
Isaías 33:22 Porque o Senhor é o nosso Juiz; o Senhor é o nosso legislador; o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. 

 

Estudando o Livro de Daniel – Capítulo 6 

Antes de ler este texto, leia o capítulo 6 de Daniel. 

 

Bíblia online Almeida Corrigida Fiel: https://www.bibliaonline.com.br/acf/index 

 

Daniel na Cova dos Leões 

 

 

O capítulo 6 deste livro revela: 

- Daniel era um homem íntegro e se destacava em virtude da sua honestidade e diligência em tudo que fazia. Dn 6:3 

- Por ser um homem íntegro e diligente, passou a se destacar entre os demais e isto causou inveja e perseguição. Dn 6:4 

- Era um homem de oração, tinha um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. Dn 6:10 

- Ao tomar conhecimento do decreto, Daniel fez exatamente o contrário do que o decreto determinava, demonstrando 

sua absoluta confiança e dependência de Deus. Dn.6:10 

Em Gálatas 1:10 lemos: 

10  
Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? 
Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/index


Em Atos 5 lemos: 

29  Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens! 

 

Em Atos 4:18-19 lemos: 

18  Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. 

 19  
Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos 
senhores e não a Deus. 

 

- Daniel, assim como seus amigos Sadraque, Mesaque e Abede-Nego (cap.3), teve a sua fé provada. Mesmo diante de 

uma ameaça de morte, Daniel permaneceu na dependência de Deus; não se deixou intimidar, não teve medo, não 

renunciou a sua fé e nem ao seu relacionamento diário com Deus. Dn 6:10 

 

- Diante da morte, não amou a própria vida.  

  Confira: A perseverança dos santos em Ap.12.11; Ap.13:10; Ap.20:4b; Ap. 2.10 

 

11  
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram; diante da morte, não 
amaram a própria vida. Ap. 12:11 

 

 

(...) guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ap.3:8b  

Confira: Lucas 12:8-9; Mateus 10:28 a 33; Ap. 14:9-13; Lucas 9:26; Romanos 10:9-10; João 3:17-18; ; João 6:28-29 

 

- O testemunho de fé de Daniel fez com que o rei Dario exaltasse a Deus.  Confira Dn 6:25-27 

 

A quem o anticristo perseguirá no fim dos tempos?  Veja em Ap.12:17 e Ap.13:7 
 

17  
O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem 
aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Ap.12:17 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Textos Complementares: 

 1 Pedro 1:14-20 

 14  como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores de vossa ignorância. 

 15  Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 

 16  Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.[1].  [1] Lv 11.44,45; 19.2; 20.7 

 17  
E se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai 
durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. 

 18  
Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã 
maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. 

 19  Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, 

 20  
o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos 
tempos por vós. 



Numa outra ocasião em que muitos estavam abandonando Jesus, leia o que Pedro lhe respondeu: 

 67  Então, disse Jesus aos doze: Quereis vós também ir embora? 

 68  Então, Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. 

 69  E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.           João 6:67-69       

 

 


