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Que esse tempo em família, conecte ainda mais cada um de vocês com Deus 

 
DANIEL REJEITA O BANQUETE DO REI 

PRINCÍPIO: Consagrar-se é separar-se das coisas contaminadas do mundo. 

VERSÍCULO: “Resolveu Daniel, firmemente, não se contamina com as coisas do rei da 

Babilônia”. Daniel 1.8   

ALVO: Mostrar às crianças que elas podem escolher viver de maneira que agrade a Deus, não se 

contaminando com as coisas erradas desse mundo, vivendo em obediência.  
 

HISTÓRIA 

            Um rei chamado Nabucodonosor atacou Jerusalém e mandou que levassem prisioneiros alguns jovens 

das famílias nobres, para trabalharem no seu palácio. O rei mandou que os jovens recebessem todos os dias a 
mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Entre os escolhidos estavam Daniel, Sadraque, 

Mesaque e Abede-Nego.  
Daniel e seus amigos resolveram não comer a comida e beber o vinho que o rei lhes ofereceu. Comeram 

apenas legumes. Daniel disse: Durante dez dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No 
fim dos dez dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Passados os dez 

dias, os quatro jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do 
rei. Deus deu aos quatro jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a 

Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos.  
Daniel e seus amigos foram levados à presença do rei. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a 

respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os quatro eram dez 
vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia.    

Daniel estava lá na Babilônia e mesmo com tantas coisas ruins lá, ele e seus amigos eram de Deus e 
decidiram não se contaminar com as coisas erradas. 

Eles estavam na Babilônia mas não faziam as coisas da Babilônia. 
Daniel fazia somente a vontade de Deus, ele estava conectado com Deus. Precisamos ser como Daniel 

fazer somente o que agrada a Deus. Não é porque nosso amigo assiste certos desenhos, filmes, faz palavrões, 
desobedece que vamos fazer igual. Precisamos ser DIFERENTES! 

 
Oração: Ore com seu filho, incentive-o a colocar diante de Deus suas dificuldades em obedecer. Agradeçam 

a Deus pelo amor que ele sente por vocês e declare que ele será obediente, escolhendo sempre fazer o que 
agrada a Deus. 

 
Brincando juntos: Alguém precisará ficar de olhos vendados enquanto outra pessoa esconde um objeto, por 

exemplo, a Bíblia. Quem escondeu a Bíblia vai dizer: “escondi a Bíblia e você vai ser direcionado por nossas 
palmas.” A pessoa de olhos vendados deve começar a procurar, quando ela estiver longe da bíblia as palmas 

devem ser bem fraquinhas. Quando ela estiver perto, as palmas devem ser bem forte indicando que a pessoa 
está perto da Bíblia.  

Essa brincadeira nos ensina a obedecer. Você teve que obedecer às direções das minhas palmas, não é 
mesmo?! Deus sempre está nos direcionando, mas precisamos escolher obedecer seu comando, sempre 

ouvindo sua voz, porque assim sempre faremos o que é certo. 
 

No amor de Cristo,  
Pastora Joseane Goese 


