
Isaías 
44:6   

 
Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, 
e fora de mim não há Deus. 
 

 

Estudando o Livro de Daniel – Estudo Dirigido 

Data: O livro foi provavelmente finalizado em c.530 a.C., pouco depois de Ciro conquistar a Babilônia, em 539. 

Capítulo 1 de Daniel – Contextualização – Parte histórica 

 

Antes de lermos as profecias incríveis que Deus deu a Daniel, precisamos nos situar no tempo e no espaço em 
que ele viveu, ou seja, o período histórico que Deus escolheu para anunciar as profecias dos últimos dias. 
Portanto, vamos à contextualização?  

Quem era Daniel? Quais eram as características do seu perfil? Onde ele vivia? Em que período da história ele viveu? 
Porque seu povo tinha sido levado cativo para a Babilônia? Como ele se relacionava com Deus? Por quanto tempo ele 
continuou na Babilônia? Você encontrará as respostas a essas perguntas lendo o primeiro capítulo de Daniel e os textos 
complementares, abaixo relacionados.  

 

Inicialmente, leia Daniel capítulo 1, Daniel 6:10, e Daniel 9:2 preferencialmente na versão Almeida Corrigida Fiel e, na 
seqüencia, os textos complementares recomendados abaixo: 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/1  

Textos complementares:  

1 – A obstinação do povo israelita: Números 14 (todo capítulo) 

2 – A teimosia do povo israelita e a Inutilidade da Falsa Religião: Jeremias, Capítulo 7 (todo capítulo) 

3 –  A profecia contra o povo judaico: Jeremias, Capítulo 25: 1-14; Jeremias 32:28-35; Jeremias 52 (todo capítulo) 

4 – insensatez da idolatria: Isaías 44: 6-23; 47:12-15; 41: 21-24 

5 – Veja também Salmos 81.6-16  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/1
http://www.bkjfiel.com.br/bible/nm/14
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=24&versao=17&capitulo=7&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&pag_ini=0&cab=
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/25
http://www.bkjfiel.com.br/bible/jr/32
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/52
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=23&versao=17&capitulo=44&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&cab=
http://www.bkjfiel.com.br/bible/is/47
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=23&versao=17&capitulo=41&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&cab=
http://www.bkjfiel.com.br/bible/sl/81


Qual o objetivo da fé:  
 
“ao qual, não o havendo visto, amais; em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais 
com gozo inenarrável e pleno de glória. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.”I Pe1: 8-9 

 

A origem da fé: Mateus 16.13-17 
 
Alguns semeiam, outros regam, outros colhem, mas é o Espírito Santo quem faz a semente brotar e crescer. A fé é 
dom de Deus e é concedida àqueles que verdadeiramente buscam a Deus e o conhecimento da Verdade.  
(1Co 3.6-8 e Efésios 2.8) 
 
“Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o 
Senhor…” Jeremias 29.13-14  

 

 “Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro.” Dn1. 21 

OBS: “primeiro ano do rei Ciro”: do seu reinado após subjugar a Babilônia (539 a.C.).                                                                    

“Daniel ainda estava vivo no ano 537 (10.1), de modo que viu os exilados voltarem a Judá, saindo do cativeiro na 
Babilônia.” (Nota de rodapé NVI) 

Textos para reflexão: 

 6 Eu plantei, Apolo regou; mas Deus deu o crescimento. 

 7  Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. 

 8  
Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.  
1 Coríntios 3:6-8 ACF 

 

 8  Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8 ACF 

 

 

Você também poderá acessar os textos indicados acima clicando nos links a seguir: 

 

- Daniel, Capítulo 1: (ACF – Almeida Corrigida Fiel) 

  https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/1   

 

1 - A obstinação do povo israelita:  

Números 14 (todo capítulo)  http://www.bkjfiel.com.br/bible/nm/14   

 

2 - A teimosia do povo israelita e a Inutilidade da Falsa Religião:  

 

Jeremias, Capítulo 7 (todo capítulo)  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/7 - ACF 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/1
http://www.bkjfiel.com.br/bible/nm/14
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/7


http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=24&versao=17&capitulo=7&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-
BR&pag_ini=0&cab= NVI (parte 1) 

http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=24&versao=17&capitulo=7&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-
BR&pag_ini=30&cab= NVI ( parte 2) 

 

3 - A profecia contra Judá e Israel:  

4.1 - Jeremias, Capítulo 25: 1-14 https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/25  

4.2 - Jeremias 32:28-35 http://www.bkjfiel.com.br/bible/jr/32  

4.3 - Jeremias 52 (todo capítulo) https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/52  

 

4 - A insensatez da idolatria:  

2.1 - Isaías 44: 6-23 
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=23&versao=17&capitulo=44&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-
BR&cab=     

 

 2.2 - Isaías 47:12-15 http://www.bkjfiel.com.br/bible/is/47  

 

2.3 - Isaías  41: 21-24 
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=23&versao=17&capitulo=41&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-
BR&cab=   

 

 

5 - Veja também: 

Salmos 81.6-16 http://www.bkjfiel.com.br/bible/sl/81  

Daniel, Capítulo 1: http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=27&versao=17&lang=pt-BR&cab=    

http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=24&versao=17&capitulo=7&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&pag_ini=0&cab
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=24&versao=17&capitulo=7&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&pag_ini=0&cab
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=24&versao=17&capitulo=7&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&pag_ini=30&cab
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=24&versao=17&capitulo=7&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&pag_ini=30&cab
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/25
http://www.bkjfiel.com.br/bible/jr/32
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/52
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=23&versao=17&capitulo=44&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&cab
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=23&versao=17&capitulo=44&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&cab
http://www.bkjfiel.com.br/bible/is/47
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=23&versao=17&capitulo=41&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&cab
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=23&versao=17&capitulo=41&leituraBiblica=&tipo=&ultimaLeitura=&lang=pt-BR&cab
http://www.bkjfiel.com.br/bible/sl/81
http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=27&versao=17&lang=pt-BR&cab

