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Daniel e seus três amigos viviam em Israel. Um dia,
um grande rei veio à sua terra natal e levou todos os
rapazes inteligentes para o seu país. O rei tinha um
nome longo - Nabucodonosor - e vivia em um país
distante chamado Babilônia.
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Os jovens foram muito bem tratados na Babilônia.
O rei tinha escolhido os melhores e mais brilhantes
jovens de todos os países do mundo. Ele planejava
treiná-los na língua babilônica, para que eles
pudessem se tornar os seus servos e ajudá-lo
no seu reino.
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Lá comida era boa. Os jovens comiam o que o rei
comia. Mas Daniel e seus amigos não queriam comer
aquela comida porque tinha sido dedicada a deuses
falsos. Daniel havia prometido que ele nunca faria
nada contra o seu Deus. O Deus de Israel ordenou
que Seu povo se afastasse de ídolos e falsos deuses.

Daniel pediu a pessoa encarregada de sua
formação para não comer a comida do rei. Se
o rei descobrisse, ele ficaria muito bravo. Mas
Deus tinha feito de Daniel o favorito deste homem.
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Ele concordou em dar a Daniel e seus amigos como
um teste. Durante dez dias eles iriam comer apenas
vegetais e beber apenas água. No final dos dez
dias, Daniel e seus amigos pareciam muito mais
saudáveis do que todos os outros jovens que comiam
a comida do rei. Então, eles foram autorizados a
continuar com os legumes e água.
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Esses jovens honraram a Deus. E Deus os honrava.
Deus lhes deu o conhecimento e habilidade nas
coisas que aprenderam, e Daniel teve sabedoria
para compreender todas as visões e sonhos.
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Após três anos de
escola na Babilônia, todos os
jovens foram apresentados ao
rei Nabucodonosor. Ele pegou
Daniel e seus três amigos, como
os melhores dentre todos eles.
Na verdade, o rei descobriu que
Daniel tinha mais sabedoria do
que todos os sábios
do seu reino.
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Uma noite, o rei teve um sonho ruim. Ele chamou
seus magos, astrólogos e feiticeiros para virem
diante dele. O rei disse: "Eu sonhei um sonho,
e meu espírito está
ansioso para
compreender
o sonho."

8

Os sábios respondeu: "Ó rei, vive para sempre! Diga
a seus servos o sonho, e vamos dizer-lhe o que isso
significa."

O rei respondeu: "Não,
você tem que me dizer o
que eu sonhei e o que isso
significa. Se você não
fizer isso, você vai ser
cortado em pedaços e
suas casas queimadas!
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Os sábios do rei disseram: "Não há um homem
sobre a terra que possa fazer o que você pede.
Só os deuses podem fazer isso, e eles não vivem
na terra." O rei ficou muito zangado. "Destruam
todos os sábios da Babilônia!"
ele ordenou.

Mas se você me contar o
sonho e o que isso significa", o
rei continuou, "você recebera
dádivas, recompensas e
grande honra." Claro,
nenhum dos sábios
poderia dizer ao
rei o seu sonho.

12

11
Então Daniel foi para a sua casa,
e contou tudo aos seus amigos
Sadraque, Mesaque e AbedeNego. Daniel não sabia o que o
sonho era ou o que significava,
mas sabia de alguém que sabe
de tudo. Esse Alguém é Deus.
Assim, Daniel e seus amigos
oraram.

Quando os soldados chegaram para
Daniel, ele disse a Arioque, capitão
do rei: "Por que o rei quer
destruir todos os sábios?"
Então Arioque contou
Daniel tudo o que tinha
acontecido. Daniel foi
ver o rei. Ele pediu
mais tempo para
que ele pudesse
dizer ao rei o
significado
de seu sonho.

13

14

Deus mostrou a Daniel o sonho e o seu significado.
Daniel louvou o Deus do céu, dizendo: "Bendito seja
o nome de Deus para todo o sempre, a sabedoria e
a força são dele."

Daniel correu para o rei e lhe disse: "Há um Deus no
céu que revela os segredos." Ele disse ao rei que
ele tinha sonhado e que o sonho significava.
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Então o rei engrandeceu a
Daniel, e lhe deu muitas e
grandes dádivas. Ele o
fez governador de toda a
província de Babilônia, e
chefe sobre todos
os sábios de
Babilônia.

Quando o rei Nabucodonosor
ouviu o sonho e seu significado,
prostrou-se diante de Daniel e
disse: "Em verdade, vosso Deus
é o Deus dos deuses, e o Senhor
dos reis, e o revelador dos
mistérios, pois pudeste
revelar este
segredo!"
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DANIEL O PRISIONEIRO
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
Daniel 1 - 2
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130
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