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DANIEL 

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

DANIEL:” DEUS É O MEU JUÍZ”. (+-605 a.C. até +- 536 a.C.). 

Dan. 1: 1 a17: Deus deu a revelação, o conhecimento, sabedoria e a inteligência, em todas as 

letras e ciências e, especialmente para Daniel, deu inteligência em todas as visões e sonhos 

como está relatado em 1:17.    DEUS TOMA A INICIATIVA! 

O que é uma REVELAÇÃO? ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

E qual a reação de quem este véu, esta nuvem, esta escama é retirada? Dan.2: 23, 28 e 30:  

O que Daniel fez, após ter recebido a honra desta revelação do Senhor? ___________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 (Ver Deuteronômio 4: 5 a 8). O que diz o Vs. 6a? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

LER Atos 17: 10 a 12. De quem a Bíblia fala e o que estes faziam, que os destacava? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

O mundo de hoje não consegue diferenciar entre: SÁBIOS e INTELIGENTES. A sabedoria baseia-

se na humildade. Ex. Dan.2: 30...não sou mais sábio do que____________________...  Dan.1:8:” 

...e Daniel decidiu não_______________________________________ e pediu ao chefe dos 

eunucos a__________________________”.  

Em DANIEL  2, relata o sonho de Nabucodonozor: 

Em quantas partes esta estátua estava dividida? _____________________________________. 

Do que eram estas partes e o que cada uma simbolizava? (que reinos simbolizava)? 

CABEÇA:_____________________________________________________________________. 

TÓRAX, (BRAÇOS E PEITO):____________________________________________________. 

VENTRE E QUADRIS:__________________________________________________________. 

PERNAS E PÉS:_______________________________________________________________. 

Segundo está relatado em Dan. 2: 34 e 35 e 44 e 45, o que se soltou de uma montanha, de que 

forma, e o que realizou?__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Dan. 3: 1 a 30: A estátua de Nabucodonozor: 
Segundo este texto, quem deveria se prostrar diante da estátua? ________________________. 
Quem não se prostrou? _________________________________________________________. 

O que o rei mandou fazer com a fornalha, segundo o texto? ____________________________. 

O que aconteceu com os homens escolhidos para lançar os jovens hebreus na fornalha? 

_____________________________________________________________________________. 

DANIEL, na cova dos LEÕES: 6: 1 a 28. 
O que Daniel fez, quando soube do decreto do rei? ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Segundo a afirmação do texto nos Vs. 24, 26b e 27, o que o rei faz? ___________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
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DANIEL EMPENHOU-SE PARA BUSCAR A REVELAÇÃO DE DEUS: (9: 1 e 23):  

Vemos a ação de Daniel, em quatro etapas: 

1) Seu ___________________________V.3 

2) Sua ___________________________Vs. 4 a 16 

3) Sua ___________________________Vs. 17 a 19 

4) Sua ___________________________Vs. 20 a 23 

O que diz em Tiago 1: 5? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 Daniel, apesar da sabedoria, da grandeza, e dos elogios que recebeu do rei, permaneceu 

humilde.  

Neste período, diz em 9: 1 e 2:” ...no 1º ano de Darío...”, (538 a.C.), já haviam se passado 67 anos 

de exílio, e Daniel estava com 85 anos de idade, porém ainda sedento pelas coisas do Alto. 

Segundo a Bíblia diz em Provérbios 9: 10, qual é o princípio da sabedoria? ________________. 

 

Os quatro amigos, receberam nomes novos: Daniel, chamado de BELTESSAZAR; Ananias 

de SADRAQUE; Misael de MESAQUE e Azarias de ABEDENEGO. 

 

DANIEL DESCREVE VISÕES APOCALIPTICAS: Dan. 5 é a base de Apocalipse 17. 

Em Dn.5, o rei Belsazar dá um grande banquete.  

Dá vinho para seus convidados beberem, em copos e utensílios tirados do templo de 

Salomão.  

A inscrição na parede revelava a queda da Babilônia, através do rio Eufrates, que Ciro, da 

Pérsia, desviou. 

E em DANIEL  7, a VISÃO/SONHO, de Daniel, e, novamente em DANIEL 8, a outra visão de 

Daniel.    

 

Para decorar: Daniel 1: 8 

 

 

AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  

- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria para marcar 

dia e hora da segunda chamada que deverá ser feita na semana seguinte à prova. Caso não seja feita a 

segunda chamada o aluno ficará com zero na prova. 

- A nota final do aluno será postada no site na pasta do SENIB. Média para aprovação no SENIB: 6,0. 

- Valor do teste desta matéria: 6,0 

- Versículos decorados: 2,0 

- Presença em todas as aulas: 2,0 

- NOTA FINAL DO ALUNO: ..................... 

 

      

 


