
Daniel se recusou a se curvar ao rei Dario e continuou a adorar

apenas a Deus. Por causa disso, ele foi jogado na cova dos leões.

PONTOS FORTES 

•  Daniel tinha um excelente espírito. Ele era honesto e tinha altos

    padrões morais.

•  Daniel era um líder forte. Ele teve grande influência sobre

    diferentes reis no reino da Babilônia (ver Daniel 2:48 e 6:2).

•  Daniel tinha muita sabedoria. Ele cuidadosamente parou para pensar

    sobre o que deveria fazer. Então, ele sempre sabia tomar a

    decisão certa.

O RELACIONAMENTO DE DANIEL COM DEUS

•  Daniel sempre tentou honrar a Deus em tudo o que fazia. Ele

    colocou Deus em primeiro lugar em sua vida, mesmo quando

    enfrentou grande perigo.

•  Daniel amava falar com Deus. Ele sempre lhe agradeceu pelo que

    tinha e pelo que Deus estava fazendo em sua vida.

•  Deus deu a Daniel grande capacidade e sabedoria para interpretar

    sonhos.

ATITUDE HEROICA

“O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões.
Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente

à vista de Deus.Também contra ti não cometi
mal algum, ó rei”. - Daniel 6:22 (NVI)

•  Daniel, entre outros filhos hebreus,
  foi capturado e levado de sua terra
  natal para a Babilônia para servir ao
  rei Nabucodonosor em seu reino.

• Daniel recebeu um novo nome na
  Babilônia. Ele foi chamado de
  Beltessazar. 

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."
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