________ 
 

Marque um X na alternativa que descreve corretamente o que é integridade: 

(   ) Fazer o que é correto só quando estiverem me olhando. 
(   ) Fazer o que é correto em todas as situações, independente se alguém estiver olhando ou não. 
(   ) Fazer o que é correto só quando eu quero. 
  
2. Daniel era íntegro. Não precisava que ninguém cobrasse, ele fazia o que era certo. Ele não mudou 
o seu comportamento porque alguém podia estar olhando. Faça uma carinha feliz somente nas 
situações que mostram integridade em sua vida. Siga o exemplo: 
         
        Faço o que meus pais falam mesmo quando eles não estejam olhando. 

        Mesmo que apareça uma chance de colar na prova, não vou fazer isso. 

        Minha mãe está ocupada e me manda fazer a meditação. Não vou enrolar. Vou obedecer. 
 
        Se eu falar a verdade, vou levar uma bronca. Se eu mentir, ninguém vai suspeitar. Vou mentir. 
 
3. Daniel e seus amigos poderiam morrer por desobedecer a ordem do rei. Nesse momento, eles 
não tiveram medo de fazer o que é certo, mesmo estando sozinhos e com medo. Ele  

GRI IN DA TE DE 

Eu ____________ não me tornar 

______________. Já tinha decidido 

______________ a Deus, custe o 

que custasse. 



 

 

O desafio iria durar quantos 
dias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel e seus amigos iriam comer 
apenas: 

 

Eles só iriam beber: 
 

demonstraram uma qualidade muito importante. Complete as lacunas com a primeira letra de cada 
desenho e descubra. 

 

 
 
 
 
 

       

 
4. Depois de decidir fazer o que agrada a Deus, Daniel foi até o chefe dos oficiais e perguntou se 
seria possível trocar a comida deles. Ele falou com respeito e educação e Deus fez com que seu 
pedido fosse aceito. Veja quais foram os pedidos feitos e circule a resposta certa. Dica: leia Daniel 
1:8-14. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Refletindo: 
- Qual das duas qualidades que vemos hoje você precisa melhorar na sua vida? Marque um X: 

(    ) Coragem  (    )Integridade 

Lição: 
- Precisamos ser íntegros e corajosos assim como Daniel e seus amigos foram. Mesmo que 
ninguém veja você fazendo o certo, faça. Mesmo que ninguém esteja fazendo o certo, faça o certo. 

- Marque um X nas áreas em que você precisa ser mais íntegro(a): 
(    ) Na escola  (    ) Quando meus pais mandam eu fazer minhas tarefas da escola 
(    ) Na minha meditação diária.  (    ) Com meus amigos  (    )Na igreja 

Agora decida: 
(    ) Decido ser uma criança íntegra. Quero fazer o certo mesmo que ninguém esteja vendo. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua decisão abaixo e depois escreva sua oração pedindo para ser uma criança íntegra em 
todas as áreas da sua vida: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 
SEXTA-FEIRA: 
1. Depois dos 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os 
outros jovens. O que será que fez a diferença na vida desses jovens? Pinte a lacuna que mostra a 
resposta certa e faça um X na lacuna que mostra a resposta errada. (Daniel 1:15-17) 
 
 



 

 

Capacidade 
de pensar 

1000 vezes 
mais rápido. 

 

Capacidade 
de interpretar 

sonhos e 
visões 

 

CERTO ERRADO  

  
 

A água e os vegetais que eles comeram eram mágicos. 

  Como Daniel e seus amigos tiveram coragem de obedecer a Deus, o 
Senhor fez com que eles ficassem fortes e inteligentes. Mesmo 
correndo o risco de morrer, eles preferiram agradar a Deus. 

  
 

Os outros jovens comeram comida estragada. 

 
2. Deus deu aos quatro rapazes uma capacidade de aprender fora do comum. Não porque eles 
comeram legumes e verduras, mas porque eles obedeceram. Rapidamente eles conheciam toda a 
literatura e ciência da sua época. Para Daniel, Deus deu ainda uma capacidade especial. Leia 
Daniel 1:17 e pinte a opção certa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Chegou a hora de se apresentar ao rei Nabucodonosor. Ele fez perguntas sobre todos os 
assuntos e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles 
eram muito sábios, principalmente por conta da decisão que tomaram e passaram no maior dos 
testes. Qual era? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Refletindo: 
- Deus testa até hoje o nosso caráter, você sabia? Deus vê quando mentimos, colamos na prova, 
falamos mal de alguém, reclamamos de nossas autoridades, fazemos as coisas mal feitas, 
brigamos e desrespeitamos alguém. Mas Deus vê também tudo de bom que fazemos. 
- Somos aprovados no teste de caráter de Deus quando temos a opção de fazer o errado, e 
escolhemos fazer o certo.  

Lição: 
- Deus quer que tenhamos um caráter aprovado. Leia Romanos 5:3-4 

Agora decida: 
(    ) Decido ser uma criança íntegra. Quero fazer o certo mesmo que ninguém esteja vendo. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva sua oração de hoje pedindo a Deus para ter um caráter aprovado e fazer boas escolhas: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
A sua oração escrita está de acordo com o que foi pedido no enunciado? (   )SIM    (   )NÃO 
Mostre agora sua oração para um responsável. (   )Mostrei agora. 
 

(   ) Teste do caráter – esse teste faz você mais forte para 
enfrentar os próximos testes que irão surgir. 
(   ) Teste da fome – Ver quanto tempo a pessoa aguenta 
ficar sem comer carne e as coisas que gosta. 


