LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO
42

Deus chamou Daniel (2)
Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor
LEITURA BÍBLICA: Dn 2:1-49

OBJETIVO: Mostrar às crianças que Deus está no controle de tudo, e podemos cooperar com Ele pela oração.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: (Escolha um ou alguns conforme a idade e a capacidade das crianças)
Mateus 18:20 (Pois onde estão dois ou três reunidos em Meu nome, ali estou no meio deles.); Daniel 2:1718a (17 Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, 18 para
que pedissem misericórdia ao Deus do céu); Salmo 115:3 (No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe
agrada.); Daniel 2:20b (Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria
e o poder); Filipenses 4:6 (Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidos diante de
Deus os vossos pedidos, pela oração e pela súplica, com ações de graças.); Mateus 6:10 (venha o Teu reino,
seja feita a Tua vontade na terra como é feita no céu)
SUGESTÕES DE TRABALHO MANUAL:
1) Cole desenhos de Daniel, Hananias, Misael e Azarias ajoelhados e orando juntos.
2) Faça um cubo de papel 3D. Em cada lado escreva os nomes de familiares, amigos e outras pessoas pelas
quais podemos orar.

CONTEÚDO: O sonho do rei Nabucodonosor. Certa noite o rei Nabucodonosor teve alguns sonhos que o
perturbaram, e não conseguiu voltar a dormir. Então chamou seus conselheiros que eram especialistas em
astronomia e astrologia. Quando todos estavam reunidos, pediu que lhe dissessem qual era o seu sonho, já que
ele o havia esquecido. Os caldeus, que estavam entre os conselheiros, falaram: “Ó rei, vive eternamente! Dize
o sonho a teus servos, e daremos a interpretação.” O rei não gostou dessa resposta; ele queria que lhe
contassem seu sonho. Ele então ordenou um decreto: se eles não pudessem contar a ele seu sonho e o que
significava, todos seriam mortos! Mas quem pudesse declarar o sonho e seu significado receberia presentes,
uma recompensa e muita honra do rei.
Eles responderam pela segunda vez e disseram: “Diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a
interpretação.” O rei os acusou de tentar ganhar tempo e de concordar em mentir para ele. Mas os caldeus
responderam que não havia um único homem nesta terra que pudesse dizer o que outro sonhou! Quando o rei
ouviu isso, ficou bravo e furioso, e ordenou que todos os sábios fossem mortos. Então Daniel e seus
companheiros foram procurados para que fossem mortos. Arioque, o capitão da guarda do rei, foi encarregado
de matar todos os sábios. Uma ordem tão dura deve ter chocado a todos.

Daniel e seus companheiros oram a Deus, e Deus revela o sonho. Daniel não sabia por que havia uma
ordem para matar todos os sábios, pois não estava na presença do rei quando tudo isso aconteceu. Daniel foi
falar com Arioque de maneira sábia e muito cuidadosa, perguntando-lhe: “Por que é tão severo o mandado do
rei?” Quando Arioque lhe contou, Daniel entrou e pediu algum tempo ao rei. Daniel então foi para sua casa e
contou a seus companheiros, Hananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Ele pediu que orassem sobre
o mistério para que não fossem todos destruídos com o resto dos sábios da Babilônia. O Senhor ouviu suas
orações, e o mistério foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Daniel então bendisse o Deus dos céus, e
louvou e agradeceu a Ele por ter revelado o sonho. Em seu louvor Daniel também reconheceu Deus como
Aquele que “muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis”.
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Daniel interpreta o sonho. Depois que Deus revelou o sonho a Daniel, Daniel foi a Arioque, dizendo: “Não
mates os sábios da Babilônia; introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação.” Arioque
rapidamente o levou ao rei, e disse-lhe que havia encontrado um homem entre os cativos de Judá que poderia
interpretar seu sonho. O rei perguntou a Daniel: “Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua
interpretação?” Daniel lhe disse que nenhum sábio poderia lhe revelar o mistério; também disse ao rei que
este mistério foi revelado a Daniel, não porque ele fosse mais sábio do que os outros, mas sim por causa de
Deus. “Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser
nos últimos dias.”.

Daniel conta ao rei seu sonho. O rei sonhou que havia uma única grande imagem, grande e muito brilhante.
A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, e o abdômen (área do estômago) e as coxas de bronze. As
pernas eram feitas de ferro, e os pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Enquanto o rei observava
a imagem em seu sonho, uma pedra cortada sem mãos atingiu a imagem nos pés e os esmigalhou. Então as
outras partes da grande imagem foram todas esmigalhadas de uma só vez e se tornaram como palha, e foram
levadas pelo vento até que não houvesse vestígio nenhum. Então a pedra que atingiu a imagem tornou-se uma
grande montanha e encheu toda a terra.

Depois que Daniel contou ao rei seu sonho, disse ao rei Nabucodonosor o que isso significava. As diferentes
partes da grande imagem representavam diferentes reinos. Era um sonho sobre o reino de Nabucodonosor e
uma profecia do que aconteceria depois que ele morresse. Nenhuma outra pessoa sabia qual era o sonho e o
que significava, mas Deus havia revelado isso ao rei por meio de Daniel. [OPCIONAL – apenas para crianças
mais velhas: Esta grande imagem significa todo o conjunto do governo humano ao longo da história humana. A
cabeça de ouro significa Nabucodonosor, o fundador e rei da Babilônia. O peito e os braços de prata significam a
Medo-Pérsia. O abdômen e as coxas de bronze significam a Grécia, incluindo a Macedônia. As pernas de ferro e os
pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro significam o Império Romano com seus últimos dez reis. Esta
pedra cortada sem mãos é Cristo, que esmagará todo o governo humano da humanidade. Algumas dessas
profecias já foram cumpridas.]
Então o rei prostrou-se com o rosto no chão, adorou Daniel e disse: “Certamente, o vosso Deus é o Deus dos
deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério.” Então o rei
engrandeceu Daniel e deu-lhe muitas e grandes dádivas, e o constituiu governante de toda a província de
Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Então Daniel pediu ao rei, e ele designou seus três companheiros
para a administração da província de Babilônia.

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar todas
elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que está servindo.
● Deus está no controle de tudo e é a autoridade máxima do universo. Não importa o que aconteça na
situação mundial ou em nossas vidas, seja bom ou ruim, devemos perceber que o Senhor está no controle.
Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, cujo reino e reinado serão para todo o sempre. Deus decide
quem deve ser rei ou governante de um país, e Deus também os remove. O Senhor revelou a Daniel e por
meio de Daniel, a Nabucodonosor, o que aconteceria após a morte de Nabucodonosor. Muitas das profecias
já foram cumpridas. Nosso Deus é Deus acima de tudo.

● Daniel era um homem de oração. Daniel tinha o hábito de orar. Quando veio a ordem de matar todos os
sábios, e Daniel descobriu a razão, imediatamente foi pedir a seus companheiros que orassem. Deus
respondeu sua oração e, como resultado, suas vidas, assim como a vida de outros, foram poupadas.
Precisamos desenvolver o hábito de orar dia após dia para nos tornarmos pessoas de oração, assim como
Daniel. Podemos orar sozinhos e também orar com os outros, assim como fez Daniel.

● Daniel deu o crédito a Deus. Quando o rei perguntou a Daniel se ele era capaz de lhe contar o sonho e
sua interpretação, Daniel não ficou orgulhoso e tomou o crédito por saber qual era o sonho. Em vez disso,
reconheceu que foi Deus quem lhe mostrou o sonho e seu significado. Daniel também disse que não era mais
sábio que os outros. Quando nos saímos bem na escola ou em alguma outra área, como tocar um instrumento
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musical ou um esporte, ou nas artes, às vezes podemos nos sentir orgulhosos. Mas devemos sempre nos
lembrar de agradecer a Deus e dar-Lhe crédito por nos dar nossa capacidade.

● Daniel se lembrou de seus amigos. Quando o rei exaltou Daniel ele não foi egoísta, esquecendo seus
três companheiros que oraram junto com ele; Daniel se lembrou deles. Precisamos valorizar nossos
companheiros no Senhor. Não devemos apenas pedir-lhes que orem por nossas necessidades, mas também
devemos cuidar de suas necessidades em oração.

Adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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