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QUEBRA-GELO  

Cada um conta sobre um presente que você 

ganhou e gostou muito 

Oração breve 

Ore pelo encontro e pela vida dos juniores 

Edificação: (baseada na lição da EBD Juniores 11 

e 12 anos – Lição 8) 

Daniel 4.28-37 

Tema: “Do palácio ao capim” 

 

Vocês se lembram o que é Soberba? (Deixem que 

respondam) 

 

Nabucodonosor chegou ao poder pouco depois de 

derrotar os egípcios em uma das mais importantes 

batalhas da história antiga, e governou o Império da 

Babilônia por mais de quatro décadas, de 605 a 526 

a.c. 

Ele reinou como soberano absoluto de um vasto reino 

que dominava o antigo Oriente Médio.  

Um dia, enquanto olhava de seu palácio para tudo o 

que havia construído, Nabucodonosor exclamou: 

—  Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí 

como capital do meu reino, com o meu enorme poder 

e para a glória da minha majestade? ” Daniel 

Naquele momento, o terrível julgamento de Deus caiu 

sobre ele. Assim como Daniel predissera um ano 

antes, Nabucodonosor mergulhou no caos da 

insanidade por um longo tempo 

Seus sintomas era viver com os animais, comer capim, 

pelos crescendo como as penas de uma águia e unhas 

como as garras das aves, Deus queria ensinar ao rei 

uma verdade: Depois de vagar com os animais pelo 

tempo determinado. Nabucodonosor finalmente 

recuperou sua sanidade, e também um profundo 

respeito por um Rei infinitamente mais poderoso que 

ele. 

Leiam Daniel 4: 34-37 

O orgulho, a soberba, rouba a inteligência do ser 

humano, rouba a sua memória e ele se esquece de 

onde veio e de quem o ajudou, quem cuidou dele, 

quem investiu na sua vida e o ajudou a ser quem ele é. 

 Foi assim com o rei Nabucodonosor e tem sido assim 

com tantos outros que pela soberba e orgulho, 

desonram seus pais, seus amigos, seus líderes, seus 

pastores. 

O orgulhoso, o soberbo, tem dificuldade até de se 

dobrar perante Deus que o criou e alega que não 

precisa de Deus, que não tem tempo para Deus. Hoje, 

Deus te chama para glorificá-Lo, servi-Lo e honrá-Lo 

com a sua vida! O grande rei Nabucodonosor, assim 

como seu filho Balsazar, foram orgulhosos. Eles não 

glorificaram a Deus, não reconheceram que tudo que 

eles tinham veio de Deus e eles não creram em Deus, 

assim como fazem muitos em nossos dias. 

 

Mas por fim, Nabucodonosor reconheceu a gloria e 

senhorio do Senhor Deus e o Glorificou. 

Deus, em sua misericórdia e perdão, o perdoou e lhe 

devolveu o reinado. E Nabucodonosor adorou a Deus 
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Tudo o que temos e somos devemos a Deus e devemos 

sempre lembrar que Ele é a fonte de vida, alegria e que 

dele vem tudo. 

Lucas 22:26 - Jesus nos convida a  sermos o menos 

importante de todos. 

Compartilhamento: 

1. O que você entendeu da lição Bíblica 

de hoje? 

 

2. Como você avalia seu coração em tudo 

o que você tem e é? Você tem dado 

glória a Deus? 

 

3. Como podemos glorificar a Deus por 

aquilo que temos e somos? 

 

 

 

 Ore sobre o compartilhamento e 

uns pelos outros 

 


