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Nunca percas  

a tua coragem!

Eu garanto-te:

Vais voltar para casa  

no fim deste livro!
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Vais andar para trás  e para a frente neste livro.

Para te ajudar a  encontrar o caminho  sempre que fizeres uma pausa, podes colorir e recortar  este leão e usá-lo  como marca-páginas.
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Introdução, 
em que aprendes as regras 

deste livro de aventura e 
dás os primeiros passos 

num mundo desconhecido.
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Bem-vindo!
               Ou será que isto soa demasiado animado? 

Afinal, não estás aqui por vontade própria. Estás preso numa 
época estranha e num lugar estranho. 
O portão azul da cidade no museu é a tua última lembrança.  
Mas como vais escapar a esta época e a este lugar?

Estão prontos?
Então, coloca a tua mão na página 
seguinte e deixa que a pessoa 
que está ao pé de ti desenhe o 
contorno.

Muito bem! Não leias mais para a 
frente enquanto todas as mãos 
não estiverem preparadas para 
esta aventura.

As tuas mãos podem  
ultrapassar os limites  
da moldura.

Vais precisar de canetas, de uma  
tesoura e, se possível, da tua família 
ou dos teus amigos!
Juntos, irão resolver enigmas,  
colorir e recortar, fazer dobragens e 
descobrir o vosso caminho ao longo 
da história!

Só poderão encontrar o caminho 

de saída neste livro juntos.
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Fica alerta!
Só muito raramente pode-
rás escolher que página ler 
a seguir.
A partir de agora é o rei de 
Babilónia que dá as ordens. 
E é melhor não te meteres 
com ele!
Mantém-te fiel às instru-

ções – que 
página ler 
a seguir, 
de forma a 
continuares 
a aventura 

neste livro e a encontra-
res a saída.
Se não for dada nenhuma 
instrução, muda para a 
página seguinte, como 
noutro livro qualquer.

Talvez o rei de 
Babilónia fosse 

parecido com isto. 
Desenha-lhe uma 

coroa com três bicos 
e decora-a com 

esmero. Ele também 
tinha um cetro e um 

bastão como símbolos  
de poder.

Como seriam?
Desenha os objetos 
que estão em falta.

As páginas de  
um livro
Normalmente não seriam perfuradas 
por ti com um lápis? Nunca as dobra-
rias, cortarias ou amassarias?
Bem, deixa-me colocar as coisas desta 
forma: esta época e este livro são tudo 
menos normais…
Afinal, quando foi a última vez em que 
tiveste de lidar com reis imprevisíveis  
e leões esfomeados?

8
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Neste livro aprenderás que um rei babilónico 
pode tornar-se muito perigoso.

Esta história conta a aventura bíblica de Daniel e dos seus 
amigos. Modifiquei-a um bocadinho para ti e escrevi-a de  
forma a torná-la prática, como uma Aventura de Fuga.

Na Bíblia, vais ver que a base para esta aventura se encontra  
em Daniel 1 a 6.

Mas… regressemos ao nosso rei perigoso.

Ele parece-te muito ameaçador? Não te preocupes; viverás 
alguns momentos emocionantes com este livro, mas nunca vais 
estar sozinho.

Se tu ou a tua família se encontrarem numa situação difícil: 
há pistas e dicas nas últimas páginas – e, se nada ajudar, também 
vais encontrar soluções para todas as páginas, por ordem.

Voltaste da página 143? Muito bem! 
Então, estás praticamente preparado 

para esta Aventura de Fuga na Antiga 
Babilónia! O Capítulo 1 pode começar  

na próxima página.

Vamos já tentar!
Coloca este pedaço da página 
diante de  um espelho e desco-
bre o que deves fazer a seguir!

Vês, já
 está a corre

r m
uito bem!

Para dicas nas tuas tentativas, 

 continua a le
r n

a página 143.
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Capítulo 1,
em que esta história  

e o mundo de Babilónia  
são trazidos à vida e tu  

ouves uma promessa  
especial.

11
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Desenha a tua casa com a tua família.  
Escreve por baixo o nome e a idade  

de cada elemento da tua família. 
Quem é a pessoa mais velha da tua família?

Já não era sem tempo!
O museu vai encerrar em breve. E mal tiveste oportunidade de 
admirar o portão azul da cidade, que foi reconstruído no museu: 
o famoso Portão de Ishtar na antiga Babilónia.

O que quer dizer “antiga” Babilónia?
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Agora vamos observar o Portão de Ishtar.
Seria difícil escrever a idade dele por baixo, porque um edifício 
antigo não tem data de nascimento. 
Contudo, desde a construção do Portão até aos dias de hoje 
passaram-se 2600 anos.

Agora entendes porque é justo 
dizer-se “antiga” Babilónia. 
A cidade do Portão de Ishtar: 
Onde veríamos tais cores?
Touros e dragões com pele de 
serpente e garras de leões ou 
pássaros brilham por cima do 
Portão.

Transforma a próxima página no Portão de Ishtar.
Se quiseres colorir primeiro, salta para as  
instruções exatas na página 141.
Recorta primeiro ao longo das muralhas da parede de  
cima. Depois, recorta ao longo dos limites das paredes,  
pelas linhas pontilhadas, e dobra as de fora, para  
poderes colocar o Portão de pé.

Idade:
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O barulho de vozes 
faz-te sair do estado de 
deslumbramento em 
que te encontras.
Há momentos tudo 
estava silencioso.
De onde saíram todas 
estas pessoas?
Como é que a temperatura 
no museu aumentou 
tão depressa?
E todas estas pronúncias… 
Até ficas tonto!
Tens de fechar os olhos. 
Aparentemente há apenas 
um ponto de luz brilhante 
que pousou na vidraça 
do Portão.
Algo te cega. Quando abres 
os olhos novamente, tens de 
os proteger com a mão.
Mas não era uma luz 
elétrica…
Por cima de ti já não há um 
teto de vidro, mas o céu, 
amplo e aberto, com o Sol 
reluzente!

Todas aquelas 
impressões no museu 
cansaram-te.
Encontras um banco 
no corredor do 
museu e sentas-te 
para descansares.
Dali consegues ver 
bem o Portão de 
Ishtar.

A muralha da cidade 
do Portão é tão 
grossa que parece 
mais um túnel do 
que um portão.
Levantas-te para  
te aproximares  
do Portão.
Passas o arco, 
com as suas ameias, 
por cima de ti.

Quão 
impressionante 
deve ter sido 
vaguear junto  
a este Portão!

15
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O burburinho e a tagarelice de vozes não vêm de um 
altifalante, mas dos comerciantes e dos artesãos, que 
falam uns com os outros, gesticulando.
Olhas para trás.
O corredor de onde vieste já não é visível.
Passa um camelo por ti.
Está completamente carregado e decorado com muitas cores. 
Mas onde é que foste parar?

Aquele camelo parece ter feito uma 
grande viagem.
Examina a bagagem sobre as suas 
bossas e acrescenta os números ao 
pontilhado correspondente.
Sabes em que página vais continuar a 
tua aventura?

Não tens a certeza de ter feito a correspondência certa?  
A página 143 pode ajudar-te com a solução correta.
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Pffff! Foi por pouco!
Encostas-te a uma das ameias para não caíres. O cocheiro da  
carruagem queixa-se: “Sempre estes estrangeiros, que não 
são capazes de cumprir as regras babilónicas mais simples!”  
Um chicote faz ricochete e os cavalos recuperam a velocidade.

Os quatro jovens também respiram com dificuldade. 
Então, Daniel aponta para a cidade, em baixo. “É melhor 
aprendermos as regras de Babilónia rapidamente. 
Olhem bem à vossa volta! É aqui que temos de viver 
agora e de nos tornar bons Babilónios.  
Porque aqueles que foram capturados 
pelo rei de Babilónia nunca 
voltaram para casa.”

Nunca? Tu deixas-te cair sobre 
os tijolos de lama do chão.

17
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Os quatro amigos olham para ti. “Estás bem?”
“Mas… eu quero voltar para casa“, balbucias… “Bem, tem calma.  
Eu sou o Ananias. E nós, isto é, eu, o Daniel, o Misael e o 
Azarias, fomos declarados pelo rei como sendo prisioneiros  
do Império Babilónico. Também és prisioneiro?“
Abanas a cabeça, entorpecido. Então podes simplesmente voltar 
para casa. Ananias tenta animar-te. Bem, obviamente não é assim 
tão simples!

Daniel coloca a sua mão no teu ombro. “Não te preocupes. Até 
nós, o povo de Israel, vamos regressar a casa. O rei de Babilónia 
conquistou a nossa terra, Jerusalém, e fez-nos vir para este 
sítio a mais de mil quilómetros de casa.“

A terra natal dos quatro é Jerusalém, mas agora estão 
em Babilónia? Confere as cidades no mapa abaixo.

18
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Realmente, parece uma grande distância. Daniel continua:  
“Estamos muito longe de casa. Mas temos uma promessa do  
único Deus vivo: que, depois de 70 anos, vamos poder regressar  
a casa, a Jerusalém!“
Uma promessa de Deus? Mas vão ser precisos 70 anos de 
paciência para se poder regressar a casa?
Engoles em seco. Como é que Daniel pode estar a sorrir?
Definitivamente, não queres esperar tanto tempo.
Agora queres saber: “Quem é esse rei de quem falas?“
E recebes o conselho: “Lê nos tijolos da parede da cidade.“
Olhas para as setas, para os triângulos e para os traços  
cravejados na argila seca.

Daniel ajuda: “Aqui podes ler, em escrita cuneiforme: ‘Eu,  
Nabucodonosor, sou o rei de Babilónia.‘ É isto que esta inscrição 
diz. E é até ele que devemos ser levados. O nosso guarda deve 
andar à nossa procura, e vai chegar aqui a qualquer momento.“

1918
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Nesse momento, ouve-se uma voz atrás de ti: “O que estão 
todos a fazer aqui em cima? Não se faz esperar o rei!“  
O guarda levanta a mão de forma ameaçadora.  
Os quatro amigos começam a descer a muralha.  
Tu ainda estás sentado no chão. “Eu disse para  
te pores a mexer. Não fiques parado!“  
O guarda com voz de trovão chega  
perigosamente perto de ti.

Ele está muito sério: 

Não sei como  

te enfiaste nessas roupas 

estranhas, mas está na 

hora de ires à presença 

do rei!

20
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Engoles em seco. “Eu… bem… o museu”, mas ele não 
quer ouvir explicações. Ele tem a certeza: És um dos 
muitos jovens à espera, ao Portão, e a ordem é levar 
todos à presença do rei.

Apressas-te a chegar perto de Daniel, Ananias,  
Misael e Azarias. Os quatro parecem amigáveis  
e podes precisar de amigos neste lugar e nesta  
época estranhos.

Ananias sussurra-te: “Tenta comportar-te como um  
de nós e ser o mais discreto possível.“ Azarias tira  
algo da sua bolsa e coloca-o no teu bolso. Isto é  
roupa como a que os outros vestem?

21
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Estás muito bem! 
Daniel sorri-te. 
“Não te preocupes. 
Nós vamos 
regressar a casa. 
Eu confio no 
único Deus vivo.
E tu também 
podes confiar!“

Parabéns! 
Completaste 
o Primeiro 
Capítulo.

Para uma reflexão sobre o Capítulo, vai à página 146.

Desenha um traje babilónico para permaneceres discreto assim 
que estiveres no palácio, no próximo Capítulo.

Não sabes como é o traje? Nas páginas 64 e 65 ficas com   
uma ideia de como é a moda em Babilónia.
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CAPÍTULO 2, 
em que chegas ao  
palácio e os teus  

novos amigos  
recebem  

nomes novos.

23

Para uma reflexão sobre o Capítulo, vai à página 146.
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Os tijolos de barro vidrados da parede brilham num tom de azul 
parecido com o do Portão de Ishtar. E os leões de barro em 
tamanho real na parede também parecem ir a caminho de ver 
o rei. Uma e outra vez, há espaços abertos na parede. “Isto é para 
os deuses babilónicos”, sussurra-te Daniel. “Nos espaços abertos, 
podes ver altares e imagens dos deuses babilónicos. Cada passo 
que dão é para relembrar o povo da cidade de que o rei serve os 
deuses da Babilónia.”

Com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, segues o guarda que te or-
denou que fosses com ele até ao rei. Fugir está fora de questão. 
E mesmo que o conseguisses, para onde fugirias? Há outro 
guarda mesmo atrás de ti. A cada passo que ele dá ouves a sua 
lança bater no chão feito de blocos de calcário. Contigo há mais 
jovens guardados de perto.

A estrada é tão larga que pelo menos  
20 pessoas poderiam percorrê-la lado  
a lado. Conduz ao palácio real e sobe  
ligeiramente a colina.

À esquerda e à direita da estrada  
há uma parede tão alta  
quanto uma casa.
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Os leões são os animais favoritos do rei.  
Quantas diferenças consegues ver entre os dois murais?

Se identificaste oito  
diferenças, avança  
para a página 32.

Se viste menos de  
oito diferenças, passa  
à página 44.
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Daniel permanece calmamente sentado e composto em 
frente à mesa repleta. Ele olha o oficial responsável nos olhos 
e diz: “Sabemos que este é o decreto do rei, mas não queremos 
ter nenhuma associação com os deuses da Babilónia. Primeiro, 
recebemos uma casa nova, que não queremos. Depois, dão-nos 
nomes novos, que não pedimos. E agora é suposto comermos e 
bebermos coisas que não desejamos?“

O oficial responsável empalidece. Começa a tremer e olha em  
volta para ver se mais alguém ouviu. “Eu gostava de poder  
ajudar-vos, mas o grande rei ordenou que fizessem tudo como os 
bons Babilónios. Afinal, devem tornar-se conselheiros adequados, 
um dia. E parte de se ser um bom Babilónio e um conselheiro do rei 
inclui adorar os deuses da Babilónia. O próprio rei é representante 
do deus babilónico Marduk. Se ele reparar que vocês têm pior 
aspeto ou não são tão inteligentes 
como os outros jovens, vai 
culpar-me a mim. E, depois, 
eu serei castigado por não 
obedecer às suas ordens.“
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Quase tens pena do oficial 
responsável. No entanto, Daniel 
pede: “O rei é grande! Mas Deus 
é maior! Dá-nos dez dias a 
vegetais e água. Depois, podes 
verificar se estamos saudáveis 
e com bom aspeto, fortes e tão 
inteligentes quanto os outros.”

Daniel e os amigos querem 
vegetais e água, enquanto todos 
os outros recebem a comida do 
rei? E depois de dez dias haverá 
um teste? Ficas de boca aberta! 
O oficial pensa um pouco e 
abana a cabeça devagar.  
“Será feito como desejam!“

Daniel vira-se para os 
outros: “Tenho a certeza. 
Foi o nosso único Deus 
vivo que tocou no 
coração do oficial do rei. 
E, se Deus pode fazer 
isso, pode ajudar-nos a 
ficarmos mais saudáveis, 
mais bem parecidos e 
mais inteligentes do que 
todos os jovens que aqui 
estão. Deus vai tornar-nos 
corajosos e com melhor 
aspeto e mais inteligentes 
do que todos os jovens 
nesta sala de jantar. Deus 
torna-nos ousados e 
fortes!“
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Os dias passam…

Os servos trazem sempre alguns jarros de água  
e pratos extra com vegetais para Daniel e os amigos.

No fim dos dez dias, observas novamente do local onde  
estás escondido, atrás do pilar, quando Daniel e os amigos  
são chamados a ir à presença do oficial responsável.

E, na verdade, ele fica muito satisfeito 
com o aspeto dos quatro e com 
a sabedoria das respostas que 
dão. Daniel e os seus amigos são 
autorizados a continuarem a comer  
os vegetais e a beber água.

Não têm de comer  
a comida dos  
deuses babilónicos. 
E sabem 
exatamente a  
Quem agradecer!

28
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Daniel e os seus amigos estão gratos a Deus por os ajudar.
E tu, por que estás grato? Encontra cinco coisas que desejas 
agradecer e desenha-as nesta página. Pode ser uma foto da tua 
família, do teu animal de estimação, da tua mochila ou do teu 
boneco de peluche preferido. Estás despachado?  
Então, prossegue para a página 50.
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Saltas para o lado,  
para escapar aos cavalos.

O teu salto vai levar-te  

para a página 17.

Para evitares cair da 
muralha abaixo,  
agarras-te a uma  
das ameias azuis.
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Alguém a bater à 
porta com força 
arranca-te dos teus 
sonhos.  
Que barulho é este? 
E onde estás tu?  
Ah, claro!  
No museu, através 
do Portão de Ishtar, 
viajaste para o 
passado e, agora, 
vives no palácio 
do rei de Babilónia 
com Daniel, 
Ananias, Misael e 
Azarias.

“Acordem! 
Levantem-se!  
O rei quer ver 
todos os sábios 
da Babilónia!“  
O bater à porta  
torna-se numa 
espécie  
de trovão!

O que quererá o rei? 
Abres a porta do 
teu quarto apenas 
o suficiente para 
espreitares para o 
corredor. Já está 
instalado um  
grande alvoroço.
Homens em longos 
casacos vermelhos e 
vestes azuis-escuras 
com bolas vermelhas 
apressam-se em 
volta. Pelos seus 
chapéus pontiagudos 
reconheces os 
Caldeus: os mágicos, 
apaziguadores e 
astrólogos do rei.
Alguns juntam- 
-se em pequenos 
grupos, e falam 
entusiasticamente 
uns com os outros.

Junto aos pequenos 
grupos procuras 
uma cara familiar, na 
página 54.
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Estudaste muito bem os leões!
Cada vez mais leões surgem 
ao pé de ti nos mosaicos da 
parede. Todos se juntam 
a ti ao aproximares-te  
em direção ao  
palácio real.

Não fica longe do Portão de 
Ishtar. Tens de esticar bem a 
cabeça para ver o palácio de 
Nabucodonosor em toda a sua 
altura. Parece uma fortaleza. 
Tudo aqui te transmite que este 
rei é um grande e poderoso 
governante. O ar brilha no 
calor por cima das muralhas do 
palácio. O guarda empurra-te 
para avançares. A estrada leva 
diretamente a uma grande 
entrada. Os guardas acenam  
para avançares e entras num 
pátio emoldurado por colunas.
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Na parte de trás do pátio, criados carregam inúmeros 
objetos para um salão lateral. Transportam caixas, velas 

douradas e objetos cintilantes. Cada vez trazem mais coisas. 
“Estes são os utensílios do Templo do único Deus vivo”, 
ouves Azarias e Misael a sussurrarem um para o outro.

Azarias cerra os dentes quando diz: “Este rei não nos 
roubou apenas a nós. Também trouxe os utensílios do 

Templo em Jerusalém para os colocar no seu tesouro.  
E não há nada que possamos fazer.“ Cada vez mais 

caixas desaparecem para o salão lateral.

Conta os objetos roubados que 
podem ser vistos nestas duas 
páginas (32 e 33).
Existem três tipos de artigos: 
suportes de velas, copos e tigelas.  
O resultado da sua soma indica 
o número da página em que a tua 
história continua.

+ + =
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Não tens bem a certeza por causa  
do entusiasmo? Vê as Soluções,  
na página 143.
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No meio da grande azáfama, consegues 
passar despercebido atrás de um dos pilares.
Daqui consegues ver que o rei acena a um dos 
oficiais da corte. Ele aproxima-se rapidamente  
dos jovens. “Formem uma fila”, ouves tu.  
Os guardas ocupam os seus lugares. Os jovens 
alinham-se em filas cruzadas. Escondes-te um 
bocadinho melhor atrás do pilar, na esperança 
de não seres descoberto.

Vês que ele segura vários tipos de mosaicos 
de argila. Parece que está a ler em voz alta  
o que lá está escrito. É chamado um  
jovem após o outro.  
Felizmente, ele não sabe  
o teu nome. E continuas  
escondido atrás do pilar.

“O grande e nobre rei Nabucodonosor, 

conquistador de Jerusalém e representante 

do deus Marduk, saúda-vos. Eu sou o chefe 

dos oficiais da corte. O grande e nobre 

rei ordenou que vos fossem dados novos 

nomes, para que todos reconheçam que 

ele é o maior e mais honrado rei, que pode 

governar sobre vós – e governará!”
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“Daniel?“ Daniel dá um passo em frente. 
“De agora em diante o teu nome é Beltessazar! 

Lembra-te disso! Volta para a fila.“  

Neste mosaico de barro está uma inscrição cuneiforme que desconheces. Consegues decifrar que nome é?

E é assim que continua.  
Ananias passa a chamar-se 

Sadraque. Misael é 
agora Mesaque,  

e Azarias recebe do  
oficial o nome de  

Abede-Nego.

35
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Beltessazar

36

O oficial já terminou de ler os seus mosaicos 
de barro. “Vocês têm boa aparência, vêm 
de famílias nobres. Foram ensinados em 
Jerusalém e compreenderam rapidamente. Isto 
torna-vos adequados ao serviço no palácio.”

“De hoje em diante aprenderão a língua 
babilónica e a sua Literatura. 
E, se tudo correr bem, dentro de três anos,  
o rei far-vos-á seus conselheiros.“

Não tinha já Ananias, isto é, Sadraque, falado 
acerca disto no Portão de Ishtar?
Têm de se tornar, na verdade, bons Babilónios.

Mas tu não queres, de todo, ser Babilónio!
De qualquer forma, tens de perceber se 
consegues regressar ao Portão de Ishtar.
Se foi a saída do museu para esta época, talvez 
possas voltar ao teu tempo da mesma maneira.
Contudo, para já, isso parece ser perigoso.  
O lugar está repleto de guardas.  
Rapidamente voltas para junto dos quatro 
amigos, assim que começa a haver movimento.

Ananias
“Que tipo de nomes são estes?  

E porque receberam nomes  

novos?“, perguntas aos quatro.
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Abede-Nego Mesaque Sadraque

Assim
 que unire

s os nomes  

corre
tamente, d

obra este canto  

e vê o que está escrit
o por t

rás.

Como é que é suposto lembrarmo-nos? Numa época diferente, 
num lugar diferente, com nomes diferentes?  
Agora os nomes estão misturados. Podes criar um código 
de cores nos nomes antigos para que correspondam com os 
nomes novos?

Azarias
Daniel

Misael

37

Ananias
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Resta apenas Azarias. Ele olha 
seriamente para o grupo e, 
depois, diz: “Temos de nos lembrar 

especialmente 
bem do meu nome 
original. Azarias 
significa, entre outras 
coisas, ‘Ajudado 
pelo Senhor‘, e eu 
nunca serei o que o 

meu nome Abede-Nego quer dizer. 
Isso significaria ser servo do deus 
babilónico Nego. E uma coisa vos 
digo com certeza: Eu sou servo do 
único Deus vivo. E sei que Ele me 
vai ajudar. Daqui a 70 anos, Ele vai 
assegurar-Se de que voltamos para 
casa outra vez. Mas apoia-nos muito 
antes disso. A cada dia nesta corte 
real, sei que o único Deus vivo me 
está a ajudar, e eu sirvo-O!“

Continua na 

 página 41.

Daniel sorri para  
os  seus amigos.  
Depois, olha para ti.

38

Preenche o  significado 
do  nome antigo na 
página 37 e, depois, 
volta para aqui.
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“Voltando à tua questão de há pouco, a resposta é 
clara: Não, não vamos esquecer a nossa pátria e o nosso 
único Deus vivo. Vais ver: somos quatro aqui neste lugar 
distante. Mas também temos a certeza de que Deus está 
aqui connosco. E agora vamos jantar. O oficial-chefe já 
anunciou a refeição.“

O que gostarias de comer depois de um começo tão 
entusiasmante no palácio real? Desenha-o na mesa 
do banquete. Podes celebrar o teres sobrevivido ao 
Segundo Capítulo!

Para uma reflexão sobre este Capítulo,  
vai à página 148.

Daqui, avança para o Capítulo 3, 
na página 45. 
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De facto, havia muitos 
objetos roubados que 
podiam ser vistos. 

O pátio está ligado a um 
longo corredor com mui-
tos pilares até à sala do 
trono. E é ali que o vês:  
o rei Nabucodonosor. 
Está sentado no trono, 
num nicho na parede  
de trás da sala.

O museu! Parece infinitamente longe!  
E agora estás entre todos estes jovens que vieram  
para o palácio como prisioneiros.

À sua volta, as paredes encontram-se decoradas com mosaicos 
brilhantes, brancos, azuis, amarelos e vermelhos, e em cada um 
podes ver árvores, flores e leões. Não tinhas visto alguns destes 
mosaicos no museu?

Queres permanecer junto 
de Daniel e dos amigos 
e ver o que acontece? 
Então, avança para a 

página 43.

Aposto que não tens tempo 
para pensar. Tens de decidir! 

Procuras um esconderijo para 
observar o que acontece no 

palácio real? Então, vai  
para a página 34.
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Daniel explica: “Os nossos nomes antigos têm um significado na 
nossa terra, Jerusalém. Todos estão ligados ao único Deus vivo.
O rei quer mostrar-nos que devemos esquecer tudo o que 
sabemos e pertencer-lhe a ele.“
Tu jamais queres ser chamado por outro nome.

E então perguntas a Daniel: “Vais mesmo esquecer a tua pátria?“ 
Ele abana a cabeça.

Claro que não!  

O rei deseja isso. 

Mas nós sabemos de

onde viemos e onde fica 

a nossa casa!
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Olhas para Misael. “O meu 
nome babilónico, Mesaque, 
vai fazer com que as pessoas 
perguntem: ‘Quem é como 
Aku?‘ Com isto, o meu nome 
verdadeiro, 
‘Quem é 
como Deus?‘, 
mudou só um 
bocadinho, 
mas com 
uma enorme 
diferença. Porque eu sei que 
existe um Deus vivo que é 
definitivamente maior do 
que estes deuses babilónicos, 
como Aku.“ 

Entras na próxima área do palácio. Daniel 
explica um pouco mais: “O meu nome, 
Daniel, significa ‘Deus é o meu juiz‘.  
O nome Beltessazar é suposto dizer-me 
‘Bel protege a tua vida‘. Bel é um daqueles 
deuses babilónicos. Sei que só Deus pode  
e vai proteger-me.“

Isto pode ficar confuso. Preenche os significados dos 
nomes antigos nas caixas brancas, nas páginas 36 e 37, 

e, daí, vira para a página seguinte.

Ananias começa a falar. A sua 
voz parece um pouco rouca. 
Ele tosse. Agora está melhor: 
“O meu nome, Ananias, 
lembra-me de que ‘o Senhor 
é misericordio-
so‘. O meu novo 
nome, Sadra-
que, significa 
que eu recebo 
ordens do deus 
babilónico Aku. 
Mas eu sei a Quem pertenço. 
O único Deus vivo dá-me ins-
truções e eu cumpro-as. Não 
escuto nenhum dos deuses da 
Babilónia!“
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Decidiste ficar com Daniel e os seus 
três amigos e ver o que te espera.
Vês como um dos guardas abre caminho 
por entre os jovens. Ele tem os olhos fixos 
em ti. As suas sobrancelhas estão unidas 
de forma sombria. Ananias sussurra-te: 
“Isto é demasiado perigoso para ti. Os 
nossos nomes estão nas listas – o teu não.
Se o guarda percebe que te infiltraste, 
podem suspeitar de que és um espião de 
uma nação inimiga, como os Assírios.“

Nessa altura ouve-se um estrondo estridente 
no pátio. Todos se viram para ver. Um tabulei-
ro com objetos dourados jaz no chão. Pratos, 

tigelas e copos rolam para todos os lados. 
“Rápido! Esconde-te!“

Azarias 
dá-te um 
empurrãozinho 
até à página 34.
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És um bom observador de leões. Talvez tenhas sido 
surpreendido ao ver tantos ao longo do caminho que lhes  
tenhas perdido a conta.

Se quiseres, volta à página 25 e procura todas as diferenças.  Mas não desanimes! Para contrariares a frustração do leão, continua a ler na página 32.
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Capítulo 3,
em que Daniel e os  

seus amigos se recusam  
a comer a comida do rei,  
e em que tu descobres  

o que te torna 
corajoso e forte.
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Segues os jovens e o oficial-chefe até um grande 
salão. À luz de muitos candeeiros e tochas a óleo, a 
enorme mesa de jantar brilha.

Só agora percebes quão cheio de fome estás.  
Afinal de contas, já não comes há muito tempo.  
Os jovens devem sentir-se da mesma maneira.  
O que é que Daniel disse? Quão longe fica  
a sua casa? A mais de 1000km? Sem carros  
e sem comboios, na antiga Babilónia.  
Devem ter feito uma viagem cansativa.  
Os quatro amigos, provavelmente,  
vão desatar logo a comer!

“Escutem!“, o oficial aclara a  
garganta. Outro discurso?  
“O grande rei é o representante  
do deus babilónico Marduk e  
decretou o que devem e o quanto 
devem comer, sendo que devem  
desfrutar precisamente das 
coisas que ele gosta de comer.  
Por isso, comam!“

Isso parece-te bem.  
Os teus olhos faíscam 
percorrendo a mesa.  

A tua barriga dá horas.

A primeira refeição no palácio real 
da Babilónia está prestes a começar.
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Se os pratos ainda te deixam na 
dúvida, na página 144 encontras o nú-
mero da página para onde deves seguir. 

Encontra as 10 coisas na mesa de jantar real que não 
se encaixam na época da antiga Babilónia. Se não tens a 
certeza do que comiam naquela altura, dá uma vista de 
olhos no menu da página 142.

Liga as coisas erradas que estão na mesa.  
As linhas mostram-te o número da página  
em que a tua  aventura irá continuar.
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Tu pensas que esta comida tem bom aspeto. Também te parece 
bem que comas a mesma comida que o rei. Quando estás quase a 
agarrar um prato, alguém sussurra: “Isso não parece nada bem!“ 
O quê? Porque está Daniel a sussurrar para os outros? E porque 
é que a comida do rei não há de parecer bem? Inclinas-te para o 
perceberes melhor. Daniel parece preocupado.

“Se é a mesma comida que o rei come, então foi consagrada 
aos deuses da Babilónia, em sinal de reverência. Claro está 
que deuses de pedra e estátuas douradas não podem comer. 
Mas eu quero deixar bem claro que pertenço ao único Deus 
vivo. Não quero ter nada a ver com os deuses babilónicos.“
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De certeza que Daniel 
tem fome. Mas ele quer 
mostrar isso claramente: 
Não quer estar associado 
aos deuses babilónicos. 
Os outros três amigos 
assentem. À mesa, os 
outros já estão a comer. 
Só vocês os cinco é que 
ainda estão sentados em 
frente às tigelas e aos 
pratos dourados cheios, 
sem comer. E aí vem o 
oficial da corte suprema.

Se pensas que Daniel, perante o oficial, 
vai enfiar rapidamente a sua colher na 
boca, então continua a ler na página 99.

Se achas que, apesar da aproximação do 
oficial, ele não vai comer nada da refeição 
do rei, então continua na página 26.

Como vai Daniel 

reagir?
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A formação no palácio real tem a duração de 
três anos.

Para ti, no entanto, o tempo aqui em Babilónia passa muito mais 
depressa do que para os que te rodeiam. E isso é bom – uma 
vez que queres deixar Babilónia e voltar para casa! Para todas as 
pessoas e coisas pelas quais estás grato.

Mas, para já, não sabes 
como regressar ao Portão 
de Ishtar, nem quem te  
poderá ajudar.
Deus, definitivamente,  
vai ajudar os teus quatro 
amigos a serem bons  
estudantes no palácio.
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Pronto?

Então, vira a página e vê  

os buraquinhos na parte de trás.

Os ensinos dos Babilónios também incluíam Astronomia.  
No nosso céu noturno podemos ver a Constelação da Ursa 
Maior. Consegues visualizá-la?

Então, arranja um lápis e fura as estrelas que  
compõem a Ursa Maior. Esta imagem vai  
ajudar-te a encontrá-la. 
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Ótimo! Aqui consegues ver como é a imagem das estrelas na 
parte de trás. Liga as quatro estrelas do longo cabo com uma 
cor.

Liga as quatro estrelas do vagão com outra cor. (Precisas de 
uma das que compõem o cabo.)

Talvez um  

espelho ajude…

Bem, consegues  

perceber para qual  

página deves continuar?

Daniel e os seus amigos 
tiveram três anos para estudar 
Astronomia. Se isto for difícil 
para ti, vê a dica na página 144.
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Capítulo 4, 
em que o rei tem um  

sonho e exige uma 
explicação, e tu deves saltar 

imediatamente para 
a página 31.
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Junto ao aglomerado de 
pessoas também vês Daniel, 
vestindo o seu manto de 
conselheiro.  
“O que se passa aqui?“  
Bocejas. Daniel olha para ti. 
“Não há tempo para ter 
sono. A situação é grave.“

Grave? Na verdade, a tua 
situação já te chega bem  
até ao momento: preso no 
passado, na antiga Babilónia, 
na corte real, e em perigo 
de seres descoberto a 
qualquer instante.
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Recorta os sussurros e junta-os 

como um puzzle. No fim, encontras 

o primeiro dígito do próximo 

número de página.

Dás o teu melhor para 
transformares os fragmentos 
de conversas no corredor numa 
frase com sentido. 

O rei decretou que
irão acontecer coisas 

terríveis a todos os sábios de 

Babilónia! É difícil imaginar 

o que ele pode fazer. 
O rei está incrivelmente 
zangado. Por isso, eu 

descreveria a situação 
como muito séria.

O

teve

rei

maus

sonhos 4

8

9

4

8

5

número da página
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      Oh não! 
Esqueceste-te de que na antiga Babilónia, provavelmente, 

falavam numa outra língua com os cavalos? O cocheiro dá o 

seu melhor para acalmar os cavalos. Ainda assim, uma das 

rodas da grande carruagem atira-te ao chão.

Com as pernas a tremer, endireitas-te. Apesar do  

choque, só ficaste com alguns arranhões.

Continua a ler na página 17.
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No meio da agitação, provavelmente, não 
conseguiste ouvir! É que, na verdade, os objetos 
foram roubados do Templo em Jerusalém, onde 

eram usados para servir o único Deus vivo.
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Agora que esclarecemos isto,  
podes continuar a ler na página 74.
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“O rei teve um sonho mau“, compreendes. E ele acredita que o 
sonho tem um significado profundo. Por isso é que ele quer que os 
astrólogos, mágicos, sábios, intérpretes de sinais ou cartomantes de 
Babilónia lhe expliquem o sonho. Mas, para os testar, o rei decidiu 
não lhes revelar o sonho.

As pessoas até podem ser muito inteligentes, mas como explicar 
um sonho que desconhecem? Sentes-te a suar e o teu coração 
dispara.

“Eu vou ter com o rei e 
vou pedir-lhe três dias. 
Mesmo ir à presença do rei 
é perigoso. Tenho a certeza: 
um ser humano não pode 
passar neste teste. Mas o 
único Deus vivo sabe todas 
as coisas e também pode 
revelar-nos o sonho do rei.  
Os meus amigos e eu vamos 
orar a Deus, para que nos 
diga o que sonhou o rei.  
E assim o rei não nos  
fará mal!“

Daniel fala com Arioque. Já o viste antes.  
Arioque é o comandante da guarda real.  
“Eu tenho de executar a ordem“, tu ouve-lo 
dizer. Daniel alonga as costas e, depois,  
em voz alta, anuncia: 
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Daniel quer pedir três dias?
A partir de hoje? Olhas para o relógio de Sol no pátio.  
Sim, o povo de Babilónia sabia interpretar um relógio de Sol.

lápis

Coloca um lápis no lugar assinalado. Depois, 

aponta uma lâmpada de forma que a luz 

incida da lanterna até ao lápis. A sombra 

indica o número da próxima página.
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Oh, ficaste tão chocado com 
o tamanho da estátua que 
misturaste os números das 
páginas. Não há problema!

60

Na página 67, 
regressas à corte  
real e ao relatório 
sobre a estátua  
em Dura. 
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Capítulo 5, 
em que os amigos  

de Daniel estão dispostos  
a passar pelo fogo,  

por causa da sua fé.
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Que tumulto é 
este na corte 
real, hoje?

Estás de pé, 
com Daniel, na 
arcada exterior, 
quando homens 
entusiasmados,  
e a sussurrar, 
entram pelo Portão. 
Não os consegues 
perceber. 

Mas ouves: “Eles 
vão arrepender-se!” 
E, depois, algo 
como: “Agora vão 
ficar em apuros!”

Será que ouviste bem?
Estão os homens a falar sobre 
Ananias, Misael e Azarias? Mas eles 
não são só conselheiros do rei; eles 
têm deveres especiais no reino!
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Juntamente com Daniel, segues 
os homens. Com o passo rápido, 
eles entram na sala do trono. 
Tu observas como se inclinam 
diante do rei, em submissão.

O rei acena, e eles colocam- 
-se de pé. “O que se passa?  
O que têm a dizer?“ A voz do  
rei ecoa pela grande sala.  
Os homens quase não têm 
fôlego, e murmuram: “Tu, rei, 
vive para sempre! Construíste 
a estátua em Dura. Toda em 
ouro e com mais de 30 metros 
de altura. Nós estivemos lá! 
Fomos convidados para a 
grande inauguração.“

Se a  
estátua  
mede o  

mesmo que  
um ser humano, 

passa para  
a página 60.

Se é muito  
mais gigante  
do que um ser  

humano,  
segue para  

a página 67.
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Recorta as duas linhas 

pontilhadas, e dobra o retângulo 

para cima, para veres quão alta 

ficava uma pessoa junto  

à estátua.
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Para te ajudar a desenhar um manto adequado, podes ver aqui 
que roupas se usavam na antiga Babilónia.
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E com o teu conhecimento 
recém-adquirido, volta à página 22.
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No meio do teu entusiasmo, provavelmente  
não percebeste bem o número de dias.

Mas dado que isso deve ser 

escrito como uma lei, podes 

procurar, e, assim, passas  

à página 124.

Talvez também te tenhas lembrado,  
principalmente, dos leões.
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Um servo bate com a sua lança nos mosaicos de calcário no chão.
“Avança!“, diz ele. “Estás a desperdiçar o tempo do grande rei. 
Certamente ele sabe que houve uma grande celebração para 
inúmeros visitantes, com todo o tipo de música. Todos os 
presentes deviam prostrar-se diante da estátua  
em adoração. O rei sabe isso tudo.“

Três homens que não se prostraram a uma estátua de ouro?
Já suspeitas quem são, e olhas ansiosamente para Daniel.
Ele continua a ouvir atentamente as palavras dos homens  
na sala do trono.

Um dos homens responde: “O rei não sabe 
tudo.“ Baixas a tua cabeça. Este homem 
atreve-se a falar do rei nestes moldes? 
“Estamos aqui para falar do que o rei pode 
ainda não saber. Porque a sua ordem foi a de 
que todos os homens se prostrassem diante 
da estátua em reverência. Porém, houve 
três homens que desobedeceram à sua 
ordem!“
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“Alguns homens receberam 
responsabilidades especiais 
por parte do rei. Deviam 
estar gratos por isso. Mas 
Sadraque, Mesaque e Abede-
-Nego recusaram obedecer à 
tua ordem. Não adoraram a 
estátua de ouro.“

O rosto de Nabucodonosor 
ficou vermelho. Ele dá um 
salto. Os homens inclinam-se 
completamente. Escondes-te 
atrás do pilar. Esta seria a pior 
altura para seres descoberto!

“Eles recusam as minhas ordens? Eu sou o rei Nabucodonosor! Construtor de Babilónia, conquistador de Jerusalém e representante de Marduk. Ninguém recusa as minhas ordens. Guardas! Tragam-me Sadraque, Mesaque e Abede-Nego agora mesmo!“

68



69

Pouco depois, vês os três serem levados através do átrio até  
à sala do trono. Caminham com passos largos.

Se não descobrires o caminho, não te 
preocupes, pois as Dicas e Soluções, 
na página 144, vão ajudar-te.

Ananias, Misael e Azarias caminham, compostos, até 
ao trono do rei. Descobre o caminho que percorreram 
pelo labirinto de corredores da corte real.
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=
No caminho certo recolhes os números 
que te levarão à próxima página.
Fica a saber o que aguarda os três  
amigos.
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Obviamente também assististe a algumas das lições na corte 
real – muito bem! Os quatro amigos aprendem e estudam 
Astronomia, Matemática, Finanças e todas as outras matérias.  
No fim dos três anos, o oficial da corte suprema leva-os de novo 
ao trono. O rei Nabucodonosor quer testá-los.

Os guardas posicionam-se ameaçadoramente ao lado do trono. 
Embora já aqui estejas há algum tempo, ficas sempre com os 
joelhos a tremer quando eles têm de ir à presença do rei. Os 
jovens alinham-se. Mais uma vez, escondes-te atrás do pilar.

“O sábio e honorável rei Nabucodonosor, construtor 
de Babilónia, conquistador de Jerusalém e 
representante de Marduk, saúda-vos!“  
A voz do chefe da corte suprema 
ecoa pela sala.

Engoles em seco. 
O que acontece a 
quem não passar 
em todos os 
exames?

O grande e honorável rei ordenou-me que vos testasse em todas as matérias que vos foram ensinadas aqui em 
Babilónia.
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Os teus joelhos começam 
a tremer ainda mais. Mas, 
quando as perguntas começam 
a ser feitas, torna-se claro: 
O teu medo não tem razão de 
ser. Ninguém sabe mais do que 
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 
Respiras fundo, aliviado. O rei 
acena, contente. Aponta para os 
quatro amigos. “Estes ficarão 
aqui na corte real e serão 
meus conselheiros.”

Quem é que acreditaria nisto, 
quando, tempos antes, os 
quatro decidiram não comer do 
primeiro banquete real,  
para mostrarem a sua lealdade 
ao único Deus vivo?

Com a ajuda de Deus são, 
agora, dez vezes mais 
sábios do que os conse-
lheiros anteriores do rei, 
e vivenciaram que Deus 
está com eles mesmo 
num lugar longínquo!
Um olhar de relance 
aos portões mostra-te 
que eles ainda estão 
bloqueados por guardas. 
Tu, por enquanto, 
continuas preso numa 
terra longínqua. Mas 
quando Deus está com 
estes quatro jovens então 
também está contigo!

Com Deus ao seu lado, 
tornaram-se fortes e 
corajosos, como pudeste 
ver no Capítulo 3.  
E esta não será a última 
vez que farás parte de 
uma aventura aqui em 
Babilónia.

As tuas aventuras em 

Babilónia continuam no 

próximo Capítulo, na 

página 53.

Para refletires sobre este 
Capítulo, vai à página 150.
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Mais um passo. E o rei inclina-se para o chão, em frente a 
Daniel, e fica prostrado. De todas as pessoas, Nabucodonosor, 
que se intitula o representante do deus Marduk, inclina-se diante 
de Daniel com a sua mensagem sobre o único Deus vivo!

Parece que toda a corte susteve a respiração.  
Todos esperam a reação do rei. Ele acena a 
Daniel. “Vá, diz lá! O que significa o meu 
sonho sobre a estátua?“ Daniel para, por um 
momento, e depois continua: “Isso também 
me foi explicado pelo único Deus vivo. Tu, rei, 
és a cabeça dourada. Deus deu-te imenso 
poder com o reino da Babilónia. Mas, depois 
de ti, outros reinos virão. Essas são as outras cores da estátua. 
Nenhum destes reinos será eterno. Deus diz-te que, no final, Ele 
implementará o Seu Reino. Isto é visto na pedra. Pois só o Reino 
do único Deus vivo é indestrutível.”

Observas o rei Nabucodonosor levantar-se 
novamente do seu magnífico trono. O que 

vai ele fazer? Vai atacar Daniel? O rei avança 
na direção de Daniel. Em toda a sala do 

trono se veem rostos assustados. 
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O rei diz: “É verdade, e eu vejo-o agora: O teu Deus é 
verdadeiramente maior do que todos os deuses da Babilónia e 
do que todos os reis. “ Ele acena aos criados. “Servos, tragam 
preciosos presentes a Daniel! E, Daniel, vou tornar-te chefe 
de todos os conselheiros da minha corte real, e – mais ainda – 
de toda a Babilónia. “

Presentes  
pequenos:

Presentes
grandes:

O número de presentes 
pequenos e grandes, lido como 

um só número, diz-te em que 
página a aventura continua. 
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Quantos presentes para Daniel  
consegues contar na corte real?
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O quê? De todas as coisas, os vasos são trazidos para esta 
refeição – aqueles que, em Jerusalém, deviam estar no Templo  
ao serviço do único Deus vivo?

E mais do que isso! Enquanto 
todos os presentes bebiam dos 
preciosos vasos do Templo, com 
os quais era suposto honrar 
Deus, os convidados louvam os 
deuses da Babilónia, deuses fei-
tos de ouro, prata, bronze, ferro, 
madeira e pedra. Isto ainda é 
pior do que o roubo!
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Tu vês que o rei está 
prestes a beber do 
copo de ouro que 
tem na mão – e, de 
repente, congela.  
Os seus olhos e 
a sua boca estão 
completamente 
abertos enquanto 
ele fixa a parede 
atrás de ti. Tu viras- 
-te. Claro que queres 
ver o que se passa.  
E tu próprio ficas 
com pele de 
galinha...

Faz um buraco na página 
com um lápis, e alarga o 
buraco, usando uma tesoura 
para recortares uma janela, 
para também poderes  
ver o que o rei  
está a observar.
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Para tua surpresa, 
vês uma mão surgir 
do nada. 
 
Está a escrever algo na 
parede do palácio. 

Aquilo são letras? 
Mas, em que língua?  
E o que significam?

Eles chegam e curvam-se 
diante do rei. Sussurram 
entre si e desenham as 
letras da parede nos seus 
mosaicos de barro. Depois, 
abanam as cabeças e 
encolhem os ombros. 

O rei está pálido. Treme.  
Chama, em voz alta:

Nenhum dos conselheiros 
do rei consegue explicar 
as palavras?

Tragam os meus 

mágicos, astrólogos 

e videntes. Quem me 

disser o que estas 

palavras significam, 

será ricamente 

recompensado!
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Então, a mãe do rei 
dirige-se a ele. As suas 
vestes estão ricamente 
decoradas e o seu 
cabelo penteado com 
mestria. Ela diz: 

Imediatamente 
Belsazar grita: 
“Sou o grande 
rei da Babilónia, 
descendente de 
Nabucodonosor. 
E ordeno que este 
Daniel venha aqui. 
Ele revelar-me-á 
o mistério das 
palavras!“

“Belsazar, meu filho, 

há um homem aqui na 

Babilónia que consegue 

interpretar sonhos. 

Foi chefe de todos 

os conselheiros de 

Nabucodonosor.  

Na sua terra natal 

chamava-se Daniel.“



78

Não se vê medo na sua cara. 
Nem mesmo quando Belsazar 
começa a falar: “Se me disseres 
o que as palavras significam, 
podes colocar o meu manto real 
e usar o meu colar de ouro. 
Eu sou o grande rei Belsazar e 
far-te-ei o terceiro governador 
no meu reino!“

Daniel meneia a cabeça. 
“Não tens de me 
recompensar!“, responde 
ele. “Estou disposto a 
dizer-te o que significam 
as palavras.“

O salão está em absoluto silêncio. Não 
havia música, ninguém falava, os servos 
não andavam de um lado para o outro e 
não se ouvia a loiça a bater. Então, ecoam 
passos que vêm dos pilares. Vês Daniel a 
entrar na sala do banquete. Ele olha para a 
parede por alguns instantes.
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Já ninguém fala.  
Ninguém come ou bebe.  
Todos olham para Daniel, que 
continua a falar, com voz firme:

“Tu, Belsazar, sabes tudo. Contudo, pensas que és o 
maior. Pegaste nos copos do Templo de Jerusalém para 
esta festa. Mas estes pertencem ao meu Deus. Bebeste 
deles vinho com os teus convidados.
Pertencem ao Templo do único Deus vivo. Louvas os 
deuses da Babilónia de ouro, prata, ferro, madeira e 
pedra. Zombaste e riste-te do único Deus vivo!“
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Por isso, Deus escreve--te estas palavras na parede: Mene, Mene, Tequel, Ufarsin.
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Encontra as palavras da parede  
na sopa de letras.

MENE   MENE   TEQUEL   UFARSIN

MS
AI
LN

N S
B
X

F
Z

E
T
U

V
R

E H
M G

Q KJ JR B
N NU EM KA S
E XE LD UF O

U
K

L
E

U
A

A
H

R
G

S
P

I
A

N
D

E
P
B

O
C
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Daniel explica melhor ao rei: 
“As palavras significam: Deus 
determinou os teus dias como 
rei. Em breve, deixarás de ser 
rei. Outra nação tomará conta 
do reino.“

Há silêncio absoluto no 
salão. Será que o rei vai 
acatar estas palavras? Ele 
pousou o seu copo de 
prata e põe de lado o seu 
prato de ouro.

“Eu sou Belsazar, rei da 
Babilónia“, diz ele. “Sou 
um grande rei.
E hoje tenho de 
reconhecer outra coisa: 
O único Deus vivo é 
ainda maior. Como sinal, 
ordeno: Daniel, irás 
colocar o meu manto 
real.“

O rei tira o seu colar de 
ouro e entrega-o.
“Daniel, nomeio-te o 
terceiro homem mais 
poderoso no meu reino.“
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Como imaginas este manto real?  
E quão grande era o colar de ouro?  
Veste Daniel com as roupas reais.

Isso parece bem! E também soa bem a ti. Daniel é agora o 
terceiro homem mais poderoso em todo o reino. E sabes o que é 
ainda melhor do que tudo isso: Daniel tem o único Deus vivo ao 
seu lado!

Mas, o que dizer do anúncio de que os dias de Belsazar vão 
terminar em breve e outra nação tomará conta da corte real 
de Babilónia? Babilónia vai ser conquistada? Lembras-te 
exatamente da espessura da muralha da cidade e da quantidade 
de guardas que estão nos portões. Há mais aventuras por vir...

Mas, por hoje,  

chegamos ao fim do  

Capítulo 6!
Para refletires sobre este Capítulo,  

vai à página 156.
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Capítulo 7, 
em que se arma  

uma cilada  
a Daniel.
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A noite passada 
mal dormiste.

As palavras na parede 
tornaram-se realidade 
apenas algumas 
horas depois. Após a  
entusiasmante festa, 
tinhas regressado 
aos teus aposentos, 
quando ouviste um 
barulho estridente.

A corte real fora con-
quistada. Os Medos 
tinham realmente 
conseguido enganar os 
guardas de Babilónia.

Por isso, mais uma vez, tudo tinha 
mudado quando saíste dos teus 
aposentos esta manhã.
Para ti, os dias, as 
semanas, os 
meses e os 
anos, aqui 
na Babilónia, 
passam 
realmente 
mais depressa 
do que para os 
que te rodeiam. 
Dario, dos Medos, governa 
agora, depois de Belsazar, 
como rei da Babilónia.
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Naquele instante, 
ouves ordens gritadas  
no corredor: 

Sais com Daniel  
para a sala  
do trono.

Todos  
deverão  
vir ver  
o rei!

Esgueiras-te para o quarto de Daniel, e ficas surpreendido por 
ele estar vestido como realeza. “Há um novo rei. Não voltaste a 
ser um empregado comum na corte real?“ Daniel ri-se e abana 
a cabeça. “O rei Dario nomeou 120 governadores para o seu 
reino, para cuidarem da lei e da ordem. E depois há três chefes 
supervisores. E eu sou um deles. Trabalho de perto com o 
rei. Damo-nos muito bem.“
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O pilar que te esconde 
já se tornou bastante 
familiar. É incrível o 
quanto já observaste 
a partir daqui! 

Está mais do que na 
hora de desenhares  
o teu pilar.

É colorido de alguma 
maneira? 

E que ornamentação 
estava cravejada na 
pedra?
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O novo rei fala:

Eu sou o rei Dario.  

Aquele que derrotou  

Belsazar, o rei da Babilónia. 

Nomeei 120 governadores e 

três chefes supervisores.  

Um desses chefes é 

particularmente 

inteligente.

É nesse momento que as coisas se tornam turbulentas à tua 
volta. Os homens cutucam-se uns aos outros e sussurram entre 
si. Dario continua a falar: “Daniel é particularmente inteligente. 
Decreto que, a seguir a mim, ele é o homem mais importante! “

Podes ver claramente que nem todas as pessoas concordam. 
Alguns governadores e supervisores entreolham-se. Sabem que 
não podem opor-se ao rei. Ele é, afinal de contas, um rei forte e 
perigoso. Mas abanam as cabeças e ficam carrancudos.  
Tu compreendes: Eles têm inveja de Daniel.  
Esperamos que isto não se torne perigoso!
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“É tudo. Podem ir!“ Quando os governadores saem da 
sala do trono, permaneces bem escondido e ouves as suas 
conversas. “Pah! Um prisioneiro de Jerusalém torna-se no 
homem mais importante a seguir ao rei. Não deixamos que 
Daniel nos mande fazer nada! Temos de encontrar algo que 
o faça parecer mal aos olhos do rei.“

Isto não soa bem! Contudo, Daniel trabalha diligentemen-
te e nunca se comporta de modo a perturbar o rei. Deves 
ouvir com cuidado, porque, agora, os homens estão a sus-
surrar. “Vamos armar uma cilada a Daniel.“ 

Em choque, tens de tossir. Com grande esforço, tentas não 
te denunciar atrás do pilar.

         Rápido!

O que poderia impedir os 

governadores de te ouvirem tossir? 

Arranja algo que os distraia, ou 

abafa a tosse. E, quando estiveres 

despachado, continua a ler.
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Foi por pouco! O governador não te descobriu. Mas também 
não entendeste tudo. Falaram algo sobre lealdade. O que que-
riam dizer? Agora sentem que já não estão a ser observados e 
falam com o rei. Fazem uma vénia particularmente vincada.

“Ó grande rei, rei forte e digno, vive para sempre! Somos os teus 
servos mais leais.“ Pfff… Sabes exatamente o que eles estão 
a tentar fazer. Outro continua: “E somos os teus servos mais 
honestos. Sabemos que fazes as leis mais inteligentes.“
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O que é que vem a seguir? Deveria 
ser feita uma lei contra Daniel? Que 
armadilha planearam estes homens? 
Um dos governadores prossegue: 
“Aconselhamos-te a que faças uma lei 
que mostre que nenhum rei é 
maior nem mais forte do que 
tu, ó rei Dario!“
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Vês o rei sorrir. Ele parece gostar 
disso. Um dos homens continua: 
“Qualquer pessoa que, nos 
próximos 30 dias, queira fazer  
um pedido ou uma oração, só 
pode vir a ti. Quem não o fizer, 
quebra a lei e será atirado para a 
cova dos leões como punição.“

Leões? Engasgas-te… Não, não 
tussas outra vez! Uma lei que 
proibiria Daniel de orar ao único 
Deus vivo? O rei Dario acena. E os 
governadores percebem que as 
coisas estão a correr-lhes de feição. 
“Claro que deve ser uma lei que não 
pode ser alterada por ninguém.“

Começas a sentir calor. 
Por quanto tempo não 
iria Daniel poder orar? 

Se achas que são 20 
dias, salta para a  
página 66.

Se achas que são 30 
dias, continua para a 
página 124.
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“Ó grande rei, nós encontrámos alguém que que-
bra a tua lei três vezes ao dia!“ O rei levanta-se.
“Alguém se atreve a quebrar a minha lei?“ 
Os governadores acenam que sim ansiosamente.  
“Sim, e tu determinaste: Quem quebrar a lei  
deve ir para a cova dos leões! É Daniel. Ele ora  
ao seu Deus e não a ti. Ao fazê-lo, quebra  
a tua lei!“ 

O rei começa a tremer e segura-se ao trono  
com uma mão. Tem de se sentar.

Daniel? 

De todas 

as pessoas, 

Daniel?

Os governadores esfregam as mãos: 
“Quando o rei assina uma lei, ninguém  
a pode mudar. Nem o próprio rei.  
Daniel deve ser lançado na cova dos leões.“
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Já está a anoitecer quando os guardas vão buscar Da-
niel. O rei Dario caminha até ele. “Espero que o teu Deus, 
a Quem és fiel, te salve.“  

E agora também é empurrada uma 
pedra para tapar a cova?
Daniel está sozinho com os leões; 
ninguém está lá para o ajudar!

Então era a isto que os governadores 
se referiam quando ouviste a palavra  
“lealdade“. Sabiam que Daniel nunca 
faria nada de errado.
Mas também sabiam que ele seria 
sempre fiel a Deus. E agora esta lei. 
Se ao menos o rei Dario nunca a 
tivesse assinado!
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O guarda leva 
Daniel à cova dos 
leões. Isto não 
pode ser verdade...
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Os primeiros raios de Sol atingem o palácio quando o rei Dario 
decide não esperar mais. Vês que ele segura o seu manto para 
poder correr mais depressa para a cova dos leões. “Rápido, 
removam a pedra para o lado!“, é dito aos guardas. O rei Dario 
grita para dentro da cova: “Daniel, o teu único Deus vivo, em 
Quem tu confias, salvou-te dos leões?“ 

Nem o rei Dario pode fazer seja o que for. 
Ele volta para os seus aposentos reais no palácio. 
Contudo, já não parece ser realeza. Os ombros 
em baixo e os pés arrastando-se pelo chão de 
calcário. Os servos querem refrescá-lo, abanando 
longas penas e folhas de palma. Mas ele 
dispensa-os com um aceno de mão. Outros 
servos chegam com pratos da mais deliciosa 
comida. O rei, porém, também não quer comer. 
Mais uma vez, outros servos vêm. “Os aposentos 
estão prontos“, dizem eles. No entanto, o rei 
também não quer dormir. Ele vagueia toda 
a noite, para trás e para a frente, na sala do 
trono.

De início, nada é escutado. 
Apenas silêncio. Depois, ou-
ve-se, em alto e bom som:
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Vida longa ao rei!  Deus enviou o Seu anjo.  Ele fechou a boca dosleões. Nenhum deles me magoou.
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Nesta página, podes fazer um trabalho 
que corresponda a esta aventura. Segue 
apenas os números pequenos.

Primeiro, recorta a página ao longo da 
‘linha vertical pontilhada 1‘ do topo.

Segundo, recorta a página ao longo da 
‘linha pontilhada 2‘ de baixo.

Depois, dobra a metade superior da 
página na parte de baixo (3) e a  
metade de baixo para cima (4).

Isto vai fechar a boca do teu leão  
e poderás ver o que está escrito  
na parte de trás da cabeça do leão.

1

2

3

O anjo fechou a boca dos leões.  
Como achas que foi?
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3

2

4

dobra

1

dobra
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O rei salta de alegria.
Nunca pensaste que os reis 
também saltavam. Depois, ele 
ordena: “Guarda! Ordeno que 
Daniel seja imediatamente 
retirado da cova dos leões!“
Ele abraça Daniel. Daniel não 
tem um único arranhão. 
Tu também gostarias de correr 
para Daniel. Deus protegeu-o 
dos leões e salvou-o.

Deus é um Deus de confiança!
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O rei Dario ordena:

Como é que a vida 
de Daniel e dos seus 
amigos vai mudar 
daqui para a frente?

Para refletires neste Capítulo,  
salta para a página 158.

“Uma lei deve entrar em vigor 

imediatamente. Todas as 

pessoas no meu reino vão saber 

que o único Deus vivo é um 

Deus que resgata. O Seu Reino é 

eterno. Ele é maior do que todos 

os reis. E mais forte do que os 

leões. Este Deus salvou Daniel e 

deve ser adorado!“

Vais descobrir no último 

Capítulo, na página 129.
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Há muito para descobrir no palácio do rei. Por isso,  
é compreensível que ainda não tenhas descoberto  
todos os objetos que precisam de ser arrumados. 

Graças a todos os servos da 
corte real, poderás arrumar tudo 
rapidamente e continuar a ler 
diretamente na página 108.
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Consegues imaginar Daniel  
a começar a comer  
do banquete do rei?

Afinal de contas, toda esta situação 
foi muito intimidante. Ficas 
espantado quando vês que o oficial 
está a caminhar na direção de 
Daniel, mas Daniel nem pestaneja.  
Permanece calmo.

Vamos ver o que  
acontece na página 26.
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Os amigos de Daniel também não conhecem 
Marduk. Daniel explica: “Vocês sabem que nem todas 

as outras pessoas adoram o único Deus vivo. Aqui é igual! 
Os Babilónios têm muitos deuses. Marduk é o deus-chefe da 

cidade onde vivemos agora. Tenho a certeza de que o palácio real 
se situa por detrás de nós.“ Os jovens viraram-se, e tu também, 

para olhar para trás. Não muito longe do Portão, as muralhas 
erguem-se até ao céu. Então é ali que vive o rei desta cidade?

Um palácio? Um templo? O que foi 
feito do museu? Quem é Marduk? E 
porque precisa ele de um templo com 
100 metros de altura? Suspiras. Este dia 
está a ficar cada vez mais complicado…

Ao pé de ti encontram-se quatro jovens de vestes 
empoeiradas.  
Estão espantados como tu. Um dos jovens diz o que está a  
pensar: “Inacreditável! Sabiam que existia uma cidade assim?“

“Daniel, é o palácio real de Babilónia?“ 
Ele aponta para a torre que tem vista 
para toda a cidade. “Que estrutura! 
Pelo menos 100 metros de altura!“  
O jovem que tem por nome Daniel 
abana a cabeça. “Não creio que seja o 
palácio. Será o templo para Marduk.“
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O que é que fazes?

Sabes um pouco sobre cavalos.  

Endireitas-te rapidamente,  

para ficares mais alto, e abanas os braços. 

Uma voz rude arranca-te dos  
teus pensamentos. Só então ouves  
o trotar dos cavalos e o estrondo da  
carruagem nos tijolos de lama. A muralha  
é tão larga que quatro cavalos a trotar lado a 
lado conseguem puxar uma carruagem e vêm 
direitos a ti.

Sai da frente!  Porque estás no meio do caminho a olhar?

Se optares por um som tranquilizador, como 

“Brrrrr!“, continua a ler na página 56.

Se achas melhor salvares a tua pele  

saltando para o lado, continua a ler na página 30.
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Três dias para 
interpretar o sonho?

Engoles em seco. Se isso alguma 
vez der certo! E se o rei ficar 
ainda mais zangado? Achas 
que nessa altura magoará 
Daniel? Com um rei assim e os 
seus humores, nunca se sabe! 
E se o rei tem pesadelos, vai 
piorar! Olhas para Daniel, que 
vai a caminho da sala do trono.

O tempo passa, mas não 
consegues pensar em  
mais nada. Ninguém na corte 
real se atreve a falar em voz 
alta ou a rir. Também ninguém 
tem razões para rir, de qualquer 
forma. Se o mistério do 
sonho do rei  não puder ser 
resolvido, então vai tornar-se 
ainda mais perigoso para ti 
estares aqui!

Dois dias se passaram desde que 
o rei permitiu este compasso de 
espera. Mas ele quer respostas 
no dia seguinte. Ao fim da tarde 
Daniel ainda não tem nenhum 
relatório a fazer.
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À noite, não consegues 
dormir. Pensas no Portão de 
Ishtar. Mas o rei duplicou o 
número de guardas.  
Não há hipótese de fuga!
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O que trará este terceiro dia? 

Pelas primeiras horas da manhã, esgueiras-te até Daniel.  
Ele já está acordado. E parece ter descansado muito bem! 

Ananias, Misael e Azarias 
sorriem-te quando entras 
no quarto. “Daniel orou a 
Deus. E Deus contou a Da-
niel o segredo do sonho 
do rei!“, Ananias rejubila. 
Os olhos de  
Daniel iluminam-se.

Olhas para ele quando sai. 
No corredor, Daniel encontra 

Arioque. Daniel pede-lhe:  
“Não faças mal aos conselheiros reais.  

Não quero que nada lhes aconteça. Eu tenho a resposta para o rei. 
Se me levares até ele, posso explicar-lhe o que significa o sonho.“  
Um burburinho atravessa a corte real. Todos querem aproximar- 
-se da sala do trono para ver Daniel. Tu também o segues.  
Será que ele vai ser mesmo capaz de dizer ao rei qual é o 
sonho e explicá-lo?

Louvo o único Deus  

vivo por toda a eternidade! 

Só Ele é poderoso e instaura 

reis e também os depõe. 

 E agora vou voltar à  

sala do trono.
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“Então queres explicar-me o meu sonho?“  
O rei levanta-se do trono.
A voz de Nabucodonosor ecoa através 
dos pilares. Encostas-te com força à 
pedra fria e áspera. A voz de Daniel 
não estremece, nem mesmo quando 
o ouves dizer: “O teu sonho não te 
pode ser explicado por sábios; e 
mágicos ou videntes não podem 
ajudar-te. Mas o único Deus vivo 
pode. Ele enviou-te o sonho e 
mostra-te o que vai acontecer-te no 
futuro. E o único Deus vivo deixa- 
-me interpretar-te o sonho.“

O rei aguarda. Há um silêncio abso-
luto na corte real. Daniel continua: 
“Sonhaste com uma estátua.“  
O rei abre muito os olhos e sen-
ta-se. Olha para Daniel e assente. 
“Sim, uma estátua. É isso.  
Está correto!“ Daniel diz: 

“No teu sonho viste uma estátua 

enorme com uma cabeça feita do 

mais puro ouro. O peito e 

os braços eram de prata, 

a barriga e as ancas de bronze.

As pernas de ferro,  

e os pés formados de uma 

 mistura de ferro e barro.“
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Uma estátua feita de 
materiais diversos?
 

Destaca esta página 

do livro. Identifica as 

partes do corpo ou 

pinta-as com cores 

diferentes.

105



106

Daniel prossegue, 
dizendo ao rei: “E, 
enquanto olhavas 
para a estátua, veio 
uma pedra, atingiu 
a estátua nos pés e 
destruiu-a. Desfez-se 
em pó. E o pó foi levado 
pelo vento. A pedra 
cresceu e tornou-se 
tão grande como 
toda a terra.“

Recorta a estátua. 
Quando dobras a 
metade da parte de 
baixo para a frente, 
e a outra metade 
para trás, a estátua 
consegue ficar de pé 
numa mesa. 

Forma uma pequena 
bola com o resto do 
papel circundante. 

Coloca a tua bola de 
papel a uma distân-
cia de dois livros em 
frente da estátua.

Lança a bola de 
maneira a atingir a 
estátua.

106

Após deitares a 

estátua abaixo, 

podes continuar  

a ler na página 72.
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Assim, o rei ordena que Daniel seja conselheiro-chefe na corte 
real. Daniel olha o rei bem nos seus olhos.  
“Então, tenho um pedido.“ Daniel é mesmo ousado! Mas, tu sabes,
ele tem um grande Deus ao seu lado. Daniel pede: “Os meus 
amigos, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, também devem 
receber responsabilidades especiais no teu reino!“ O rei consente.  
“É assim que eu o decreto. Tu ficas na corte real e eu 
nomearei os teus amigos como chefes nas várias 
regiões do meu país.“

Será que Daniel não podia ter pedido para tu 
saíres do palácio real? Por outro lado, este rei 
não te podia fazer regressar a casa.

Para refletires  
sobre este Capítulo,  
passa à página 152.
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Para o próximo Capítulo 

continua na página 61.
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Claro que os residentes do palácio também  
querem vestir-se bem.
Ainda assim, aqui não há chuveiros. Mas agora quase te 
habituaste a usar um tipo de sabão que os Babilónios 
usam, feito de cinzas, barro finamente picado e óleo. 
Pode ser usado para remover o pó e a sujidade da pele.
E, para um cheiro agradável, esfregas óleo não só na tua 
pele mas também no cabelo. Afinal, precisas de conse-
guir misturar-te com os convidados. Vestes um vestido 
de qualidade que Daniel te emprestou.

Um sabão feito de cinzas,  
barro em pó e óleo?  
O que acrescentarias?

Faz um círculo à volta do teu ingrediente nesta seleção de opções de aromas.

canela

menta

limão

rosa

cinzas barro
óleo
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Na agitação das pessoas, tu já não te destacas.  
Os primeiros convidados estão a chegar. Um servo 
anuncia os nomes, há música a tocar e todos se 
sentam nos seus lugares. O rei senta-se a uma mesa 
gigante e assiste às festividades. Vês o rei deitar bebida 
no seu copo repetidamente. De repente, levanta-
-se. Está a cambalear e a voz soa lenta e baça, mas 
entendes a ordem.

Onde pertencem realmente estes copos e vasos?  
Tens de decidir!

“Tragam os copos de prata e ouro do meu tesouro, 

os que Nabucodonosor trouxe do Templo em Jerusalém. 

Eu e os meus convidados beberemos deles!“

a) Se disseres: 
“Os vasos 
pertencem ao rei 
Belsazar; afinal, 
ele tem-nos 
guardados no seu 
próprio tesouro“, 
continua para a 
página 57.

b) Porém, se achas 
que os vasos 
pertencem ao Templo 
de Jerusalém, onde 
eram usados para a 
adoração ao único 
Deus vivo, salta para a 
página 74.

c) Se achas que os 
vasos pertencem 
aos convidados 
ricos, como 
lembranças, então 
continua a aventura 
na página 57.
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O camelo trota em frente, e tu queres obter uma perspetiva geral. 
Junto ao Portão, um caminho largo leva até ao topo da muralha 
da cidade. Um ponto panorâmico seria o ideal. Tropeças nos 
tijolos de lama. A vista que se apresenta diante de ti quase 
te faz esquecer de respirar. Ficas no topo, atrás das ameias, e 
olhas em volta. A muralha da cidade é tão larga que tem uma 
estrada a atravessá-la. Até onde consegues vislumbrar, as ruas lá 
em baixo estão alinhadas com casas de telhados planos orientais: 
edifícios de barro com pequenas janelas e três ou quatro andares 
de altura. Entre eles, vês ruas direitas e pequenos becos sinuosos. 
De vez em quando, visualizas pontos verdes das palmeiras e dos 
jardins das casas.
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Vislumbras mercados movimentados. As pessoas empurram 
carrinhos carregados; as crianças brincam ou tomam banho num 
dos canais. A água brilha por todo o lado nas casas de barro, e 
não muito longe consegues ver barcos e canoas num rio largo.
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Oh! Faltam algumas 

partes no mapa de 

Babilónia!

0

0

Consegues recortar os pedaços 
e colá-los nos espaços em branco 
no mapa?
Dessa forma, também vais  
descobrir para que página da 
história deves ir a seguir.
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Ouves o rei novamente. Achas 
que se acalmou um pouco?  

“Sadraque, Mesaque e Abe-
de-Nego, é verdade que vocês 

não adoram os meus deuses? E 
que não adoram a minha estátua 
de ouro?“ Não consegues ouvir a 

resposta. O rei continua a falar: 

Uma fornalha ardente? Como castigo  
por não se adorar os deuses da Babilónia  
e a estátua do rei? Queres apoiar-te no pilar,  
e sentes a tua mão a tremer. O rei realmente ameaçou  
com uma coisa destas? Se ao menos pudesses voltar  
atrás, àquele museu! Normalmente lias sobre reis assim,  
mas só nos livros...

“Vou dar-vos uma 
última oportunidade. 

Se se prostrarem e 
adorarem a estátua, 

assim que ouvirem o 
som dos instrumen-
tos musicais, então 

eu esqueço tudo isto. 
Se não o fizerem, vou 

deixar que vos lancem 
na fornalha ardente.“
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Embora isto esteja a ficar demasiado assustador 
para ti, ouves as vozes de Ananias, Misael 
e Azarias. Eles falam em alto e bom som ao 
responderem ao rei:

O que é que eles acabaram 
de dizer? Não vão adorar, 
de maneira nenhuma, os 
deuses de Babilónia nem a 
estátua de ouro do rei? Isto 
é um insulto ao rei e parece 
perigoso. O rei emite um 
grunhido. Chama os homens 
mais fortes da sua guarda 
para virem até ele. Devem 
levar os três para a fornalha.

“Se o único Deus vivo quiser, 

Ele pode salvar-nos. Mas, 
mesmo que não o faça, 
ainda deves saber isto: 

Nunca honraremos os teus 

deuses e nunca adoraremos  
a estátua de ouro.“
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Isto está tudo a tornar-se muito ameaçador agora. Não há uma 
saída? Esta fornalha ardente tem de ser impedida de alguma 
maneira! 

Vês aqui uma fogueira. 
Desenha junto dela uma forma de ser extinta.   

Em que consegues pensar?

É impossível! Aquilo que até poderia funcionar bem, já não vai 
resultar aqui. As chamas continuam a arder.
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Não consegues 
pensar em nada 
que os salve. 
Ananias, Misael e Azarias são levados.  
Daniel ajoelha-se ao pé de ti. Ele está a orar?  
De qualquer modo, não podes perguntar-lhe;  
sentes a garganta tão seca…

O que se está 
a passar? Eu não ordenei que atassem três homens e os lançassem na fornalha?

O rei segue os prisioneiros até à fornalha ardente.  
Tu segues com Daniel à distância e escondes-te atrás 
de uma saliência na parede. Parece que consegues  
sentir o calor da fornalha no teu esconderijo distante.

Contudo, daqui não vês nada. Ouves 
a voz de Nabucodonosor. Mas ele já 
não está a gritar. E já não está a ralhar. 
Agora consegues perceber o  
que ele diz. Ele parece  
horrorizado:
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O que poderia surpreender tanto Nabucodonosor?  
Liga os pontos, de 1 a 57,  na figura.

“Há outro homem na fornalha!“, exclama agora o rei entusias-
madamente. “É… é… um anjo?“ Agora até gagueja. “E Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego não têm cordas a prendê-los. Não pode 
ser! Estão a andar no meio do fogo. Está demasiado quente e 
perigoso. Mas eles estão bem!“
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O que é que ouves? Um quarto homem na fornalha?  
Um anjo?
Então Deus assumiu o controlo! O rei chama em voz alta: 
“Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, servos do Deus 
Altíssimo, saiam da fornalha e fiquem diante de mim!“ 
Vês Ananias, Misael e Azarias passarem por ti e podes 
animá-los e abraçá-los com alívio.

Não se vê nenhum sinal de 
estarem feridos. As roupas 
nem sequer estão um pouco 
queimadas! Oh, que bom ver  
os seus rostos!

O rei examina-os de perto. Depois, diz: 
“Louvado seja o Deus de Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego! Porque Ele enviou 
o Seu Anjo e salvou os Seus servos que 
confiam n’Ele. Não há outro Deus que  
possa salvar como Ele!“
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Olhas para Daniel.  
Também no seu rosto  
podes ver alegria e alívio.

O único Deus vivo  é um Deus que salva.  Ele está aqui connosco, numa terra estrangei-ra, na corte deste rei!

120

Para refletires acerca 
deste  Capítulo, salta 

para a página 154.

Será que o rei vai 
finalmente lembrar-se 
para sempre?  
Ananias, Misael e Azarias 
recebem posições nas 
suas regiões do país. 

Não te importavas 
de que as coisas 
acalmassem e tu 
pudesses, por fim,  
começar à procura de 
uma forma de voltares 
ao museu e à tua vida. 
Mas parece que isso não 
vai acontecer em breve!



121

Capítulo 6, 
em que Deus envia  

uma mensagem ao rei.
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   Nalguns dias sentes que o 
tempo em Babilónia passa 
especialmente rápido. De 
manhã, sais do teu quarto e, 
mais uma vez, tudo mudou 
na corte real. Questionas-te 
novamente sobre como é 
que ainda ninguém te per-
guntou o que, na verdade, 
fazes aqui. Provavelmente 
não conseguirias passar pelos 
guardas no Portão. Contudo,  
desde que te comportes dis-
cretamente no palácio real, 
no meio da azáfama ninguém 
vai reparar em ti.

Hoje acordaste e a primeira 
coisa que ouviste dos servos 
no corredor foi: “Há um 
novo rei!“ Belsazar é agora o 
novo rei de Babilónia. E o rei 
Nabucodonosor? Ninguém 
fala nisso. Outro tópico é 
muito mais importante: Vai 
haver um grande banquete 
para os 1000 homens mais 
importantes do reino.

Nunca há calmaria no palácio real. 
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Claro, para tal 
banquete tudo deve 

estar arrumado.
Encontra os itens na 
corte real que devem 

ser colocados no 
tempo correto.

Bem, parece algo em grande!  
Os servos têm muito para fazer.  
Eles preparam tudo. Os melhores in-
gredientes de todo o país são trazidos 
ao Portão. A cozinha está a trabalhar 
na velocidade máxima. Outros servos 
limpam o pavimento em calcário até 
este brilhar. Pilhas de pratos de ouro 
e prata são levados pelos corredores. 

Um banquete? Para mil homens importantes? 

Encontraste cinco ou menos itens fora do tempo certo?
Então, continua a ler na página 98. Se há mais de cinco, 
passa à página 108.
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Daniel não iria poder falar com Deus durante 30 dias? Querias 
correr imediatamente para o avisar. Contudo, neste instante,  
entra um servo na sala. A lei deve ser escrita. O servo traz uma 
placa de barro moldável. O escriba do rei grava o texto da nova 
lei no barro mole. No fim, entrega a sua ferramenta ao rei. Isto vai 
agora tornar-se na assinatura?

Depois, o escriba passa algo no barro 
que parece ser um pequeno rolo. Isto é, 
provavelmente, o selo real. Agora, a lei já 
não pode ser alterada por ninguém.
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Como seria o teu selo? Podes compará-lo com um selo utili-
zado em vez de uma assinatura. As tuas iniciais constariam 

dele? Ou haveria um animal ou um objeto no teu selo?
Desenha-o aqui!

Quando acabares o teu selo, vira para a página  
seguinte, para veres o que acontece.
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O rei levanta-se e sai da 
sala. Os governadores 
sorriem e dão palmadi-
nhas nas costas uns dos 
outros. Finalmente podes 
avisar Daniel. 

Mas, o que vai ele fazer? 
“A lei do rei proíbe a 
oração!“ 

Ainda sem fôlego, con-
tas-lhe as notícias. 

Daniel olha firmemente 
nos teus olhos: “O único 
Deus vivo é maior e mais 
forte do que qualquer rei. 
Deus nunca me deixou 
ficar mal. Mesmo agora, 
Ele pode salvar-me, se 
quiser, e nenhuma lei me 
pode proibir de ir a Ele.“

Daniel vai até à sua 
janela. Permaneces 
junto dele. Em frente 
ao palácio real foi 
construído um 
magnífico jardim, com 
fontes a borbulhar e 
palmeiras verdes.

Aqui, na minha  

janela, vou continuar 

 a orar três vezes ao dia  

ao único Deus vivo.
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Ele quer orar aqui? Mas 
qualquer pessoa pode vê-lo 
à janela! Daniel ajoelha-se. 
Em frente à janela ouves algo. 
Inclinas-te através da abertura 
na parede, mas só ouves 
passos a afastarem-se.

Tens de voltar à sala do trono. 
Somente ali podes descobrir 
o que acontecerá a seguir! 
Mesmo a tempo assumes o teu 
posto de observação atrás do 
pilar. Os governadores falam 
entusiasticamente uns com
os outros.
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Entendes o que têm para dizer? 
Consegues colocar os fragmentos da conversa na ordem correta, 
usando os números? O que estão os governadores a tramar? 

O plano maquiavélico dos 
governadores resultou. 
Eles testemunharam Daniel 
na sua oração.

O que acontece agora? Irá Daniel ser 

castigado? Segues os governadores 

até à sala do trono, na página 91.

Orando, ele vai transgredir  a lei…

1
2

3 4

… vamos  apanhá-lo a  fazer isso. 

Se Daniel 

orar ao seu 

Deus…

… e vamos 

livrar-nos dele. 
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Capítulo 8,
em que Deus  

mantém a Sua  
promessa e  
começa uma  

viagem de  
regresso a casa.
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Ao acordares esta manhã, 
 algo parece diferente.

Será que os guardas estão mais amigáveis? O Sol está mais 
brilhante? Os grilos cantam mais intensamente nos jardins 
que se veem da janela do palácio? Ouves um servo dizer: 
“Depois do rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, e o rei Dario, e 
agora o rei Ciro reina em Babilónia. E, hoje, ele convocou 
toda a corte e todos os oficiais para irem à sala do trono.“

Mais uma vez, ficas atrás 
do grande pilar. Daqui tens 
observado muitas coisas 
incríveis. A voz de Ciro parece 
mais calma do que a dos 
outros reis. Até te parece mais 
amigável, dizendo:

E o que acontece a seguir, não imaginavas ser 
possível. O rei Ciro diz: “Em breve, faz 70 anos que 
estão longe de Jerusalém e que trabalham aqui 
na corte real. Isso vai acabar.“

Sei que Deus é o  

maior Rei. Ele, é o único  

Deus vivo que tem um  

bom plano para vocês.
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O rei Ciro termina o seu 
discurso: “Levem tudo isto 
convosco. Chegou o momento 
da despedida e da viagem de 
regresso a casa.“ Um grande júbilo 
rebenta na corte real! Alegras-te 
com Daniel, os seus amigos e os 
outros homens.

Todos podem regressar 
a casa. E tu? 
A tua casa também não é 
em Jerusalém. Pensas no 
museu… e na tua  
família em casa.
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Uma enorme multidão reuniu-se no pátio real. As pessoas riem-
-se e conversam. Algumas carregam grandes pacotes às costas 
ou seguram cestos nas mãos. 

Tu abres caminho pela rua real com elas. Parece-te que não 
há muito tempo caminhaste por esta rua junto aos leões, mas 
na direção oposta. Mas, ao mesmo tempo, tanto aconteceu, 
entretanto. Tantas aventuras ficaram para trás.  
E vivenciaste a forma como Deus esteve lá, para Daniel  
e para os seus amigos. Mesmo neste país estrangeiro.

O palácio real, atrás de ti, fica cada vez mais 
pequeno. Os leões brilham nas paredes perto de 
ti. Quão diferentes te parecem hoje. Sabes que 
podem ser perigosos, mas existe o único Deus 
vivo, que é mais forte, e que pode permitir que os 
Seus anjos fechem as bocas dos leões.

Nas muralhas, descobres os espaços vazios para 
os deuses da Babilónia. O povo de Babilónia 
experienciou-o: ídolos feitos de ouro e pedra, ou 
reis – por maiores que sejam –, não podem fazer 
nada contra o único Deus vivo, que cumpre as 
Suas promessas!
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Avança para a página 136.
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“Há coisas na minha corte real que desejo devolver. Eu, rei 
Ciro da Babilónia, decreto que todas as coisas que o rei 
Nabucodonosor roubou do Templo de Jerusalém devem 
ser devolvidas.
São estas:
 30  taças de ouro,
 1000  taças de prata,
 29  vasos de ouro,
 1030  copos de ouro,
 410  copos de prata e
1000  outros utensílios.“

134

O dia da vossa viagem de 
regresso a casa chegou 
hoje, finalmente? 

O rei diz mais: “Não só podem ir, 
como também levam presentes 
convosco! Os vossos vizinhos da 
Babilónia, junto de quem têm 
vivido há tanto tempo, irão  
dar-vos algo para levarem 
convosco na vossa viagem. Ouro 
e prata, mantimentos e gado, e 
também presentes para o Templo 
do único Deus vivo em Jerusalém.“

Olhas para caras sorridentes. 
Alguns homens ainda abanam  
as cabeças de espanto. Outros  
abraçam-se. E o rei Ciro ainda 
tem mais para anunciar:
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Encontra estes três objetos 
e acrescenta os números no 
tracejado correspondente.  
Agora sabes para que página seguir.
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9

135

5

6



136

Chegas ao Portão  
de Ishtar.

O estado de espírito hoje é tão 
alegre quando comparado com 
a altura em que ali estiveste 
pela primeira vez. Hoje há vivas 
e palmas, e as pessoas andam 
de braço dado ao entrarem no 
túnel do Portão.

Olhas para as ameias da 
muralha da cidade. Aqui 
conheceste-os pela primeira 
vez – os quatro jovens com 
quem passaste por tanto: 
Daniel, Ananias, Misael e 
Azarias.

E é verdade: eles nunca 
esqueceram o significado  
dos seus nomes.

Estás a ser empurrado para o túnel 
juntamente com a multidão.
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Do outro lado do Portão de 
Ishtar ficas encandeado e tens 
de piscar os olhos. Pestanejas 
cuidadosamente por causa da 
luz – tem uma forma redonda 
e simples. À volta está tudo 
pardacento. 

Como pode o Sol ficar tão 
baixo de repente? E como é que 
de uma assentada fica tudo tão 
silencioso e fresco ao teu redor?

Com uma mão em frente aos 
olhos, sentes um banco. Por trás 
da luz, ouves uma voz grave: 
“Não acredito! Ias dormir no 
banco dentro do museu?“

Pestanejas novamente.  
A luz vem de uma lanterna!

Espera… Uma lanterna?!  

Não havia tal coisa  

na antiga Babilónia!
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“Uma lanterna! Tens uma lanterna!“

Saltas do banco, festejas e gostavas de abraçar o 
guarda do museu. “Sim, tenho uma lanterna“,  
resmunga ele a abanar a cabeça. 

Queres explicar-lhe tudo e começar pela  
Babilónia, pelos reis, por Daniel e pelos seus  
amigos, e dizer-lhe como Deus ajudou uma  
e outra vez, e, enquanto falas, mal acreditas  
no que dizes e no que viveste. O guarda abana  
a cabeça em descrença.
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Casa! Parece-te ótimo. E, de qualquer 
maneira, já tiveste suficientes leões da 
Babilónia à tua volta!

Estás ansioso por abraçar a tua família  
e os teus amigos. O que vão eles pensar 
sobre a tua aventura em Babilónia com 
Daniel e os seus amigos? Talvez os 
convenças a virem contigo na próxima 
aventura…

Pensas mesmo que vou acreditar nessa história? Deves ter adormecido profundamente e tiveste um sonho muito entusiasmante. Mas, agora, está na hora de ires para casa! Até a 
loja do museu já fechou; nem vais 
poder levar um leão de peluche do Portão de Ishtar.

E, até lá, lembra-te:  
Deus está sempre contigo  

em todo o lado, é fiel  
e cumpre as Suas promessas!
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Escreve aqui de quem e do quê, entre a tua família, sentes 
falta quando estás fora. E como é o reencontro?
O que queres recordar deste livro?
De que maneira conheceste Deus neste livro?
O que gostarias de contar ou de pedir a Deus?

Obrigado pela viagem  

com Daniel através da 

antiga Babilónia.

Bem-vindo a casa!
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Talvez conheças casas coloridas, paredes ou pinturas 
de rua da tua vizinhança. Na antiga Babilónia, as 
casas e paredes eram todas de barro castanho ou 
arenito amarelo. Com os seus 
tijolos coloridos, o Portão de 
Ishtar era único no mundo. 
E brilhava em mais do 
que um tom de azul.  
Do azul-escuro a um 
turquesa-claro, os tijolos 
de barro eram vidrados 
com seis camadas de cores 
diferentes. Em cima do azul 
e do turquesa, as cores 
básicas brilhavam com touros 
e dragões em amarelo e 
misturas de ocre e 
cor-de-laranja.

Consulta de Cores para Construtores Babilónicos

Queres pintar o Portão de Ishtar exatamente 
nestas cores? Então, procura em tua casa 
todos os tons de azul e amarelo e volta 
à página13 para continuares a seguir as 
instruções para cortar e dobrar.
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MENU

Restaurante
Antiga Babilónia

Carne de burro, boi, cabra e ovelha  
ou peixe apanhado no dia

Pão pita e acompanhamentos de diferentes  
cereais (cevada, millet, trigo, centeio e arroz)

Com vegetais saudáveis (como cebolas, lenti-
lhas, feijões, ervilhas, alface, abóbora e couve)

Para a sobremesa: frutas, como tâmaras,  
maçãs, figos, marmelos e alperces

Para beber: leite, ou, para os Babilónios 
importantes: cerveja (com palhinha, claro)

E para os que preferem comida simples  
do dia-a-dia: pão com cebolas

Daqui volta para a página 47.
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Vens da página 10
Muito bem! Se em algum momento da aventura ficares  
bloqueado, vais encontrar dicas e soluções para os 
enigmas aqui.

Contudo, não te detenhas e regressa à página 10.

Vens da página 16
Tens estado ocupado a examinar a bagagem no camelo? 
Este camelo deve ter feito uma longa viagem, com tanta 
bagagem!

Continua a tua aventura na página 110.

Vens da página 33
Não admira que contar seja mais difícil do que o normal 
para ti, neste momento. Não é todos os dias que acabas 
encurralado na corte real da Babilónia, e no passado.

Podes ir para a página 40 e continuar a ler.  
E não te preocupes… Não estás sozinho!

Dicas e Soluções
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Vens da página 47
Os teus olhos já cintilam de fome e não conseguiste  
chegar ao número da página?

Não há problema! Continua para a página 48.

Vens da página 52
Se ligaste todas as estrelas da Ursa Maior e olhaste para 
elas ao espelho, conseguiste reconhecer um 70.

A próxima página é a 70.

Vens da página 69
Por vezes, não é fácil encontrar o caminho certo por 
causa do entusiasmo. É melhor respirares fundo! Os três 
amigos não estão sozinhos no seu caminho, porque o 
único Deus vivo permanece ao seu lado.

Podes ler na página 114.

Dicas e Soluções
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 101, 30, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Capítulo 2 23, 24, 25, 32, 33, 40, 34, 35, 36, 37, 41, 42,  
 37, 38, 39
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 70, 71

Capítulo 4 53, 31, 54, 55, 58, 59, 102, 103, 104, 105, 106,  
 72, 73, 107

Capítulo 5  61, 62, 63, 67, 68, 69, 114, 115, 116, 117, 118,  
 119, 120

Capítulo 6  121, 122, 123, 108, 109, 74, 75, 76, 77, 78, 79,  
 80, 81, 82
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Revisão do Capítulo 1

Foi o Capítulo em que esta história e o mundo de Babilónia  
ganharam vida e em que tu ouviste falar numa promessa 
especial.
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• O que desejas retirar deste Capítulo?

• Que momento foi assustador para ti?  
   O que te ajudou durante esse momento? 

• De que maneira ficaste a conhecer Deus neste Capítulo?

• O que gostarias de dizer ou de pedir a Deus?

147

Para o próximo Capítulo, vê a página 23.



148

Revisão do Capítulo 2

Este foi o Capítulo em que entraste na corte real e os teus amigos 
receberam novos nomes.
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• O que desejas retirar deste Capítulo?

• Que momento foi assustador para ti?  
   O que te ajudou durante esse momento? 

• De que maneira ficaste a conhecer Deus neste Capítulo?

• O que gostarias de dizer ou de pedir a Deus?

149

Para o próximo Capítulo, vê a página 45.
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Revisão do Capítulo 3

Este foi o Capítulo em que Daniel e os seus amigos recusaram a 
comida do rei e em que tu descobriste o que te torna corajoso e 
forte.
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• O que desejas retirar deste Capítulo?

• Que momento foi assustador para ti?  
   O que te ajudou durante esse momento? 

• De que maneira ficaste a conhecer Deus neste Capítulo?

• O que gostarias de dizer ou de pedir a Deus?

151

Para o próximo Capítulo, vê a página 53.
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Revisão do Capítulo 4

Este foi o Capítulo em que o rei teve um sonho e exigiu  
uma explicação. 
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• O que desejas retirar deste Capítulo?

• Que momento foi assustador para ti?  
   O que te ajudou durante esse momento? 

• De que maneira ficaste a conhecer Deus neste Capítulo?

• O que gostarias de dizer ou de pedir a Deus?

153152

Para o próximo Capítulo, vê a página 61.
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Revisão do Capítulo 5

Este foi o Capítulo em que os amigos de Daniel  
se dispuseram a andar pelo fogo pela sua fé.
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• O que desejas retirar deste Capítulo?

• Que momento foi assustador para ti?  
   O que te ajudou durante esse momento? 

• De que maneira ficaste a conhecer Deus neste Capítulo?

• O que gostarias de dizer ou de pedir a Deus?

155154

Para o próximo Capítulo, vê a página 121.
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Revisão do Capítulo 6

Este foi o Capítulo em que Deus enviou uma mensagem ao rei. 
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• O que desejas retirar deste Capítulo?

• Que momento foi assustador para ti?  
   O que te ajudou durante esse momento? 

• De que maneira ficaste a conhecer Deus neste Capítulo?

• O que gostarias de dizer ou de pedir a Deus?

157

Para o próximo Capítulo, vê a página 83.
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Revisão do Capítulo 7

Este foi o Capítulo em que armaram uma cilada a Daniel.
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• O que desejas retirar deste Capítulo?

• Que momento foi assustador para ti?  
   O que te ajudou durante esse momento? 

• De que maneira ficaste a conhecer Deus neste Capítulo?

• O que gostarias de dizer ou de pedir a Deus?

159158

Para o próximo Capítulo, vê a página 129.
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Idade 6 +

Livro de atividades para toda a família

Atenção: Se abrires este livro, 
vais encontrar-te no meio 

de reis zangados, 
leões esfomeados e 

desafios entusiasmantes.

Sobrevive às aventuras com Daniel 
e os seus amigos na antiga Babilónia, 

conhece um grande Deus, que está sempre 
ao teu lado, e encontra o teu caminho 

de regresso ao tempo presente 
através do Portão de Ishtar!


