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Estudando e Aplicando a História
As escolhas de Daniel o levaram a uma 

posição de reconhecimento e autoridade. 
Mais do que isso, suas escolhas o levaram a 
uma relação de confi ança em Deus. Daniel 
não apenas confi ava em Deus, mas o Senhor 
também podia contar com Seu servo. Daniel 
foi obediente até mesmo diante da ameaça de 
morte. Leia em sua Bíblia o capítulo 6 do livro 
de Daniel. Observe como Deus providenciou 
o livramento. Depois, responda às perguntas:

Você já foi acusado injustamente? Como 
você lidou com isso? O que faria numa pró-
xima vez?

Introdução
Dario se tornou o rei de Babilônia pouco 

tempo depois dos babilônios serem derro-
tados pelo exército medo-persa. 

Imediatamente ele dividiu o reino em 
províncias – cada uma governada por um 
príncipe. Havia 120 príncipes e, assim, foi 
necessário eleger três governadores para 
comandá-los. Daniel foi o primeiro gover-
nador a ser escolhido. 

Logo Daniel distinguiu-se entre eles por 
apresentar um “espírito excelente”. Por 
essa razão, o rei Dario pensou em promo-
ver Daniel e deixá-lo responsável por todo 
o reino.
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DOMINGO – 30 DE AGOSTO

SÁBADO – 29 DE AGOSTO

O  LIVRAMENTO

Lição  29 de agosto a 5 de setembro de 202010

“Daniel, servo do Deus 
vivo, será que o seu 
Deus, a quem você serve 
continuamente, pôde livrá-
lo dos leões?” (Daniel 6:20).
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Estudando e Aplicando a História
As escolhas de Daniel o levaram a uma 

posição de reconhecimento e autoridade. 
Mais do que isso, suas escolhas o levaram a 
uma relação de confi ança em Deus. Daniel 
não apenas confi ava em Deus, mas o Senhor 
também podia contar com Seu servo. Daniel 
foi obediente até mesmo diante da ameaça de 
morte. Leia em sua Bíblia o capítulo 6 do livro 
de Daniel. Observe como Deus providenciou 
o livramento. Depois, responda às perguntas:

Você já foi acusado injustamente? Como 
você lidou com isso? O que faria numa pró-
xima vez?

____________________________________
____________________________________

Os príncipes e governadores tinham um 
plano em Daniel 6, mas Deus tinha um plano 
diferente. Qual foi o plano de Deus?
____________________________________
____________________________________

O que a história nos ensina sobre ser fi el 
a Deus?
____________________________________
____________________________________

Você se considera amigo de Deus? O que 
torna uma pessoa amiga de Deus?
____________________________________
____________________________________

Podemos notar o espírito excelente de 
Daniel já no princípio de seu exílio de Je-
rusalém. Ainda jovem, Daniel demonstrou 
lealdade a Deus, e não aos homens, pela 
decisão que tomou, com seus três amigos, 
de não comer da mesa do rei Nabucodo-
nosor. Como resultado, eles fi caram mais 
fortes, mais sábios e em melhor condição 
 física do que os outros jovens. O Senhor os 
abençoou com “um conhecimento profundo 
dos escritos e das ciências” (Daniel 1:17).

Daniel continuou a demonstrar integridade 
ao longo de sua vida e permaneceu fi el a Deus. 
A lição desta semana mostra como o Senhor 
mais uma vez honrou a fi delidade de Seu servo.

Introdução
Dario se tornou o rei de Babilônia pouco 

tempo depois dos babilônios serem derro-
tados pelo exército medo-persa. 

Imediatamente ele dividiu o reino em 
províncias – cada uma governada por um 
príncipe. Havia 120 príncipes e, assim, foi 
necessário eleger três governadores para 
comandá-los. Daniel foi o primeiro gover-
nador a ser escolhido. 

Logo Daniel distinguiu-se entre eles por 
apresentar um “espírito excelente”. Por 
essa razão, o rei Dario pensou em promo-
ver Daniel e deixá-lo responsável por todo 
o reino.

Introdução
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DOMINGO – 30 DE AGOSTO

SÁBADO – 29 DE AGOSTO

“Daniel, servo do Deus 
vivo, será que o seu 
Deus, a quem você serve 
continuamente, pôde livrá-
lo dos leões?” (Daniel 6:20).
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Você Sabia?
• O que levou o rei Dario a concordar em 

promulgar aquele decreto foi a vaidade. Só 
depois ele percebeu qual era o verdadeiro 
objetivo dos príncipes.

• Daniel tinha o costume judaico de se vol-
tar em direção a Jerusalém para orar. É pro-
vável que as janelas da casa fi cassem nessa 
direção. Ele não mudou sua forma de adora-
ção por causa de uma lei sem sentido. As ja-
nelas permaneceram abertas.

• Possivelmente Daniel já estivesse com 
mais de 80 anos de idade quando aconteceu 
o episódio da cova dos leões.

Leia o Texto-Chave da lição desta semana, 
que se encontra em Daniel 6:20. Tente ima-
ginar a angústia na voz do rei. O Comentá-
rio Bíblico Adventista (v. 4, p. 895, 896) diz o 
seguinte a respeito desse episódio: “A voz é 
um refl exo das emoções. É difícil às  pessoas 
esconder seus sentimentos mais íntimos. 
O rei tinha passado pela dura prova de ver 
seu servo mais fi el jogado aos leões. Essa 
terrível experiência foi seguida de uma noi-
te longa e insone. Não é de surpreender que 
a voz revelasse seu remorso, inquietação 
e ansiedade”. Agora imagine o alívio do rei 
quando ouviu a resposta de Daniel!

A fi delidade de Daniel ao longo de sua vida 
foi recompensada. Deus o escolheu como 

Seu embaixador durante dois reinados e 
também lhe revelou o que aconteceria no 
futuro. As profecias de Daniel estão rela-
cionadas com o tempo em que estamos vi-
vendo. Daniel se tornou alguém tão especial 
que foi chamado pelo anjo Gabriel de “mui-
to amado” (Dn 10:11).

Tome tempo para ler o capítulo 10 inteiro. 
Você verá que o texto se refere a uma grande 
guerra que estava em andamento.

Quem a Bíblia apresenta como o Arcanjo 
Miguel, que veio ajudar Gabriel? Uma dica: 
é o mesmo que lutou com Lúcifer e os an-
jos que fi caram do lado dele na rebelião do 
Céu (Ap 12:7, 8).
____________________________________
____________________________________

TERÇA – 1o DE SETEMBROSEGUNDA – 31 DE AGOSTO

60



Você Sabia?
• O que levou o rei Dario a concordar em 

promulgar aquele decreto foi a vaidade. Só 
depois ele percebeu qual era o verdadeiro 
objetivo dos príncipes.

• Daniel tinha o costume judaico de se vol-
tar em direção a Jerusalém para orar. É pro-
vável que as janelas da casa fi cassem nessa 
direção. Ele não mudou sua forma de adora-
ção por causa de uma lei sem sentido. As ja-
nelas permaneceram abertas.

• Possivelmente Daniel já estivesse com 
mais de 80 anos de idade quando aconteceu 
o episódio da cova dos leões.

Seu embaixador durante dois reinados e 
também lhe revelou o que aconteceria no 
futuro. As profecias de Daniel estão rela-
cionadas com o tempo em que estamos vi-
vendo. Daniel se tornou alguém tão especial 
que foi chamado pelo anjo Gabriel de “mui-
to amado” (Dn 10:11).

Tome tempo para ler o capítulo 10 inteiro. 
Você verá que o texto se refere a uma grande 
guerra que estava em andamento.

Quem a Bíblia apresenta como o Arcanjo 
Miguel, que veio ajudar Gabriel? Uma dica: 
é o mesmo que lutou com Lúcifer e os an-
jos que fi caram do lado dele na rebelião do 
Céu (Ap 12:7, 8).
____________________________________
____________________________________

TERÇA – 1o DE SETEMBRO

61

• A lei dos medos e persas era conheci-
da por sua imutabilidade. Por isso, o rei não 
pôde fazer nada para impedir a sentença. Sua 
esperança estava no Deus de Daniel, que, ele 
sabia, tinha poder para salvá-lo.

• Semelhante a Nabucodonosor, Dario 
também promulgou um decreto ordenando 
que todas as nações de seu reino temessem 
e reverenciassem o Deus de Daniel.

• Deus revelou a Daniel os acontecimen-
tos futuros. As profecias de Daniel são me-
lhor compreendidas quando estudadas junto
com as profecias de João, no Apocalipse. 
A Bíblia diz que existe uma bênção especial 
para quem as estuda.
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“Deus permitiu que an-
jos maus e homens perver-

sos conseguissem colocar 
seu plano em ação, mas gra-

ças à coragem desse único ho-
mem que escolheu seguir o que 
era certo, Satanás foi derrotado e o 
nome de Deus exaltado. [...] A pes-
soa cujo coração está fi rmado em 
Deus será a mesma tanto na hora 
de maior difi culdade como nos mo-
mentos de sucesso. A fé se apega 
às realidades eternas. [...] É pos-
sível ao servo de Deus ser fi el sob 
todas as circunstâncias e alcan-
çar a vitória por meio da graça di-
vina” (Os Ungidos, p. 233).

jos maus e homens perver-
FLASH

impactoimpacto
Versos de
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Isaías 41:10
Salmo 31:4
Salmo 91:14

hora de fazer suas orações. Ou então fe-
chado as janelas. Mas veja o que Ellen White
diz  a respeito: “Ele logo percebeu o objeti-
vo maligno que tinham, mas não mudou de 
atitude. Por que deveria ele deixar de orar 
justo no momento em que mais precisava?
Daniel continuou cuidando de suas respon-
sabilidades como chefe dos príncipes e, na 
hora da oração, ia até seu quarto para fazer 
seus pedidos ao Deus do Céu. Ele não ten-
tou se esconder para orar. Não permitiria 
que os inimigos que tramavam a sua des-
truição sequer pensassem que sua ligação 
com o Céu tinha sido cortada. [...] Sua deter-
minação para fazer o que é certo era uma 
luz brilhante nas trevas morais daquela cor-
te pagã” (Os Ungidos, p. 232).

O que tornou Daniel tão corajoso? Talvez a 
resposta esteja aqui: “É perigoso ter medo 
dos outros, mas confi ar no Senhor dá segu-
rança” (Provérbios 29:25).

Leia e marque em sua Bíblia os Versos de 
Impacto desta semana. São textos que falam 
sobre a proteção que Deus oferece àqueles 
que escolhem fi car do Seu lado.

Defender o que é certo pode ser uma esco-
lha difícil. Muitas coisas impedem a pessoa 
de fazer o que é certo – desejar fazer o que 
todo mundo está fazendo, querer ser aceita 
pelos outros ou medo das consequências. 

Algumas vezes fazer o que é certo signifi ca 
perder alguma coisa. A escolha de guardar 
o sábado pode signifi car perder alguma ati-
vidade escolar. A escolha de viver saudável 

pode signifi car perder algumas de suas co-
midas favoritas. A escolha de aceitar ou 
tratar todos de maneira igual pode signi-
fi car não ser popular com certas  pessoas. 
O que você estaria disposto a perder, a fi m 
de fazer a coisa certa e escolher obedecer 
à Palavra de Deus?

SEXTA – 4 DE SETEMBRO

QUINTA – 3 DE SETEMBRO

QUARTA – 2 DE SETEMBRO
Deus Se importa em nos ajudar a resolver 

os pequenos problemas da mesma forma que 
os grandes problemas. O Senhor também Se 
importa com as escolhas que fazemos. 

Ao longo de nossa vida nos deparamos 
com escolhas a fazer – escolhas que mol-
dam o nosso caráter, escolhas que determi-
nam como será o nosso futuro. As escolhas 
de Daniel o levaram a uma posição de reco-
nhecimento e autoridade. Mais do que isso, 
suas escolhas o levaram a uma relação de 
confi ança em Deus. 

Daniel não apenas confi ava em Deus, 
mas o Senhor também podia contar com 
Seu  servo. Daniel foi obediente até mesmo 
 diante da ameaça de morte e foi milagrosa-
mente livrado.

As pequenas decisões em favor do que é 
certo nos preparam para as maiores. Da-
niel fez parte do grupo de conselheiros de 
Nabucodonosor, e depois foi elevado ao 
cargo de primeiro-ministro do reino de 
Babilônia. “Ele era tão sábio, tão cortês, 
tão fi el aos princípios que até mesmo seus 

Leia o capítulo 44 do livro Os Ungidos. 
Daniel poderia ter tentado se esconder na 

ALÉM DO ESTUDO

A lealdade a Deus pode fazer com que sejamos respeitados por aqueles que não conhe-
cem o Senhor. É a comunicação incessante com o Pai que desenvolverá em nós um “espíri-
to excelente” – um espírito obediente ao Senhor, mesmo diante das difi culdades e das pro-
vações. (1 Ts 5:17) O conselho é: orem sem cessar...
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hora de fazer suas orações. Ou então fe-
chado as janelas. Mas veja o que Ellen White
diz  a respeito: “Ele logo percebeu o objeti-
vo maligno que tinham, mas não mudou de 
atitude. Por que deveria ele deixar de orar 
justo no momento em que mais precisava?
Daniel continuou cuidando de suas respon-
sabilidades como chefe dos príncipes e, na 
hora da oração, ia até seu quarto para fazer 
seus pedidos ao Deus do Céu. Ele não ten-
tou se esconder para orar. Não permitiria 
que os inimigos que tramavam a sua des-
truição sequer pensassem que sua ligação 
com o Céu tinha sido cortada. [...] Sua deter-
minação para fazer o que é certo era uma 
luz brilhante nas trevas morais daquela cor-
te pagã” (Os Ungidos, p. 232).

O que tornou Daniel tão corajoso? Talvez a 
resposta esteja aqui: “É perigoso ter medo 
dos outros, mas confi ar no Senhor dá segu-
rança” (Provérbios 29:25).

pode signifi car perder algumas de suas co-
midas favoritas. A escolha de aceitar ou 
tratar todos de maneira igual pode signi-
fi car não ser popular com certas  pessoas. 
O que você estaria disposto a perder, a fi m 
de fazer a coisa certa e escolher obedecer 
à Palavra de Deus?

SEXTA – 4 DE SETEMBRO inimigos tiveram que confessar que ‘não pu-
deram achar falta alguma nele, pois ele era 
fi el’” (Os Ungidos, p. 234).

Sua maneira de viver e seu comporta-
mento têm demonstrado sua lealdade a 
Deus? Você está se preparando para en-
frentar as difíceis provas que poderão surgir 
no futuro? Lembre-se de que a obediência 
ainda é a melhor forma de demonstrarmos 
nosso amor a Deus.

Como a Bíblia diz: “A obediência é melhor 
do que o sacrifício, e a submissão é melhor do 
que a gordura de carneiros” (1 Samuel 15:22).

Leitura da Semana 
•   Os Ungidos, capítulo 44

Deus Se importa em nos ajudar a resolver
os pequenos problemas da mesma forma 
que os grandes problemas. O Senhor também 
Se importa com as escolhas que fazemos. 

Ao longo de nossa vida nos deparamos 
com escolhas a fazer – escolhas que mol-
dam o nosso caráter, escolhas que determi-
nam como será o nosso futuro. As escolhas 
de Daniel o levaram a uma posição de reco-
nhecimento e autoridade. Mais do que isso, 
suas escolhas o levaram a uma relação de 
confi ança em Deus. 

Daniel não apenas confi ava em Deus, 
mas o Senhor também podia contar com 
Seu  servo. Daniel foi obediente até mesmo 
 diante da ameaça de morte e foi milagrosa-
mente livrado.

As pequenas decisões em favor do que é 
certo nos preparam para as maiores. Da-
niel fez parte do grupo de conselheiros de 
Nabucodonosor, e depois foi elevado ao 
cargo de primeiro-ministro do reino de 
Babilônia. “Ele era tão sábio, tão cortês, 
tão fi el aos princípios que até mesmo seus 

“Quando, pela fé, nos apoderarmos 
de Sua força, Ele mudará, mudará 

maravilhosamente a mais desesperada e 
desalentadora perspectiva. Assim fará 

para glória de Seu nome.” 
– Ellen G. White

COM

 OLHOS
OUTROS

ALÉM DO ESTUDO

A lealdade a Deus pode fazer com que sejamos respeitados por aqueles que não conhe-
cem o Senhor. É a comunicação incessante com o Pai que desenvolverá em nós um “espírito 
excelente” – um espírito obediente ao Senhor, mesmo diante das difi culdades e das prova-
ções. (1 Ts 5:17) O conselho é: orem sem cessar. Você tem seguido esse conselho em todos 
os aspectos de sua vida? O que a oração representa para você? Conversem sobre a impor-
tância da comunicação no seu PG teen.
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Ano Bíblico 
3o Trimestre

Julho

❑  Qua. 1o – Isaías 5
❑  Qui. 2 – Isaías 11
❑  Sex. 3 – Isaías 26
❑  Sáb. 4 – Isaías 35
❑  Dom. 5 – Isaías 36
❑  Seg. 6 – Isaías 37
❑  Ter. 7 – Isaías 38
❑  Qua. 8 – Isaías 39
❑  Qui. 9 – Isaías 40
❑  Sex. 10 – Isaías 42
❑  Sáb. 11 – Isaías 43
❑  Dom. 12 – Isaías 58
❑  Seg. 13 – Isaías 60
❑  Ter. 14 – Isaías 63
❑  Qua. 15 – Jeremias 9
❑  Qui. 16 – Jeremias 10
❑  Sex. 17 – Jeremias 24
❑  Sáb. 18 – Jeremias 26
❑  Dom. 19 – Jeremias 32
❑  Seg. 20 – Jeremias 52
❑  Ter. 21 – Daniel 1
❑  Qua. 22 – Daniel 2
❑  Qui. 23 – Daniel 3
❑  Sex. 24 – Daniel 4
❑  Sáb. 25 – Daniel 5
❑  Dom. 26 – Daniel 6
❑  Seg. 27 – Daniel 7 e 8
❑  Ter. 28 – Daniel 9
❑  Qua. 29 – Daniel 12
❑  Qui. 30 – Oseias 14
❑  Sex. 31– Joel 2

Agosto

❑  Sáb. 1o – Amós 8
❑  Dom. 2 – Obadias
❑  Seg. 3 – Jonas 1 e 2
❑  Ter. 4 – Jonas 3 e 4
❑  Qua. 5 – Miqueias 4
❑  Qui. 6 – Naum 1
❑  Sex. 7 – Habacuque 3
❑  Sáb. 8 – Sofonias 2
❑  Dom. 9 – Ageu 2
❑  Seg. 10 – Zacarias 4
❑  Ter. 11 – Malaquias 3 e 4
❑  Qua. 12 – Mateus 1
❑  Qui. 13 – Mateus 2
❑  Sex. 14 – Mateus 3
❑  Sáb. 15 – Mateus 4
❑  Dom. 16 – Mateus 5
❑  Seg. 17 – Mateus 6
❑  Ter. 18 – Mateus 7
❑  Qua. 19 – Mateus 8
❑  Qui. 20 – Mateus 9
❑  Sex. 21 – Mateus 10
❑  Sáb. 22 – Mateus 11
❑  Dom. 23 – Mateus 12
❑  Seg. 24 – Mateus 13
❑  Ter. 25 – Mateus 14
❑  Qua. 26 – Mateus 15
❑  Qui. 27 – Mateus 16
❑  Sex. 28 – Mateus 17
❑  Sáb. 29 – Mateus 18
❑  Dom. 30 – Mateus 19
❑  Seg. 31 – Mateus 20

Setembro

❑  Ter. 1o – Mateus 21
❑  Qua. 2 – Mateus 22
❑  Qui. 3 – Mateus 23
❑  Sex. 4 – Mateus 24
❑  Sáb. 5 – Mateus 25
❑  Dom. 6 – Mateus 26
❑  Seg. 7 – Mateus 27
❑  Ter. 8 – Mateus 28
❑  Qua. 9 – Marcos 1
❑  Qui. 10 – Marcos 2
❑  Sex. 11 – Marcos 3
❑  Sáb. 12 – Marcos 4
❑  Dom. 13 – Marcos 5
❑  Seg. 14 – Marcos 6
❑  Ter. 15 – Marcos 7
❑  Qua. 16 – Marcos 8
❑  Qui. 17 – Marcos 9
❑  Sex. 18 – Marcos 10
❑  Sáb. 19 – Marcos 11
❑  Dom. 20 – Marcos 12
❑  Seg. 21 – Marcos 13
❑  Ter. 22 – Marcos 14
❑  Qua. 23 – Marcos 15
❑  Qui. 24 – Marcos 16
❑  Sex. 25 – L ucas 1
❑  Sáb. 26 – Lucas 2
❑  Dom. 27 – Lucas 3
❑  Seg. 28 – Lucas 4
❑  Ter. 29 – Lucas 5
❑  Qua. 30 – Lucas 6
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2

1

P
R

O
JE

TO
S E

SP
ECIA

IS
1

   Construir o Colégio Kobaya, para 
ensino infantil, fundam

ental e m
édio, 

em
 Conacri, Guiné.

2
   Abrir um

a escola de ensino 
fundam

ental e um
 centro de influência 

urbano em
 Buchanan, Libéria.

3
   Estabelecer um

 centro m
édico 

em
 Abuja, N

igéria.

U
N

IÕ
ES 

IGREJAS 
GRU

PO
S 

M
EM

BRO
S 

PO
PU

LAÇÃO
Cam

arões 
955 

581 
112.493 

25.641.000
Central Africana 

137 
96 

14.285 
28.913.000

Leste N
igeriana 

683 
612 

160.053 
41.956.425

Leste do Sahel 
199 

346 
27.297 

86.871.000
N

orte de Gana 
902 

1.092 
198.887 

15.073.782
N

orte N
igeriana 

234 
403 

45.612 
97.075.650

Sul de Gana 
927 

1.244 
166.768 

14.390.218
Oeste Africana 

131 
208 

34.842 
24.458.000

Oeste N
igeriana 

297 
473 

57.691 
56.842.925

Oeste do Sahel 
58 

92 
16.255 

44.895.000
TO

TAL 
4.523 

5.147 
834.183 

436.117.000

D
IV

ISÃ
O

 CEN
TR

O
-O

ESTE A
FR

ICA
N

A

Brazavile

M
auritânia

Senegal
Gâm

bia

Guiné-Bissau
Guiné

M
ali

N
igéria

República 
Centro-Africana

Cam
arões

Gabão
Rep. do
Congo

Benim

Burkina Faso

Costa 
do M

ar� m
Gana Togo

Guiné Equatorial

São Tom
é

e Príncipe

Libéria

Serra Leoa

N
íger

Chade

Saara
Argélia

Líbia
Egito

Sudão

Sudão do Sul

U
ganda

Q
uênia

Etiópia

Eritreia

Angola

República Dem
ocrática 

do Congo

N
ouakchott

Conacri
Freetow

n

M
onróvia

Acra
Lom

é
Abidjã

Porto N
ovo

Abuja

N
'djam

ena

Dakar

Banjul

Bissau

Bam
aco

Bobo Diulasso

N
iam

ey

Yaoundé
Bangui

Libreville
São Tom

é M
alabo

Volta Futuroao
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