O fiel
experimenta
socorro divino
mesmo em
tempos de crise
O fiel vivencia o cuidado e a
presença de Deus, mesmo no dia
mau.
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"Os justos clamam, e o
Senhor os ouve e os livra de
todas as suas angústias."
Salmo 34.17

Daniel 6
4. Então os presidentes e os
príncipes procuravam achar ocasião
contra Daniel a respeito do reino;
mas não podiam achar ocasião ou
culpa alguma; porque ele era fiel, e
não se achava nele nenhum erro
nem culpa.

TEXTO BÍBLICO

8. Agora, pois, ó rei, confirma a
proibição, e assina o edito, para que
não seja mudado, conforme a lei dos
medos e dos persas, que não se pode
revogar.
21. Então Daniel falou ao rei: Ó rei,
vive para sempre!
22. O meu Deus enviou o seu anjo, e
fechou a boca dos leões, para que
não me fizessem dano, porque foi
achada em mim inocência diante
dele; e também contra ti, ó rei, não
tenho cometido delito algum.

DANIEL 6
3

COMENTÁRIOS EXTRAS
A cova dos leões: o terceiro teste de
fidelidade (Dn 6.1-28)

Panorama geral
Daniel e a cova dos leões talvez seja a história mais
popular do livro. O drama sobre um homem temente
a Deus que é salvo da boca dos leões e uma moral
descomplicada sobre a recompensa da fé têm um
forte apelo entre os públicos de todas as idades e de
todas as gerações. Entretanto, a história é sobre
muito mais do que leões e livramentos dramáticos.
Como as histórias anteriores de Daniel, ela enfoca os
reinos em conflito. A narrativa se desenvolve em
torno de três editos reais, dois de Dario e um de
Deus. Nas palavras do texto, "a lei do Deus dele"
desafia "a lei dos medos e dos persas". No fim, Dario
anuncia uma nova lei que reconhece a supremacia do
governo de Deus. O conflito entre as duas esferas
dos legisladores fornece o cenário para outro teste de
fidelidade para Daniel e o seu Deus. Mais uma vez o
Senhor e o seu servo triunfam de forma espetacular.

O capítulo 6 deve ser lido como um seguimento
natural do capítulo 5. O último versículo do
capítulo 5 liga os dois capítulos. Ele na verdade é
empregado como o primeiro versículo do capítulo
6 na Bíblia hebraica. Portanto, ao longo de todo o
capítulo, a numeração dos versículos nas Escrituras
hebraicas varia com relação às versões em inglês.
Daniel 5.31 em inglês é 6.1 em hebraico, e assim
por diante. Esse versículo anuncia a tomada da
Babilônia pelos persas e introduz Dario, o medo. A
conexão com o capítulo 6 é lógica, mas a divisão
das versões em inglês é mais apropriada. A
referência à idade de Dario parece mais apropriada
como uma conclusão para o capítulo 5 do que uma
introdução para o capítulo 6. O número 62 parece
referenciar o valor numérico das palavras da
inscrição na parede do capítulo 5. O conteúdo de
Dn 5.31 prepara o leitor para um novo contexto no
capítulo 6. Um reino novo substitui o antigo.

Um monarca maduro e benevolente é revestido de
autoridade em lugar de um pretendente ao trono
jovem, frívolo e antagônico. Finalmente, um
administrador competente, cujos dons são reconhecidos pelo seu rei, emerge no lugar de um sábio
ignorado e desrespeitado cujas habilidades foram
quase esquecidas.
A corte persa fornece o contexto sociopolítico do
capítulo 6. Isso é diferente do capítulo anterior,
porém de certo modo familiar. Os primeiros cinco
capítulos de Daniel ocorrem no contexto da corte
babilônica durante o período de Nabucodonosor
(604-562 a.C.) a Belsazar (550-539 a.C.), o
corregente de Nabonido (560-539 a.C.). Em 539
a.C., o império emergente dos medos e persas
solidificou o seu controle do Oriente Médio ao
tomar a Babilônia. Esse é o evento citado em
Daniel 5.30,31. O rei persa, Ciro, o Grande, havia
edificado sistematicamente o seu império desde
que se rebelara contra o seu senhor medo em 550
a.C.. Ele subjugou a Lídia e outras entidades
orientais antes de invadir a Babilônia. Uma vez
que a Babilônia foi conquistada, ela se tornou a
sua residência de inverno.

Comentário Beacon
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COMENTÁRIOS EXTRAS

O leitor pode presumir que esse seja o local dos eventos do cap. 6,
mas o texto não diz isso explicitamente.
O monarca do capítulo 6 é identificado como Dario. Ele é chamado
de "Dario, o medo" em Dn 5.31 e "Dario, filho de Xerxes" (um
descendente dos medos) em Dn 9.1. De acordo com Dn 5.31, ele
"apoderou-se do reino" dos babilônios "com a idade de sessenta e
dois anos". Em Dn 9.1, ele é descrito como alguém que "foi
constituído governante do reino babilônio". Essas referências
apresentam um problema histórico. Em fontes extrabíblicas, ninguém
conhecido por esse nome se encaixa a essa descrição. O nome Dario
aparece pela primeira vez nas listas de reis persas com Dario I (522485 a.C.). Outros que usaram o nome foram Dario II (423-404 a.C.) e
Dario III (336- 330 a.C.). Todos esses indivíduos apareceram tarde
demais para estarem associados a Daniel. Os estudiosos têm sugerido
diversas formas de lidar com essa questão histórica. Uma das
abordagens é considerar o Dario de Daniel como um personagem
fictício inventado apenas como um recurso literário.

Ele talvez represente um retrato composto de diversos reis persas tais como
Ciro, que na verdade conquistou a Babilônia, e Dario I, que ficou conhecido
por ter organizado o império em satrapias. Aqueles que datam o livro de
Daniel do segundo século a.C. muitas vezes adotam esse ponto de vista.
Eles presumem que a historicidade dos personagens e eventos não é tão
importante quanto as mensagens das histórias em Daniel. Esses estudiosos
também observam que a aparição de Dario, o medo, antes de Ciro, o persa
no livro parece se encaixar ao entendimento histórico confuso do autor. O
último editor do livro de Daniel, eles dizem, acreditava que houve um
Império Medo antes do Império Persa.
Outra abordagem é procurar um personagem histórico conhecido que se
encaixe à descrição de Dario. Esse ponto de vista sugere que Dario é um
nome alternativo, muito provavelmente um título real, para alguém
mencionado em textos seculares. Nomes e títulos duais não eram incomuns
nos tempos antigos. Embora diversas possibilidades tenham sido sugeridas,
os dois candidatos principais para uma figura histórica por trás do Dario de
Daniel são Ciro e Gubaru.
Ciro, o Grande, foi o rei persa creditado com a conquista da Babilônia
em 539 a.C.. Ele tinha cerca de 62 anos na época e era metade médio.
Sua mãe era filha do rei medo Astiages. Seu pai, Cambises, também tinha
sangue real, o que talvez explique a referência em Daniel 9.1. Esse
versículo chama Dario de "filho de Xerxes". Xerxes (Assuero em
hebraico) também era um título real que significava "aquele que governa
sobre os homens".
Comentário Beacon

COMENTÁRIOS EXTRAS
Ambos se encaixam na descrição de alguém como Gubaru, que teria sido
autorizado por Ciro a governar. De acordo com o historiador grego
Xenofonte, ele era um homem "avançado em idade" quando tomou o
controle da Babilônia.
Embora não haja nenhuma documentação para apoiar essa teoria, alguns
estudiosos sugerem que Xerxes talvez seja um título alternativo para o
pai ou o avô de Ciro. Está claro que Daniel 9.1 não se refere ao Xerxes I
(485-465 a.C.), que era o filho de Dario I, a menos que a referência seja
tida como uma visão confusa da história.
O fato de Ciro ter dois títulos poderia fazer sentido nesse contexto. A
base do poder do seu reino dependia tanto dos medos como dos persas.
O título Dario, o medo, então apelaria para os seus súditos medos,
enquanto Ciro apelaria para os persas. Daniel 6.28 talvez apoie essa
conexão. É possível traduzir o versículo como "Assim Daniel prosperou
durante o reinado de Dario, ou seja, o reinado de Ciro, o persa". A
conjunção waw pode funcionar como uma explicação tanto em
aramaico como em hebraico. Portanto, Dn 6.28 poderia estar
esclarecendo que Dario e Ciro eram a mesma pessoa.
A outra identidade possível para Dario é Gubaru, também chamado de
Gobrias pelos historiadores gregos. Gubaru serviu ou como comandante
na conquista da Babilônia ou como seu governante após a sua queda. Se
Gubaru for a mesma pessoa que Ugbaru, então ele funcionou em ambos
os papéis. Daniel 5.31 afirma que Dario "apoderou-se do reino", e 9.1
declara que ele "foi constituído governante".

É possível, então, identificar Dario com uma figura histórica real, seja ela
Ciro ou Gubaru. Ambos se encaixam no contexto dos eventos do capítulo
6. Como o texto sugere, esses eram os primeiros dias de organização
governamental dos territórios recém-conquistados depois da queda da
Babilônia. A referência à nomeação de cento e vinte sátrapas para
governarem todo o reino provavelmente reflete esses estágios iniciais (v. 1).
Mais tarde, sob Dario I (522-485 a.C.), o império desenvolveria seu sistema
bem planejado de 20 a 29 satrapias ou províncias pelas quais o Império
Persa se tornou conhecido. Um oficial chamado sátrapa administrava cada
uma dessas províncias e se reportava diretamente ao rei. A essa altura, o
termo "sátrapa" adquiriu um significado técnico junto ao seu sentido mais
genérico de "protetor do reino". No capítulo 6, um grande número desses
protetores recebeu a responsabilidade de administrar diversas regiões do
reino. Ester 1.1 ; 8.9 mencionam 127 satrapias no tempo de Xerxes I (485465 a.C.). Primeiro Esdras 3.2 e o antigo grego de Daniel 6.1 também
mencionam esse número. Para proteger os interesses do rei, três
supervisores dirigiam os diversos sátrapas (v. 2). Esse elemento do governo
persa não pode ser diretamente apoiado por nenhum documento
remanescente do império. Sob um sistema posterior na época de Dario I,
três indivíduos tinham o mesmo grau de responsabilidade diante do rei por
cada província. Esses incluíam um sátrapa, um comandante militar e um
servo civil.

COMENTÁRIOS EXTRAS

Se Daniel 6 referir-se apenas à organização da província babilônica,
então o sistema sob Dario I fornece um bom paralelo a Daniel 6.2. Do
contrário, Esdras 7.14, Ester 1.14 c os historiadores gregos Heródoto e
Xenofonte se referem aos sete principais conselheiros dos reis da Pérsia
no quinto século a.C.. Os três supervisores de Daniel poderiam refletir
um estágio inicial da função desses conselheiros.
O sistema era obviamente flexível a essa altura, já que Dario
contemplou a possibilidade de colocar Daniel à frente do governo de
todo o império (Dn 6.3). Isso indica uma posição como o conselheiro de
maior confiança do rei, o que não era incomum em todo o mundo
antigo. No livro de Ester, Hamã detinha esse status sob Xerxes, sendo
substituído por Mardoqueu no final (Et 3.1; 10.3). José foi elevado a
uma posição semelhante sob Faraó no Egito (Gn 41.41-43).
Dario emite dois decretos na história. Ester 8.9,10 descreve o processo
pelo qual isso era feito. Os escribas faziam cópias do edito em diversas
línguas para comunicá-lo a cada um dos povos do reino. O rei assinava
e selava os decretos com o seu anel-selo. Então mensageiros montados
em cavalos levavam a mensagem às diversas regiões do império.

A natureza do primeiro decreto aprovado por Dario tem levantado algumas
questões entre os estudiosos. Ele proibia que se fizessem petições a qualquer deus ou a qualquer homem, à exceção do rei (v. 7). Se isso sugerir a
deificação do rei ou uma adoração exclusiva [a ele], então o relato não se
encaixa de modo algum ao caráter dos reis persas, principalmente o de Ciro.
Os textos são unânimes em afirmar que Ciro e os seus sucessores
encorajavam a adoração a todos os deuses e não viam a si próprios como
seres divinos. O Cilindro de Ciro ilustra essa posição ao proclamar a
liberdade aos cativos exilados, encorajando o seu retorno às suas terras
natais e a reconstrução de templos para os seus próprios deuses. Esdras
concorda com essa política oficial persa e registra o apoio do estado à
reconstrução do templo em Jerusalém (Ed 1.1-6.22). Se o edito em Daniel 6
é autêntico, então ele não pode ser entendido como uma tentativa de fazer
do rei uma divindade ou de restringir a adoração a outros deuses. Ele teria
que ser sobre designar o rei como o único representante [dos homens]
diante dos deuses. Talvez ele executasse a principal função sacerdotal de
medidor entre os deuses e o povo. Dessa forma, a legitimidade do seu
governo seria reconhecida. Tal exigência teria um apelo particular para um
monarca nos primeiros dias do seu reinado. Portanto, a lealdade ao estado
era o ponto central do decreto. De acordo com o decreto, aqueles que não
estiverem dispostos a demonstrar a sua lealdade ao rei dessa forma devem
enfrentar a ordália da cova dos leões. A execução por esse método não é
documentada nos documentos contemporâneos. Entretanto, os assírios e os
persas eram conhecidos por caçarem e enjaularem esses animais.

COMENTÁRIOS EXTRAS

Eles certamente apresentavam uma opção lógica para a punição capital.
A linguagem de Daniel indica que a cova dos leões poderia ser
entendida como uma ordália. Ele diz que ele foi considerado inocente à
vista de Deus (v. 22). A ordália era muito comum no mundo antigo. A
prática submetia as vítimas acusadas a algum perigo designado a provar
sua culpa ou inocência. Uma dessas táticas era amarrar pessoas e jogálas no rio. Aqueles que sobrevivessem a essas ordálias eram
proclamados inocentes por terem sido miraculosamente salvas pelos
deuses.
A imutabilidade da lei dos medos e dos persas cria outra questão para os
estudiosos (v. 8,12,15). Exceto por Ester 1.9 ; 8.8, a ideia não é
fortemente autenticada por fontes seculares. Talvez possamos considerála, contudo, como um padrão razoável para a realeza. Um monarca que
mudasse de ideia com frequência teria sua autoridade minada. Ao que se
diz, o último rei persa, Dario III, sentia que não poderia reverter uma
sentença de morte uma vez que esta fosse decretada. Além disso, o
antigo Código de Hamurabi transformava em crime a mudança de
decisão de um juiz.

Entretanto, sabe-se de alguns monarcas que alteraram decretos. Talvez seja
por isso que os conspiradores da história enfatizaram tanto essa questão ao
falarem com o rei. Por tradição, as leis eram imutáveis, mas alguns monarcas
elaboravam suas próprias regras. Os reis persas construíram um dos
impérios mais importantes que o mundo já conheceu, como atesta a sua
longevidade. A firmeza com a qual os medos e os persas normalmente
aderiam às suas leis provavelmente inspirou as referências às leis inalteráveis
que não podiam ser revogadas (v. 8,12,15).
A natureza inviolável da lei medo-persa estabelece o conflito da história, a
qual é contada por meio de um gênero familiar chamado conflito e intrigas
de corte. Em particular, ela exibe traços de uma trama muito conhecida nos
tempos antigos sobre a queda e a reabilitação de um oficial da corte.
Conspiradores maquinam contra uma pessoa boa, a qual de algum modo
triunfa no final. Provérbios 24.15,16 resume sucintamente a moral dessas
histórias quando adverte: "Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a
casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo
caia sete vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela
calamidade". Exemplos desse gênero incluem a história de José em Gênesis
39.1-41.57, o livro de Ester, a adição apócrifa a Daniel chamada Bel e o
dragão e a lenda assíria de Ahikar. Daniel 3 também ilustra esse gênero. A
história apócrifa Bel e o dragão apresenta algumas ligações interessantes
com o capítulo 6. Nessa história, Daniel era um estimado administrador de
um rei persa que se chamava Ciro. Seus oponentes convencem o rei a jogar
Daniel numa cova de leões, da qual ele é miraculosamente livrado. A não ser
por essas características, as histórias são bastante diferentes. O tema
principal de Bel e o dragão é a futilidade da adoração aos ídolos.

OBJETIVOS
Esse e-book se propõem a:
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Mostrar

Ressaltar

Revelar

Explicar que o Senhor fecha a boca
dos leões.

Mostrar a importância de termos
uma vida de oração.

Ressaltar que o Senhor sempre nos
dá o escape.
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3 passos para
entender
Daniel era uma pessoa sábia e
irrepreensível em toda sua
maneira de viver.

1
Daniel não
abriu mão de
sua
identidade

2
Integridade
em tempos de
crise

3
O perigo da
vaidade
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INTRODUÇÃO
▪

A importância deste enfoque será atestada por meio da biografia de
Daniel, que nos ensina que devemos permanecer firmes na fé, mesmo
diante de situações que coloquem a nossa vida em risco.
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COMENTÁRIOS EXTRAS
Comentários sobre o capítulo 6 de
Daniel
Dario nomeou 120 "sátrapas" ou "protetores-do-reino" para cuidar do
novo país conquistado. Essa declaração não está fora de harmonia com
a história secular. Desde que Daniel se distinguiu em sua posição (3), a
inveja apareceu entre os outros e procuraram um meio de destruí-lo.
Foram Juntos (6); essa frase pode ser melhor traduzida como "foram
pactuados", isto é, agiram em harmonia. Fazer uma petição (7), isto é,
um pedido religioso, visto que o rei seria considerado como único
representante da deidade. Muitos críticos, por considerarem impossível
tal ação durante os dias dos reis persas, acreditam que esse relato não é
histórico. Entretanto, apesar de que possa haver certas dificuldades no
relato, ao mesmo tempo o rei bem poderá ter sido vencido pela sutil
lisonja da proposta e tenha cedido a ela. A insensata e iníqua decisão
do rei, porém, não levou Daniel a ser infiel a Deus. Tendo continuado a
orar (10), Daniel não se tornou culpado de ostentação, mas
evidentemente assim orava para que pudesse ser visto somente por
aqueles que desejavam espioná-lo.
Tem sido levantada objeção contra o relato da cova dos leões, objeção
essa edificada sobre a premissa de que a cova deve ter sido construída
de maneira particular.

Com toda a probabilidade havia uma abertura no alto, pela qual Daniel
foi baixado na cova e pela qual mais tarde o rei falou com Daniel e,
igualmente, uma abertura em um dos lados, pela qual as feras eram
alimentadas. Provavelmente foi esta última entrada que foi fechada pela
pedra e pelo selo; a abertura pelo alto evidentemente era alta demais para
permitir que qualquer homem escapasse por ela. Na punição dos
acusadores (24) não precisamos assumir, como no caso de alguns
comentaristas, que 120 sátrapas juntamente com suas esposas e filhos,
foram projetados na cova. O grupo de acusadores provavelmente era
pequeno, e somente esses, como instigadores do ataque contra Daniel,
indubitavelmente foram os únicos castigados. Note-se a frase aqueles
homens que tinham acusado (isto é, caluniado) Daniel (24), que parece
destacar os culpados dos restantes. Não é preciso imaginar que o autor
desse nobre relato tenha introduzido um absurdo, afirmando que todos,
os sátrapas e suas famílias foram lançados na cova e tivessem caído no
poder dos leões antes de chegar ao fundo da cova.
>Dn-6.28
A exatidão do relato deve ser frisada, visto que, de acordo com o costume
persa, os parentes de um homem eram punidos por causa de seu crime. O
capítulo termina com uma declaração sobre a prosperidade de Daniel no
reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa (28). A designação de
Ciro mostra que ele era de diferente descendência real da de Dario, que
era medo. Entretanto, o reino sobre o qual ambos reinavam, era o
mesmo; não houve primeiramente por um medo e então por um persa.
F. Dvidson

1 - Daniel não abriu
mão de sua identidade
Esta lição tem como objetivo pautar a fidelidade
do cristão a Deus em tempos de crise. Para isso
seremos guiados pela história de Daniel, que,
durante toda sua vida, pautou a sua confiança
em Deus, mesmo que isto viesse lhe custar a vida.
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COMENTÁRIOS EXTRAS
Comentários sobre o capítulo 6 de Daniel
E. Dario, o Medo, no Papel de Perseguidor Religioso: Uma Lição
sobre Fé e Oração. 6:1-28.
O tema da fé e oração desenvolve-se na história da perseguição
religiosa, um tema pela primeira vez mencionado nas Escrituras em
Gênesis e que prossegue até o Apocalipse 20 (veja também Mt. 10:1626; 23:33-36; 24:1-28; João 21:18, 19; Atos 7; 18:2; I Pe. 4:12, 13; I
João 3:12; Ap. 1:9; 13).
O capítulo começa explicando a posição de destaque que Daniel tinha
na Babilônia (vs. 1-3). Logo a seguir fala-se de uma conspiração contra
a sua vida (vs. 4-9). Segue-se a oração modelo de Daniel (vs. 10, 11),
depois a narrativa do sucesso aparente da conspiração (vs. 11-17). O
capítulo continua com a surpreendente resposta divina à oração e o
fracasso da conspiração (vs. 18-28).
1) O Destaque de Daniel. 6:1-3.
1a. Pareceu bem a Dado. O mesmo Dario conforme representado em
5:31 como sendo o primeiro governador da Babilônia depois da
conquista medo-persa, um homem de sessenta e dois anos de idade. A
história não nos conta sobre nenhum homem chamado Dado que nessa
ocasião reinasse na Babilônia.

Ciro (1:21; 10:1) foi o rei persa de suprema autoridade nesse período,
segundo testificam a Bíblia (Is. 44:21–45:5; II Cr. 36:22, 23; Esdras 1:14), historiadores seculares (Heródoto, Berosus, Xenofonte) e evidências
arqueológicas (Crônica de Nabonidus, Cilindro de Ciro, etc.). A verdade
da narrativa pode permanecer sem outro apoio, entretanto. Dario
obviamente foi um vice-rei sob Ciro. A linguagem de Dn. 5:31 e
especialmente de 9:1 praticamente o indica. Ele foi um "rei sobre o reino
dos caldeus" (9:1, isto é, a Babilônia), rei local; enquanto que Ciro era o
"rei da Pérsia" (isto é, do império, 10:1).
Se podemos identificar Dario com o próprio Ciro, com Ciáxares, ou
Astíages, ou Cambises das fontes seculares, ou com Ugbaru ou Gubaru
dos registros contemporâneos, não pode ser considerado ou estabelecido,
embora uma boa conjuntura tenha sido recentemente estabelecida para
Gubaru (John Withcomb, Darius the Mede). Diversas das teorias acima
mencionadas são anualmente consideradas muito improváveis. A fé pode
aguardar por informações futuras. Sabemos que era coisa comum entre
os reis ter dois ou mais nomes (por exemplo II Cr. 36:4, 8; cons. Jr.
22:24).
1b. Cento e vinte sátrapas. Não eram os chefes das 127 províncias do
grande império de Assuero (Xerxes, 486-465 A.C.). Não se mencionam
divisões geográficas. Antes, eram os 120 assistentes de Dario como
governador da Babilônia.

COMENTÁRIOS EXTRAS
Comentários sobre o capítulo 6 de Daniel
"Rei" no aramaico e hebraico é um termo bastante elástico
encampando qualquer governante desde um reizinho fantoche (por
exemplo, os reis das cidades no livro de Josué) até Nabucodonosor
(Dn. 1:3), Ciro (10:1) e Assuero (Ester 1:2).
2. Três presidentes. Antes, supervisores. Para que o rei não sofresse
dano. O rei estava preocupado com o seu próprio lucro financeiro e
material, não pela administração da justiça. Os antigos monarcas
pagãos não tinham o verdadeiro conceito do governo "para o povo"
(veja I Sm. 8).
3. Evidentemente Daniel, com mais de cinquenta anos de serviço
público, era uma figura de destaque internacional, conhecido por sua
integridade ; pois ele era um estrangeiro, afastado somente dois cargos
de Dano, e uma herança da administração inimiga. Isto dá ideia do
valor da idade em posições de alta responsabilidade (Pv. 16:10-16).
Mas era exatamente no destaque de Daniel que estava o perigo, por
causa da inveja e do ciúme dos outros.
Moody

[1] 5.31 Darío de Meia: Cf. Dn 9.1. As fontes históricas extrabíblicas
não mencionam a este personagem; tampouco é possível lhe atribuir um
lugar na sucessão cronológica dos reis do antigo Oriente. Cf. Is 13.17; Jr
51.11, onde se menciona aos medos entre os povos que provocaram a
queda de Babilônia.

[2] 6.1-28 O conteúdo deste relato é muito semelhante ao do cap. 3. Por
negar-se a cometer um ato de idolatria, Daniel se vê na necessidade de
confrontar a morte; mas Deus o salva milagrosamente, como antes tinha
salvado aos três jovens jogados no fogo. Veja-se Dn 3.1-30 N.
[3] 6.8 Lei... que não pode ser anulada: Cf. Et 1.19; 8.8.
[4] 6.10 Note-a maneira de orar dos judeus que se encontravam longe de
Jerusalém: três vezes ao dia, postos de joelhos e com o olhar volta para o
templo do Sión (cf. 2 Rss 8.44,48). A primeira destas orações se fazia
cedo na manhã, quando se oferecia o sacrifício matutino; a segunda, por
volta das três da tarde, hora em que se oferecia o sacrifício vespertino; e
a terceira, ao entardecer, quando começava a cair o sol. Veja-se Sl 5.7 N.
Cf. também Sl 55.17.
Comentário Reina Valera

1.1.
Decida
contaminar
mundo.

não
com

se
o

Não é fácil fazer escolhas. Contudo, Daniel nos faz ver que precisamos
ser assertivos em nossas escolhas. Mesmo habitando em uma terra
distante e correndo risco de morte, Daniel decidiu ser fiel a Deus, De
acordo com as ordens do rei Nabucodonosor, os jovens exilados
deveriam receber uma refeição especial para entrarem na presença do rei.
Daniel e seus amigos fizeram a escolha de não se contaminarem com as
iguarias do rei [Dn 1.8]. Daniel sabia que esta era a sua melhor escolha.
Por meio deste ato, eles mostraram que possuíam fé em Deus e que
seriam protegidos de todo mal. mesmo em terra estranha.
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1.2. O espírito excelente de
Daniel.

Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do
caráter. Daniel possuía um caráter admirado por todos [Dn 6.4]. A Igreja
de Cristo necessita de homens com as características de Daniel. De nada
vale uma admirável aparência, se por dentro o caráter é desprezível.
Homens que se descuidam da formação do caráter, podem agir como
judas, que se vendeu por trocados. Os maiores problemas da humanidade
advêm pelas falhas de caráter [Pv 6.12].
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1.3. Um homem notável.

Por causa da sua escolha de não se contaminar com as iguarias do rei,
Daniel alcançou graça e misericórdia da parte de Deus [Dn 1.9]. Daniel
foi posto como governador da província da Babilônia, como também
principal governador de todos os sábios da Babilônia, porque deixou que
em sua vida entrasse um espírito excelente. Ele nos mostra que é
possível servir a Deus mesmo em uma terra e submergida pelo caos do
pecado.
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2 - Integridade em
tempos de crise
Assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo
atravessa uma crise de justiça sem precedentes,
uma desintegração dos valores éticos e morais. A
integridade de Daniel fez com que todos os
príncipes do reino, presidentes, capitães e
governadores tomassem conselho para achar
alguma coisa que o condenasse. Mesmo sabendo
de seus planos, Daniel não abriu mão de Deus.
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2.1. Separados de seu
povo e de sua terra.

Daniel era ainda jovem, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém
e aprisionou alguns judeus. Ele estava entre os jovens que foram levados
para o exílio. Provavelmente, Daniel presenciou sua família sendo
dizimada, seu povo sendo morto e aprisionado. Ele teve seus sonhos
roubados, pois teve que habitar em uma terra estranha, servir ao rei de
Babilônia e conviver com um povo idólatra. Esta vida não fazia parte dos
sonhos do jovem Daniel, mas fazia parte dos planos de Deus para ele.
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2.2. Decreto de morte.
Após o desafio enfrentado durante a preparação dos jovens para serem
apresentados ao rei, agora Daniel e seus companheiros enfrentam o
decreto do rei, determinando a morte de todos os sábios. O rei
Nabucodonosor havia tido um sonho que o deixou perturbado. Então,
determina que seus sábios deveriam contar o sonho e a sua interpretação.
Diante de tal desfaio os sábios apresentaram a dificuldade para cumprir
tal ordem. Era ingênuo achar que enganariam o grande rei. Diante da
recusa do rei em ceder mais tempo para a interpretação, eles admitiram a
impossibilidade de interpretá-lo. Diante destas palavras, o rei muito se
aborreceu e ordenou a morte de todos os sábios da Babilônia, o que
incluiria Daniel e seus amigos. As Escrituras nos fazem saber que Daniel
foi para casa e, junto com seus companheiros, rogou a Deus por
misericórdia para que o mistério do sonho fosse desvendado. Então,
Deus revela o sonho a Daniel, o que garantiria a vida dos demais sábios.
Diante disso Nabucodonosor declarou que o Deus de Israel era o Deus
dos deuses e engrandeceu a Daniel, dando-lhe honrarias [Dn 2.46-49].
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2.3. Inveja.

A inveja moveu Caim a cometer o primeiro assassinato nas Escrituras,
diante do fato do Senhor ter atentado para seu irmão e a oferta que o
mesmo oferecia, enquanto que o Senhor não atentou para si [Gn 4.4-5]. A
inveja é identificada como "obra da carne", aquela "tendência moral do
homem que não é movido pelo Espírito" [Gn 5.16, 19-21]. Devido a
bênção do Senhor estar sobre Daniel, logo ele seria alvo de inveja.
Pessoas próximas ao rei irão tramar para que ele seja morto e os deixe
livres em seus atos de injustiça [Dn 6.4-9]. Porém, a trama para matar
Daniel acabou resultando em honra para o servo de Deus e a glória de
Deus [Dn 6.25-28].
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3 - O perigo da vaidade

O processo de preocupação com a própria
imagem pode trazer sérias consequências
para si e para quem está próximo. Por
vaidade, o rei Dario proporcionou a Daniel
a maior crise de sua vida. A perspectiva de
ser tratado como Deus por demais atraente
para o rei.

DD.MM.20AA
ADICIONAR UM RODAPÉ
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3.1. Fé em meio aos
invejosos.
A inveja é um sentimento de angústia, ou mesmo raiva, perante o que o outro
tem. A inveja gera o rancor diante de um sonho não realizado de possuir os
predicados ou atributos de outro ser. Este sentimento dominava os corações de
todos os príncipes, prefeitos, presidentes e governadores da Babilônia em
relação ao pensamento do rei em constituir Daniel A inveja é um sentimento de
angústia, ou mesmo raiva, perante o que o outro tem. A inveja gera o rancor
diante de um sonho não realizado de possuir os predicados ou atributos de outro
ser. Este sentimento dominava os corações de todos os príncipes, prefeitos,
presidentes e governadores da Babilônia em relação ao pensamento do rei em
constituir Daniel sobre todo o reino [Dn 6.3]. Sabedores que Daniel era
possuidor de espírito excelente, estes homens, movidos pela inveja, tramaram
uma conspiração para prejudicar Daniel. Eles começaram a observar cada passo
de Daniel na esperança de encontrar algo que desonrasse seu caráter. Mesmo
sendo invejado, Daniel seguiu motivado em seus propósitos com Deus. Obre
todo o reino [Dn 6.3]. Sabedores que Daniel era possuidor de espírito excelente,
estes homens, movidos pela inveja, tramaram uma conspiração para prejudicar
Daniel. Eles começaram a observar cada passo de Daniel na esperança de
encontrar algo que desonrasse seu caráter. Mesmo sendo invejado, Daniel
seguiu motivado em seus propósitos com Deus.
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3.2. Daniel e sua intimidade
com Deus.
Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus [Dn 6.10]. Os
adversários de Daniel não conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele
possuía um caráter irretocável. Daniel era um homem sincero e leal em seus
princípios, um homem de muita fé, pois cria em Deus acima de tudo e todos.
Só existia uma forma de acusar Daniel: sua devoção a Deus [Dn 6.5]. Então
estes homens propõem ao rei Dario que que ele edite um decreto, no qual, que
durante trinta dias, ninguém poderia interceder a nenhum deus, senão ao
próprio rei. Ainda nos dias de hoje, muitas leis são decretadas para prejudicar a
Igreja do Senhor. Mas, assim como Daniel, o Senhor está conosco e iremos
prevalecer diante dos inimigos do povo de Deus. Daniel mantinha um
relacionamento diário com Deus [Dn 6.10]. Os adversários de Daniel não
conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele possuía um caráter
irretocável. Daniel era um homem sincero e leal em seus princípios, um
homem de muita fé, pois cria em Deus acima de tudo e todos. Só existia uma
forma de acusar Daniel: sua devoção a Deus [Dn 6.5]. Então estes homens
propõem ao rei Dario que que ele edite um decreto, no qual, que durante trinta
dias, ninguém poderia interceder a nenhum deus, senão ao próprio rei. Ainda
nos dias de hoje, muitas leis são decretadas para prejudicar a Igreja do Senhor.
Mas, assim como Daniel, o Senhor está conosco e iremos prevalecer diante
dos inimigos do povo de Deus.
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3.3. Companhia divina na
hora da crise.
Por causa da sua devoção a Deus, Daniel foi acusado de alta traição ao
rei. Mesmo após o decreto real dizendo que só poderia fazer petição ao
rei Dario, e caso fosse achado em falta seria lançado na cova dos leões,
ainda assim, Daniel não abriu mão de orar a Deus [Dn 6.10-11]. Ao
perceber a injustiça de seu decreto, o rei Dario ficou impossibilitado de
ajudar Daniel neste momento. Haja vista que no império medo-persa.
quando uma lei era aprovada, nem mesmo o rei tinha poderes para
revogá-la [Dn 6.8]. Então, o rei autoriza que Daniel seja lançado na cova
dos leões. Enquanto os invejosos comemoravam o resultado da sua
trama, o rei perde o sono por reconhecer a perversidade da lei que o
fizeram assinar. Pela manhã bem cedo, o rei grita por Daniel, que
responde prontamente que Deus havia achado nele inocência e que por
isso havia enviado o Seu anjo para fechar a boca dos leões [Dn 6.22-23].
Esta experiência vivida por Daniel tipifica as crises que atravessamos
nesta vida, verdadeiras covas a fim de nos parar. Contudo, em Deus
aprendemos como sobreviver às crises da caminhada cristã.
Por causa da sua devoção a Deus, Daniel foi acusado de alta traição ao
rei. Mesmo após o decreto real dizendo que só poderia fazer petição ao
rei Dario, e caso fosse achado em falta seria lançado na cova dos leões,
ainda assim, Daniel não abriu mão de orar a Deus [Dn 6.10-11]. Ao
perceber a injustiça de seu decreto, o rei Dario ficou impossibilitado de

ajudar Daniel neste momento. Haja vista que no império medo-persa.
quando uma lei era aprovada, nem mesmo o rei tinha poderes para
revogá-la [Dn 6.8]. Então, o rei autoriza que Daniel seja lançado na cova
dos leões. Enquanto os invejosos comemoravam o resultado da sua
trama, o rei perde o sono por reconhecer a perversidade da lei que o
fizeram assinar. Pela manhã bem cedo, o rei grita por Daniel, que
responde prontamente que Deus havia achado nele inocência e que por
isso havia enviado o Seu anjo para fechar a boca dos leões [Dn 6.22-23].
Esta experiência vivida por Daniel tipifica as crises que atravessamos
nesta vida, verdadeiras covas a fim de nos parar. Contudo, em Deus
aprendemos como sobreviver às crises da caminhada cristã.
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CONCLUSÃO
▪

Os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de
bênçãos para promovê-lo. Verdadeiramente, a história de Daniel nos
adverte que em meio às crises vale a pena ser fiel ao Senhor.

▪

27

Outros E-books
PROPAGARE
Comunicação a serviço
do Reino
Acesse no site da Amazon.com.br

Acesse o site
www.marciojunior.com.br
○ Baixe outros e-books grátis

28

Pr. Marcio Junior
falecom@marciojunior.com.br
www.marciojunior.com.br

Fonte:
• Revista Betel Dominical, 3º Trimestre de 2020 Lição 12, Editora Betel
• Comentário Moody
• Comentário F. Davidson
• Dicionário Champlin
• Comentário Bíblia Reina Valera
• Comentário Beacon

WWW

www.marciojunior.com.br

@pr.marcio.junior

@pastormarciojunior

@prmarciojunior

@pastormarciojunior

29

