
 

 

 22/Setembro/2022 
 Divulgação do livro recomendado pela Divisão para a Se-

mana de Oração 2022 “Junta-te a Daniel na Antiga Babilónia” 
 
 
Estimados responsáveis dos Ministérios da Criança e Ministros do 
Culto, 
  
Espero que estejam bem firmes em Deus e que a presença de Jesus e do 
seu Espírito vos conforte e sustente neste ministério que abraçaram. 
Gostaríamos de recordar-vos que, de 5 a 12 de novembro, será reali-
zada a Semana de Oração, e informar-vos que este ano fomos desafia-
dos pela nossa Divisão a adotarmos o livro “Junta-te a Daniel na Antiga 
Babilónia” para as crianças. 
 
Este livro foi escrito por Katrin Grieco, e é um livro um pouco diferente 
do habitual, uma vez que haverá muitos avanços e recuos, e será ne-
cessário saltar/retroceder ao longo das páginas do livro.  
 
Ao avançarem na leitura vão encontrar várias sugestões de atividades 
divertidas para realizarem.  
 
Objetivos: 
Os objetivos desta Semana de Oração são: 
• Fazer com que as crianças compreendam que podem ser como Daniel 
e seus companheiros; 
• Saber que o Deus que esteve com eles, ainda é o mesmo, e que a Sua 
presença vai confortá-los e sustê-los em todas as dificuldades; 
• Que devem amar a Deus em todas as situações, por mais difíceis que 
estas sejam, e acreditar que Deus estará com eles e lhes dará coragem 
para enfrentar os desafios da vida; 
• Que devem ser fiéis aos princípios de temperança como estes jovens 
hebreus, e a afastar-se dos vícios para não serem tentados; 
• Que com Deus podemos vencer as tentações; 
• Também podem ser um exemplo para os outros, se decidirem andar 
unidos com o Deus de sabedoria e poder; 
• Ter a certeza de que se honrarem Deus, Ele também os honrará; 
• Que é muito importante deixarem Deus guiar os seus passos, para que 
Ele possa cumprir os Seus propósitos nas suas vidas; 
• E também aprender que tudo passa como os reinos da história de Da-
niel, mas que os princípios de Deus são a única coisa firme que nós 
conhecemos. 
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Deixo abaixo alguns assuntos abordados no livro: 
 
Serão convidados a entrar num tempo e lugar estranhos e viver uma 
fantástica aventura. 
 
Babilónia vai ganhar novamente vida e eles vão conhecer uma pro-
messa especial. 
 
Os seus novos amigos vão receber novos nomes.  
 
Eles vão recusar a comida do rei e vão descobrir o que os torna fortes 
e corajosos. Daniel assentou no seu coração fazer escolhas saudáveis. 
 
Terão a oportunidade de assistir ao sonho do rei e perceber o seu sig-
nificado.  
 
Vão ver os seus novos amigos caminhar no meio do fogo por causa da 
sua fé.  
 
Terão a oportunidade de ver as mensagens que o próprio Deus vai en-
viar ao rei.  
 
Compreenderão que Daniel foi colocado numa armadilha.  
 
Nesta aventura vão lidar com reis imprevisíveis e leões famintos, e ver 
que a sua fé se manteve firme no momento de provação e tristeza. 
 
A certa altura, também serão recebidos na corte do rei e ver o que se 
passa por lá. 
 
E muito mais… 
 
Peço que façam a divulgação deste projeto e que, o mais tardar, até ao 
dia 2 de outubro de 2022, as Diretoras dos Min. da Criança façam che-
gar as encomendas por email para raquel.silva@adventistas.org.pt in-
dicando o seguinte: Igreja, número de livros, nome da pessoa de con-
tacto e morada para envio. Se os adultos desejarem também podem ad-
quirir este livro para si ou para oferecer aos seus filhos/netos. 
 

mailto:raquel.silva@adventistas.org.pt
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Também elaborámos um Cartão de Embarque para as crianças viaja-
rem para Babilónia. Este cartão tem uma bonita mensagem a convidá-
las para a Semana de Oração.  
O Cartão de Embarque deverá ser entregue às crianças antes da Se-
mana de Oração, e servirá como um convite e motivação para empre-
enderem esta viagem com Daniel e os seus amigos. Este cartão vai ser 
disponibilizado em breve na página dos Ministérios da Criança. 
Elaboramos ainda um Passaporte (oferta com o livro) para a viagem a 
Babilónia, onde vão escrever a sua identificação, agradecimentos, pe-
didos de oração…  No caso de famílias com mais do que uma criança, 
tendo em conta os tempos de contenção financeira que vivemos, po-
dem pedir um livro para ser seguido por todos, mas um passaporte 
para cada um dos filhos.  
Também vão poder colar “carimbos de presença” no seu passaporte, e 
vão encontrar a letra das dez músicas sobre Daniel com o QR Code, 
para verem os vídeos das músicas no YouTube.  
 
Este é um projeto musical de Rute Queiroz Mesquita (esposa do Pr Sa-
muel Aires) com a colaboração dos filhos do casal, Miguel e Raquel. 
Também teremos uma música da autoria de Eunice Ferreira.  
Em breve todos os links das músicas estarão disponíveis na área de re-
cursos dos Ministérios da Criança no site da UPASD. 
Resta-me desafiar-vos a entrarem nesta aventura com os mais jovens. 
 
Estou a orar por vós, e conto com a vossa preciosa ajuda para que esta 
seja uma Semana de Oração inesquecível, e que os nossos pequenos 
sintam o desejo de, como Daniel e seus companheiros, viverem uma 
vida que honre ao nosso Deus.  
 
Que Deus continue a abençoar as vossas famílias e o vosso ministério e 
que busquem de todo o coração realizar os Seus propósitos, para honra 
do Seu nome.  

 
Abraço amigo,  

Conceição Lagoa 
Diretora Associada dos Ministérios da Criança na UPASD  
 
 
“A Palavra de Deus deve ser tida como o mais elevado livro educativo de nosso mundo, 
e ser tratada com reverente temor. Deve ser posta nas mãos das crianças e jovens, como 
o grande guia, a fim de que possam receber de Deus aquele conhecimento correto que 
significa vida eterna.”   

Conselhos a Professores, Pais e Estudantes, p. 427 
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