
APLICAÇÃO PRÁTICA DO CAPÍTULO 2 DE DANIEL 

Este capítulo pode ser estudado sob a abordagem profética, conforme vimos no estudo dirigido inicial, todavia contém ainda uma 

abordagem prática muito significativa para as nossas lutas e tribulações do dia a dia. 

 Vamos reler o capítulo 2 para verificar o que podemos aprender com Daniel em suas atitudes, enquanto um exemplo para nós. 

1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito e 

o seu sono cessou. 

2. Então o rei ordenou que chamassem os magos, e os astrólogos, e os feiticeiros, e os caldeus, para revelarem ao rei os 

seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei. 

3. E o rei disse-lhes: Eu tive um sonho, e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. 

4. Então falaram os caldeus ao rei em aramaico: Ó rei, vive para sempre; diz a teus servos o sonho, e nós mostraremos a 

interpretação. 

5. O rei respondeu e disse aos caldeus: O assunto se foi de mim; se vós não me fizerdes saber o sonho, com a sua 

interpretação, sereis cortados em pedaços, e as vossas casas serão feitas um monturo. 

6. Mas se revelardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, e recompensas, e grande honra; 

portanto, revelai- me o sonho e a sua interpretação. 

7. Eles responderam novamente e disseram: Que o rei conte aos seus servos o sonho, e nós revelaremos a sua 
interpretação. 

8. O rei respondeu e disse: Eu sei certamente que vós procuraríeis ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de 

mim. 

9. Todavia, se vós não me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós; pois vós preparastes palavras 

mentirosas e corruptas para falar diante de mim, até que o tempo se mude; portanto, contai- me o sonho, e eu saberei que 

vós podeis mostrar- me a sua interpretação. 

10. Os caldeus responderam perante o rei, e disseram: Não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do 

rei; portanto, não há nenhum rei, senhor ou governante que tenha pedido tais coisas a qualquer mago, ou astrólogo, ou 

caldeu. 

11. E é uma coisa rara o que o rei pede, e não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses, cuja 

morada não é com a carne. 

12. Por causa disso o rei ficou irado e muito furioso, e ordenou a destruição de todos os homens sábios de Babilônia. 

13. E o decreto estabelecia que os homens sábios deviam ser mortos; e eles procuraram Daniel e os seus companheiros 

para os matarem. 

14. Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar 

os homens sábios de Babilônia; 

No verso acima vemos uma atitude de sabedoria diante de um grande problema, Daniel tinha uma sentença de morte sobre a sua 

cabeça, mas ele não demonstra pavor ou ansiedade, antes ele busca conhecer melhor o assunto, o que ocasionou esta sentença, 

quais são exatamente as circunstâncias e a raiz do problema. Ao invés de entrar em pânico, o texto acima diz: 

“Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria (...)” 

15. Ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei: Por que o decreto do rei é tão precipitado? Então Arioque fez o 

assunto conhecido a Daniel. 

16. Então Daniel entrou e pediu que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a interpretação. 



Antes mesmo de orar ao SENHOR, Daniel demonstra a sua fé na resposta que deu ao capitão da guarda. No versículo 16 vemos na 

resposta de Daniel uma atitude de fé, ele confiava em DEUS, ele estava convicto de que o SENHOR o ajudaria. Daniel não se 

alarmou diante da situação, confira a resposta de Daniel ao saber o motivo do decreto que o sentenciava a morte: 

 “Então Daniel entrou e pediu que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a interpretação” 

Ele pediu tempo, tempo para que pudesse buscar em Deus a resposta do problema. Ele responde de maneira convicta e direta 

pedindo tempo “para que ele revelasse ao rei a interpretação.”  

Será que ele já tinha as respostas? Claro que não. Mas ele sabia quem era a sua Rocha, sabia em Quem ele podia descansar, buscar 

e encontrar a solução desta situação desalentadora. 

Vamos verificar qual é a atitude seguinte de Daniel diante de tamanho problema: 

17. Então Daniel foi para a sua casa, e fez o assunto conhecido a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros; 

Aqui, no verso 17, encontramos mais uma grande e importante lição do passo seguinte diante de um problema, a atitude da 

comunhão: Daniel compartilhou a situação com seus irmãos na fé. 

Ele não tentou resolver o problema sozinho; nem tampouco cometeu o erro de murmurar; ou compartilhar a situação com pessoas 

erradas, pessoas do mundo. Ele foi buscar ajuda naqueles que crêem no mesmo Deus, e professam a mesma fé, ele foi buscar a 

comunhão e a ajuda dos irmãos na fé. Com qual propósito? 

18. para que desejassem as misericórdias do Deus do céu concernentes a este segredo; para que Daniel e seus 

companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios de Babilônia. 

Temos aqui no verso 18 a próxima importante lição que aprendemos com Daniel, ele procurou os irmãos da fé para ORAR.  

19. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. 

No verso 19 lemos que Deus respondeu a oração de Daniel e seus companheiros. E qual será a atitude de Daniel ao ter a sua oração 

respondida? Será que ele vai imediatamente até o rei para lhe revelar o mistério do sonho?  

Não é isso que o texto nos relata. Vamos verificar nos versos seguintes outra importante lição que Daniel nos dá. Confira: 

20. Daniel respondeu e disse: Bendito seja o nome de Deus para sempre e eternamente, pois seus são a sabedoria e o 

poder; 

21. e ele muda os tempos e as estações; ele remove reis, e estabelece reis; ele dá sabedoria ao sábio, e conhecimento 

àqueles que conhecem o entendimento; 

22. ele revela as coisas secretas e profundas; ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. 

23. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e me fizeste conhecer agora o 

que nós desejamos de ti; pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. 

Encontramos em Daniel uma atitude de gratidão e louvor. Antes de qualquer outra coisa, Daniel louva, exalta e agradece ao 

SENHOR por ter inclinado seus ouvidos e respondido a sua oração. Isto nos faz pensar em quantas vezes Deus nos atende, quantas 

bênçãos temos recebido, mas nos esquecemos completamente de agradecer e louvar a Deus por nossas conquistas e vitórias. 

(Confira a passagem bíblica dos dez leprosos em Lucas 17: 11 a 19.) 

Vejamos o que mais podemos aprender com Daniel: 

24. Então, Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios de Babilônia. Ele foi e assim 

lhe disse: Não destruas os homens sábios de Babilônia. Apresente-me perante o rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. 

25. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente, e desta forma lhe disse: Eu encontrei um homem dos 

cativos de Judá que fará conhecida ao rei a interpretação. 

26. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltessazar: És tu capaz de dar- me a conhecer o sonho que vi, e a 

sua interpretação? 



No verso 26, vemos que o rei Nabucodonosor fez uma pergunta simples e direta para Daniel:  

“És tu capaz de dar- me a conhecer o sonho que vi, e a sua interpretação?”  

Daniel poderia ter respondido de forma simples e direta também, dizendo: “sim, posso”, porém, veja o que ele responde: 

27. Daniel respondeu na presença do rei, e disse: O segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, 

os magos e os adivinhos mostrar ao rei; 

28. porém há um Deus no céu que revela segredos, e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos 

dias. (...)  

 

Daniel não apresenta uma postura altiva e arrogante, mas ele dá a Deus o crédito da revelação e interpretação do sonho. Ele é 

humilde quando poderia ter se enaltecido e até tirado vantagem da situação. Daniel se revela um homem íntegro e temente a Deus. 

Ele dá o seu testemunho quando reconhece publicamente que Deus é aquele que revela segredos e mistérios. Estas são as duas 

últimas lições práticas que podemos aprender com Daniel: sua atitude de humildade e seu testemunho pela graça alcançada. 

Um pouco mais adiante, o verso 30 revela claramente e de maneira inequívoca sua integridade e temor a Deus. Confira: 

30. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha mais do que qualquer 

vivente, mas por causa deles se fará conhecida a interpretação ao rei, e para que tu possas conhecer os pensamentos do 

teu coração. (Atitude de humildade) 

Nos versos que se seguem (31-49), Daniel revelará o sonho do rei e a sua interpretação, onde então encontramos a abordagem 

profética do texto. 

Entretanto, vale à pena conferirmos ainda um dos últimos versículos deste texto em que encontramos o rei Nabucodonosor 

louvando e dando glórias a Deus em decorrência do testemunho e humildade de Daniel, confira: 

47. O rei respondeu a Daniel, e disse: Bem verdade é que o seu Deus é um Deus de deuses, e um Senhor de reis, e um 

revelador de segredos, visto que tu pudeste revelar este segredo. 

 

Este é o resultado final das atitudes corretas de Daniel perante uma grande tribulação, um grande problema, uma sentença de 

morte que havia sido pronunciada contra ele e seus companheiros: 

Ao invés de terem a sentença do rei se cumprindo em suas vidas, encontramos no final deste capítulo o rei da Babilônia glorificando, 

engrandecendo e honrando a Deus. 

Vamos conferir uma vez mais as sete lições práticas que aprendemos com Daniel para nos lembrarmos de aplicá-las em nossas 

vidas: 

1 - Verso 14 - Atitude de sabedoria – primeiramente investigar o problema, se inteirar da situação, antes de agir ou se desesperar; 

2 - Verso 15 - Atitude de fé – (Daniel tinha certeza de que Deus o auxiliaria) Confira o que é fé em Hebreus 11:1 

"Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem." 

3 - Verso 16 - Atitude da comunhão: compartilhamos com os irmãos na fé as nossas lutas e tribulações; 

4 - Verso 17 - Atitude da oração - Daniel juntamente com seus amigos buscam o SENHOR para encontrar a solução; 

5 - Versos 20 a 23 - Atitude de gratidão e adoração – Daniel louva e agradece a Deus assim que tem a resposta de oração; 

6 - Versos 27 e 28 - Atitude do testemunho das bênçãos alcançadas - Daniel atribui a Deus todo crédito da revelação: Deus é quem 

nos dá todas as coisas, o mérito de tudo que temos e alcançamos é d’Ele. Assim estamos testemunhando o que Deus faz em nossas 

vidas, permitindo que outras pessoas venham também a conhecer o nosso Deus e o seu Filho, Jesus. 



7 - Verso 30 - Atitude de humildade – Reconhecemos que não somos melhores do que ninguém, tudo que recebemos creditamos a 

Deus. O que nos move é o desejo de viver continuamente na presença de Deus e debaixo da sua graça. 

 

Nossas atitudes de fé e temor a Deus são decisivas para sermos abençoados e nos tornarmos benção na vida dos outros e, assim, 

Deus em tudo e em todos possa ser glorificado. 

Veja quantos ensinamentos práticos pudemos aprender num único capítulo da Bíblia, no Antigo Testamento, cujo conteúdo é 

predominantemente de natureza profética.  

Todos nós podemos encontrar tesouros valiosos para nossa vida diária ao lermos continuamente a Palavra de Deus sob a oração 

para que o poder do Espírito Santo possa nos guiar em toda Verdade, nos ensinando e revelando as coisas mais profundas e valiosas 

que Deus tem para nos oferecer em nossa jornada terrena. 

A Bíblia é um livro completo, perfeito e perfeitamente suficiente para todos os temas e áreas da nossa vida, quando estudada 

através do seu professor insubstituível: o Espírito Santo. 

Porque haveríamos de beber de cisternas se podemos beber da fonte de água viva?  

 Beberíamos de afluentes se podemos ir diretamente á fonte do rio de águas vivas?  

Quero dizer, não leio e não recomendo a leitura de devocionais. 

Estas geralmente têm um ou dois versículos bíblicos e todo o resto é a visão, as impressões, a reflexão daquele que a escreveu, 

muitas vezes numa abordagem descontextualiza do texto de referência, ou seja, às vezes são bíblicas, outras vezes não são. 

Temos um professor maravilhoso. Foi este professor que em Daniel capítulo 2 nos revelou as lições práticas que aprendemos de 

Daniel e que podemos aplicar em nossas vidas diante das dificuldades e tribulações. 

Na Bíblia você encontrará todas as respostas a todas as suas perguntas, por meio da oração. 

Leia a Bíblia de forma ordenada e contínua: lendo, estudando e meditando na Palavra de Deus sob oração de Gênesis a Apocalipse. 

Então o Espírito Santo terá liberdade de te guiar em toda Verdade, em TODA e qualquer situação.   

Da última vez que li uma devocional, me lembrei do texto em Jeremias 2:13 que diz: 

“(...) Abandonaram-me, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas que não podem armazenar 

água.” 

O Povo de Deus está bebendo de cisternas, enquanto muito pouco se conhece da Bíblia.  

90% dos Cristãos no mundo de hoje nunca leu a Bíblia inteira uma única vez e, quando lêem alguma coisa, está numa devocional, 

por vezes são um ou dois versículos fora de contexto e sob uma ótica meramente humana. E o que é pior, não tem capacidade de 

fazer um julgamento adequando do que leram por não conhecerem as Escrituras. 

Por isto Deus diz em Oséias 4.6:  

“O meu povo foi destruído por falta de conhecimento” 

O conselho é este:  

Melhor ler um único capítulo da Bíblia por dia sob a lente do Espírito Santo, do que dois devocionais sob a lente de um homem. 

Confira esta breve, mas esclarecedora exposição sobre devocionais: 
 
Charles Haddon Spurgeon LIES: 
https://www.youtube.com/watch?v=dv8a6ydAwqE 

(Obs.: em breve com legendas em Português) 

Deus os abençoe!  

Christian Vassal                                                                                                                                                                            19 de março de 2019    

https://www.youtube.com/watch?v=dv8a6ydAwqE
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