
DANIEL 1 – DEUS AMA 
O SEU POVO 



Como podemos ser vitoriosos em um mundo de pecado?

O que ganharemos com nossa fidelidade a Deus?

Como Deus glorificou o Seu Nome?



1) Quem foi derrotado no livro de Daniel e qual adoração foi 
“vitoriosa”? 



No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, 
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou.

E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e 
também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os 

utensílios para o templo do seu deus na terra de Sinear e os 
colocou na casa do tesouro do seu deus.

Daniel 1:1,2



O rei Nabucodonosor foi o maior monarca político do mundo antigo e na 
história bíblica, o mais citado de todos os soberanos que se relacionaram 
com o povo de Deus na antiguidade. É referido nominalmente oitenta e 
oito vezes em nove livros das Sagradas Escrituras. Foi chamado por Deus 
de:
Meu servo – Jeremias 25:9, 27:6, 43:10
Ao rei da Babilônia foi dado poder para exercer juízo – Ezequiel 30:24-25
Nações seriam entregues a Babilônia – Jeremias 25:11, 27:6-8; 28:14.
Leão e rei dos reis – Jeremias 50:17; Ezequiel 26:7. 



Três invasões: A primeira no ano 605/606 aC. a segunda 597/598 aC. e a 
terceira em 586/587 aC. A primeira marca o início dos 70 anos. Ao todo 
foram 5.400 utensílios levados por Babilônia (Esdras 1:11).

A distância de Jerusalém a Babilônia é de aproximadamente 1.500 km.

Sinear = Babilônia (Ver Gên. 10.10-11.2; 14.9; Isa. 11.11; Zac. 5.11).

A adoração ao Deus verdadeiro sendo sobreposta por um “falso sistema 
de adoração,” de Babilônia. O que acontece nos dias de hoje?



Como entender o “terceiro ano” de Daniel 1:1 e “quarto ano” de Jeremias 25:1?

Quando um rei ascendia-se ao trono, ele deveria esperar até o início do 
ano seguinte para acontecer a “entronização oficial”, e este ano seria o ano 
oficial do rei, porém, o ano que não era considerado oficial, isto é, o “ano 
da ascensão”, o poder e autoridade já poderiam ser exercidos livremente, 
por exemplo: O profeta Jeremias se refere ao ano 605 aC. sendo o 
primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, Jr 25:1. Já o profeta Daniel 
referiu-se ao ano 604 aC. Isto aconteceu porque Jeremias iniciou a sua 
contagem a partir do ano da ascensão de Nabucodonosor, ao passo   
Daniel considerou o ano oficial.



2) Qual profecia estava se cumprindo com o cativeiro de 
Jerusalém e por quê?



O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e 
amonitas, para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor 

proclamada por seus servos, os profetas.

Com certeza isto aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de 
removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que 

Manassés cometeu,

inclusive o derramamento de sangue inocente. Pois ele havia enchido 
Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar.

2 Reis 24:2-4



"Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram à ira com os 
ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos", 

declara o Senhor.

Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: "Visto que vocês não 
ouviram as minhas palavras,

Jeremias 25:7,8



convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da 
Babilônia", declara o Senhor, "e os trarei para atacar esta terra, os seus 

habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e 
os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente.

Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao 
som do moinho e à luz das candeias.

Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão 
sujeitas ao rei da Babilônia durante setenta anos.

Jeremias 25:9-11



3) Além dos utensílios de ouro, o que mais Nabucodonosor 
levou para Babilônia?    



Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais (eunucos) 
da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da 

nobreza;

jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, 
que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem 

capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a 
língua e a literatura dos babilônios.

Daniel 1:3,4



Daniel tinha aproximadamente 15 anos de idade.

“O programa educacional provavelmente incluiu o estudo da agricultura, da 
arquitetura, da astrologia, da astronomia, das leis, da matemática e da 
difícil língua acádica” (J. Dwight Pentecost).

"Ó comunidade de Israel", declara o Senhor. "estou trazendo de longe uma 
nação para atacá-la: uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja 

língua você não conhece e cuja fala você não entende.
Jeremias 5:15



4 ) Os filhos de Judá serem entregues ao chefe dos 
eunucos, qual profecia estava se cumprindo?    



Então Isaías disse a Ezequias: "Ouça a palavra do Senhor dos 
Exércitos:

Um dia, tudo o que há em seu palácio bem como tudo o que os 
seus antepassados acumularam até hoje será levado para a 

Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor.

E alguns de seus próprios descendentes serão levados, e se 
tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. "

Isaías 39:5-7



5 ) Quanto tempo duraria o preparo para servir ao rei e que 
mudança ocorreria no povo de Deus?    



O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da 
própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três 

anos, e depois disso passariam a servir o rei.

Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, 
Misael e Azarias.

O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel deu o nome 
de Beltessazar; a Hananias, Sadraque; a Misael, Mesaque; e a 

Azarias, Abede-Nego. Daniel 1:5-7



Daniel, Deus é meu Juiz; Hananias, Yahweh é misericordioso; 
Misael, Ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahweh é meu 
socorro. 

O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes: a Daniel 
chamou Beltessazar, que em babilônico quer dizer: Bel proteja sua 
vida; a Hananias, denominou Sadraque, Amigo do rei; a Misael 
nomeou Mesaque, Quem é como o deus Lua? E a Azarias deu o 
nome de Abede-Nego, Servo do deus Mercúrio (Nabú)



6 ) Qual foi a decisão do jovem Daniel e seus amigos e 
como Deus agiu?    



Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a 
comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais 

permissão para se abster deles.

E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com 
Daniel e tivesse simpatia por ele.

Daniel 1:8,9



A parte histórica do livro de Daniel (capítulos 1,3,4,5,6), através de Daniel e 
seus companheiros, nos mostra como a última geração deve se 
comportar diante de Babilônia espiritual.

Com certeza Daniel conhecia Levíticos 11 e 17. A alimentação sempre é 
empregada em momentos difíceis do povo de Deus.  No deserto a 
alimentação foi mudada para o maná. Aqui o mesmo iria acontecer, e o 
mesmo acontecerá nos últimos dias. Eclesiastes 1:9 e 3:15.

Lembre-se que somos convidados a entrar no Santo dos Santos e o que 
encontramos lá? Entre outros, o maná!



Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se 
ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o 

culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se 

pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de 

Deus.

Romanos 12:1,2



Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e 
entregou-se a si mesmo por ela

para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a 
palavra,

e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem 
ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.

Efésios 5:25-27 (ver também 5:10-21)



7 ) Quais princípios que o jovem Daniel e seus 
companheiros conheciam?  



Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca; vigia a porta de meus lábios.

Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me 
envolva em práticas perversas com os malfeitores. Que eu nunca participe 

dos seus banquetes!

Salmos 141:3,4

O Senhor disse: "Desse modo os israelitas comerão sua comida imunda 
entre as nações para onde eu os expulsar".

Ezequiel 4:13



8 ) Qual história que o jovem Daniel conhecia e qual a 
certeza que Deus estaria com ele? 



O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou 
a morar na casa do seu senhor egípcio.

Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia 
prosperar em tudo o que realizava,

agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. 
Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que 

possuía.

Gênesis 39:2-4



9 ) O que Daniel pediu pra comer e por quanto tempo?  



"Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 
dez dias: Não nos dê nada além de vegetais para comer e água 

para beber.

Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem 
a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você 

concluir".

Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias.

Daniel 1:12-14 (Ver Apocalipse 2:10)



A palavra hebraica zeroim, aqui traduzida por "legumes", “vegetais” vem da 
mesma raiz da palavra "semente" usada no relato da criação, onde se 
menciona "toda erva que dá semente". (Gênesis 1:29 e 9:3). Em outras 
palavras, o menu que Daniel pediu e recebeu era formado de cereais, 
legumes, frutas, nozes e verduras, quer dizer, uma dieta vegetariana 
variada.

Daniel ao mudar sua alimentação durante dez dias, ele estava confiando 
no alimento ou em Deus? Isso não é justificação pela fé na prática?



10 ) O que os jovens Daniel e seus companheiros ganharam 
após o teste de dez dias?   



Passados os dez dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes 
do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei.

Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que 
haviam sido designados e em lugar disso lhes dava vegetais.

A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para 
conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, 

além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos.

Daniel 1:15-17



12) Como estavam os jovens após os três anos? 



Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem 
trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a 

Nabucodonosor.

O rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, 
Hananias, Misael e Azarias; de modo que eles passaram a servir o rei.

O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia 
sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram dez vezes mais sábios 

do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino.

Daniel 1:18-20



11) Quais princípios que os jovens conheciam de que Deus 
estaria com eles?    



Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro.

Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus 
inimigos, porquanto estão sempre comigo. Salmos 119:97,98

Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca procedem o 
conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6

Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, 
conhecimento e felicidade… Eclesiastes 2:26



Os jovens Daniel, Hananias, Misael e Azarias foram exemplos do 
verdadeiro caráter que a última geração terá nesta terra.

A vitória por eles conquistada, foi na verdade de Deus.

O que começou com uma aparente derrota, tornou-se em uma 
grande vitória.

Outra grande vitória, será vista quando estudarmos o capítulo 2.

Conclusão:



Por João Carvalho  |  (83) 9.9610.8514  https://www.facebook.com/
Revelações de Jesus Cristo
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