O rei Dario ficou encantado! Ele ordenou que
Daniel fosse tirado da cova.

O rei sabia que
Deus tinha livrado
Daniel e que os
inimigos de
Daniel eram
inimigos
de Deus.

DANIEL NA COVA DOS
LEÕES
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Ele deu uma ordem,
todos aqueles que o
enganaram para assinar
a lei ruim fossem
lançados na cova
dos leões.
Os leões
devoraram
todos.

O rei Dario queria que o mundo soubesse
que o Deus do Céu tinha protegido seu
servo fiel, Daniel.
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O rei escreveu uma carta que mandava todos
adorarem o Deus vivo. E o rei honrou a Daniel
e lhe deu a liderança.

DANIEL NA COVA DOS LEÕES
Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia,
se encontra em
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'HXVVDEH TXHWHPRVIHLWRVFRLVDVUXLQVTXH
FKDPDPRVGHSHFDGR$SXQLomRSDUDRSHFDGR
p DPRUWH

"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130

Português

Portuguese

Autorização: Você tem o diretio de copiar ou imprimir esta história,
desde que não seja comercializado.
Dario era o novo rei da Babilônia. Ele era
inteligente. Ele pegou cento e vinte das
melhores pessoas em seu reino para ajudá-lo
a governar.

Em seguida, ele pegou três deles para estarem no
comando. Daniel foi um destes três homens.
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O rei Dario respeitava muito Daniel, ele pensava em
fazer dele o governante sobre todo o reino.

Não importava como eles tentassem, esses líderes
não conseguiriam encontrar nada de ruim sobre
Daniel.

Os outros líderes ficaram com inveja. Eles
planejavam encontrar alguma falha em Daniel para
que eles pudessem causar problemas entre Daniel
e o rei.
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Os líderes ciumentos sabiam que só havia uma
maneira de causar problemas a Daniel.

Eles sabiam que nada na terra iria impedi-lo de
adorar o Deus de Israel.

DECRETOS
DO REI
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A nova lei não fazia
diferença para Daniel.
Ele fez o que sempre
fazia. Ajoelhou-se com
sua janela aberta três
vezes por dia, e orava
ao Deus do céu.

O rei Dario assinou a nova lei.
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Daniel foi condenado a morrer sendo colocado na
cova dos leões. Antes de Daniel ser jogado aos
leões famintos, o rei Dario disse-lhe: "O teu
Deus, a quem tu continuamente
serves, Ele te livrará!"

Os inimigos de
Daniel pensaram
em um plano. Eles
fizeram uma nova
lei para o rei
assinar.
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DECRETOS
DO REI
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A lei tinha que
ser obedecida.
Daniel tinha que
morrer. O rei se
esforçou, mas
não conseguiu
encontrar uma
maneira de
mudar a lei.
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Rei Dario gritou:
"Daniel, servo do Deus
vivo, tem o seu Deus a
quem tu continuamente
serves, podido livrar-te
dos leões?" Talvez ele
não esperasse uma
resposta. Mas Daniel
respondeu!
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A lei dizia que
todos devem orar
apenas ao rei Dario.
Qualquer um que
desobedecesse
seria jogado na
cova dos leões!
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Os líderes
ciumentos
correram para
contar ao rei.
O rei Dario não
teve escolha
senão prender
Daniel.

O rei não conseguiu dormir naquela noite. Muito
cedo na manhã seguinte, ele correu para à cova dos
leões.
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Daniel era fiel ao rei, em tudo o que ele fazia. Além
disso, ele era cuidadoso e inteligente, e sempre fez
o melhor que podia em tudo.

Daniel
gritou:
"Ó rei, meu
Deus enviou o
seu anjo e fechou a
boca dos leões, para
que não me fizessem
dano! E também, o
rei, não tenho
feito nada
de errado
contra você."
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