Daniel - Capítulo 1
1

No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei
da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. 2 O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim,
rei de Judá, e alguns dos utensílios da Casa de Deus; a estes, levou-os para a terra
de Sinar, para a casa do seu deus, e os pôs na casa do tesouro do seu deus. 3 Disse
o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel,
tanto da linhagem real como dos nobres, 4 jovens sem nenhum defeito, de boa
aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no
conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes
ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. 5 Determinou-lhes o rei a ração diária,
das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem
mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. 6 Entre eles, se
achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. 7 O chefe dos
eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: a Daniel, o de Beltessazar; a Hananias, o
de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abede-Nego.
8
Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia; então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe
permitisse não contaminar-se. 9 Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e
compreensão da parte do chefe dos eunucos. 10 Disse o chefe dos eunucos a Daniel:
Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa
bebida; por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros
jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei.
11
Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia
encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: 12 Experimenta, peçote, os teus servos dez dias; e que se nos dêem legumes a comer e água a beber.
13
Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas
iguarias do rei; e, segundo vires, age com os teus servos. 14 Ele atendeu e os
experimentou dez dias. 15 No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor; estavam
eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei.
16
Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam
beber e lhes dava legumes.
17
Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda
cultura e sabedoria; mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
18
Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos
eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. 19 Então, o rei falou com eles; e,
entre todos, não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; por
isso, passaram a assistir diante do rei. 20 Em toda matéria de sabedoria e de
inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do
que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. 21 Daniel
continuou até ao primeiro ano do rei Ciro.
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É possível mudar a sua história?
Quando pegamos uma frase de John Locke1, que diz que o homem é produto
do meio. No pensamento e na lógica do pensador e filósofo, ele esta dizendo que o
homem é uma tábua rasa, uma folha em branco que se preenche apenas com a
experiência.
E começamos a pensar e observamos que em todas as eras, lugares, classes
sociais, que o anseio do homem é mudar sua história. A história da sua vida.
Alguns sublinham e enraízam em suas vidas pontos negativos, outros
otimizam e super valorizam seus pontos positivos.
Mas, é possível mudar a sua história?
Alguns céticos, radicais, religiosos, que defendem que já nascemos com
nossa história de vida definida. Perguntando para esta linha de pensamento...dirão
que não!

MUDE A SUA HISTÓRIA
Daniel 1
Manter-se puro numa sociedade sexualmente fora de controle, literalmente
edomita, não é nada fácil.
Se manter honesto no meio da sociedade, em um país que impera a
malandragem, de levar vantagem em tudo, ... não é fácil.
Não é fácil, você ser integro, em um país que alimenta a desintegração
cultural, familiar, educacional, moral e ética.
Se manter integro diante de tantas propostas subjetivas e também objetivas
sem o menor pudor.
Não é fácil você se manter integro numa sociedade de pilantragem,
roubalheiras, falcatruas, tráfico de influências, enriquecimento ilícito.
1

John Locke (Wrington, 29 de agosto de 1632 — Harlow, 28 de outubro de 1704) foi
[1]
um filósofo inglês conhecido como o "pai do liberalismo" , sendo considerado o principal
[2]
representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social.
Locke ficou conhecido como o fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância
religiosa. Como filósofo, pregou a teoria da tábua rasa, segundo a qual a mente humana era como
uma folha em branco, que se preenchia apenas com a experiência. Essa teoria é uma crítica à
doutrina das ideias inatas de Platão, segundo a qual princípios e noções são inerentes ao
[3]
conhecimento humano e existem independentemente da experiência.
Locke escreveu o Ensaio acerca do Entendimento Humano, onde desenvolve sua teoria sobre a
origem e a natureza do conhecimento.
Um dos objetivos de Locke é a reafirmação da necessidade do Estado e do contrato social e outras
bases. Opondo-se à Hobbes, Locke acreditava que se tratando de Estado-natureza, os homens não
vivem de forma bárbara ou primitiva. Para ele, há uma vida pacífica explicada pelo reconhecimento
dos homens por serem livres e iguais.
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É realmente possível, neste nosso mundo, termos um cristianismo sério?
Você ser um homem de referência?
Você ser uma mulher de referência?
Mudar a história da nossa vida, muitas vezes é colocado como sendo possível
somente no mundo sobrenatural, e não no mundo natural onde vivemos.
Mas, mudar a história de uma vida é uma decisão!
Mudar a história da sua vida é uma decisão única e exclusivamente sua!
E é isto que Daniel experimentou e realizou.
A Bíblia não esta falando de nenhum super-homem mas, fala de um homem
como eu e você,... sujeito as mesmas paixões e anseios.
As mesmas ofertas que o mundo atual oferece, só que em épocas diferentes.
Ele não era um homem com super fé mas, um homem com princípios e
valores incondicionais, independente das circunstâncias.
Ele era e sabia quem era.
Ele sabia o que cria.
Ele sabia o estilo de vida que deveria ter.
Independente das circunstâncias temporais ou atemporais.
Independente da política.
Independente da cultura.
Independente da geografia.
Ele sabia qual o seu DNA.
Há tanta gente dentro das igrejas que continuam as mesmas.
Se mentiam,... continuam a mentir ou mais do que antes.
Se faziam falcatruas, continuam a fazer.
Mudou de religião, de crenças religiosas mas, não mudou o seu DNA.
Pessoas que seu umbigo é mais importante.
Que sua felicidade esta acima dos princípios e valores cristãos.
E apela para Deus.
Quer que Deus aprove o seu caminho errado.
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Daniel se recusou a seguir o mesmo caminho de fracasso dos seus
contemporâneos.
I - Ele se recusou a seguir o mesmo caminho de fracasso dos seus
contemporâneos (Versículos 1, 2)

O povo de Israel estava se desviando da verdade.
Praticavam a idolatria, eram homem maus.
O povo não dava ouvidos a voz dos profetas de Deus.
Veio o cerco pela Babilônia, e os judeus confiavam que tinham o templo.
A confiança deles estava no templo.
Nas circunstâncias religiosas.
Na campanha do profeta "A",... do profeta "B", ... do profeta "C".
A confiança deles não era no Senhor!
1 Samuel 4 - Diz... que Deus os entregou nas mãos do inimigo, a arca da
Aliança foi tomada pelos Filisteus. Foi-se a glória de Israel.
O preço do pecado é muito mais alto. É impagável.
Temporariamente o pecado pode ser gostoso mas, a nação de Israel sofreu
as consequências.
Daniel confiava em Deus, apesar de viver em uma nação que se afastava de
Deus. Ele não era produto do meio.
Daniel sabia que não era o que John Locke dizia.
Ele não era fruto do meio.
Ele não era produto do meio.
Daniel estava acima da mediocridade.
Ele estava acima da superficialidade.
Ele estava acima da religiosidade.
Ele estava acima de toda a institucionalidade.
Porque Daniel sabia em quem ele cria.
Nos precisamos entender qual é a nossa relação com Deus.
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Se é uma relação de interatividade onde, minha natureza se envolve com a
natureza de Deus.
OU
Se minha religião é o foco da minha relação com Deus.
A religião é conivente com muitas coisas...
Nós somos coniventes com muitas coisas...
Nos suportamos muitas coisas, porque o espírito corporativo da humanidade
faz com que atropele os interesses de Deus, e vivamos um interesse que é fora e
totalmente discrepante com aquilo com que Deus pensa e quer para nossas vidas.
Daniel não deixou azedar o seu coração por causa dos dramas da vida.

II - Ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida.
1. Ele perdeu a sua identidade.
2. Ele perdeu a sua nacionalidade.
3. Ele perdeu a sua liberdade.
4. Ele perdeu as raízes de sua geração.

Há muita gente amargurada que experimenta um azedo terrível em seus
corações.
Gente que esta dentro da Igreja mas, não é feliz.
Gente que ainda não descobriu o que é plenitude de graça e de vida.
Se o seu coração não mudar... nada acontecerá dentro de você!
Deus não se deixa iludir ou enganar como o homem o faz.
O povo de Israel estava se desviando da verdade e perderam a sua
identidade.
Daniel foi arrastado da sua terra natal aos 17 anos.
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II - Ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida.
1. Ele perdeu a sua identidade.
2. Ele perdeu a sua nacionalidade.
3. Ele perdeu a sua liberdade.
4. Ele perdeu as raízes de sua geração.

Daniel ficou órfão.
Sua família foi destruída.
Sua vida foi virada do avesso.
Seu nome foi trocado. Seu nome significava "Deus é meu juiz".
Arrancaram Daniel a força do seio de sua família.
Cortaram as suas raízes.
Romperam com todos os seus vinculos.
Daniel, tinha tudo para se revoltar contra Deus, porque ele perde a sua
identidade,...a sua nacionalidade.
Ele não tinha mais pátria.
Esta exilado, ...sem chão,...sem língua,...sem cultura.
Tudo o que considerava importante foi jogado no lixo.
E agora, ele também perde a sua liberdade.
Ele foi levado cativo,...sem direito de ir e vir,...esta condicionado.
Ele não é mais dono de sua vida e nem mesmo de seu pensamento.
Daniel não tem raízes, e não era livre nem para cultuar o seu Deus.
Mas, apesar disto tudo, Daniel não deixou azedar o seu coração.
Que seria de você se tivesse perdido sua identidade?
Tivesse perdido sua liberdade?
Tivesse perdido suas raízes?
Tivesse perdido seu direito de ir e vir?
Tivesse perdido seu direito de pensamento?
Como poderia se relacionar com um Deus que diz ser Deus de Amor?
Deus não disse para você que não teria aflições.
Deus não disse para você que depois que aceitasse a Cristo, tudo estaria
resolvido na sua vida.
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Ele disse o contrário,...no mundo tereis aflições mas, tendes bom animo,
porque Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Até quando eu estou com o pé na fossa!
Deus prometeu estar com você!
Agora veja:
Daniel decidiu viver e fazer a história da sua vida.
Olhe para mim e escute:
Não tem destino traçado!
Você é fruto das suas escolhas.
Ninguém é responsável pelas desgraças de sua vida.
Você precisa encarar a realidade!
Olhar para trás...
Sentir a dor que passou lá atrás mas, se prontificar e tomar uma postura, e
olhar para a frente seguindo os princípios e valores e não segundo as
circunstâncias.

III - Ele decidiu superar o seu passado de dor
(Versículo 8)

O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 3.12-17:
"12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de
misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
13
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo
de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai
vós; 14 acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 15 Seja
a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados em
um só corpo; e sede agradecidos. 16 Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo;
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus,
com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração. 17 E
tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai."
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Olha a força do apóstolo Paulo!
O problema não é a religião, ... não é a Igreja, ... não é o seu trabalho, ... não
é a sua esposa, ... não é o seu marido.
O problema é que você não ainda não entendeu qual é a sua indumentária!
Não pegue uma indumentária religiosa e coloque sobre sí!
Não tente viver a divindade mas, a santidade de Deus em sua vida!
Sabe por que você fracassa na sua vida cristã?
Você não entendeu que Deus não tirou a nossa miserabilidade, ...ao
contrário, ela esta presente na sua e na minha vida mas, Ele nos deu o Espírito
Santo para vencermos todas as provações e tentações.
Por isso, Paulo esta dizendo: revista-se de toda a compaixão, ...de toda a
bondade,... de toda a humildade,... de toda a mansidão e paciência.
Porque, se você não se revestir desta forma,... não conseguirão suportar uns
aos outros,... nem perdoar as queixas daqueles que tiverem feito alguma coisa
contra você.
Tem gente que vive de lembranças amargas do passado!
Olhe para mim:
Quando você não perdoa, não é a pessoa que você não perdoa que fica
infeliz.
É você que não consegue viver a felicidade que Deus tem para você.
Paulo esta dizendo isto...!
Perdoe como o Senhor os perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se de
amor que é o elo perfeito, e que a Paz de Cristo seja o juiz de seu coração.
Visto que, vocês foram chamados para viver em PAZ!
Porque a paz que excede todo o entendimento, tem que ser o árbitro do SEU
CORAÇÃO!
Mas você diz: Isto não é justo!
A fé não é justa.
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Porque se a fé fosse justa, já estaríamos caminhando no lago de fogo.
A fé não é justa, porque Deus deu seu filho unigênito em amor, ...para que
você creia nEle e não pereça mas,.. tenha vida eterna.
A fé não é justa, porque Deus não levou em conta seus pecados, ... e nem o
tempo de sua ignorância espiritual mas, deu a oportunidade de você se arrepender
dos seus pecados com um coração contrito e arrependido e... ter tempos de PAZ no
seu coração.
A fé não é justa, porque se fosse justa, Deus não nos daria a oportunidade de
nos arrepender dos pecados.
A fé não justa mas, ...a justiça é a lei mas, ... a graça de Deus é o favor no
coração do homem.
E é por isso, que Ele é Deus de amor!
Ele é Deus de amor, porque ensinou a Daniel,...e ele decidiu superar o seu
passado de dor.

III - Ele decidiu superar o seu passado de dor
(Versículo 8)

Daniel decidiu, ...ele não pediu para Deus lhe livrar da dor.
Ele decidiu superar!
É uma ação humana, com a graça divina!
Daniel estava numa terra que não era sua terra natal mas, se torna uma
autoridade dentro da Babilônia e respeitado.
Veja bem:
Os pais de Daniel foram mortos pelo povo babilônico, a quem ele servia com
alegria....
As irmãs de Daniel foram estupradas, ...grávidas, foram assassinadas...
O Templo destruído...
A perda da liberdade...
A nação foi arrasada.
Esta foi a situação...
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Ele poderia ter ficado revoltado mas, ...ele se prosta diante do Senhor...
E ele sabe que todas as coisas contribuem para aqueles que amam e
confiam no Senhor.
Se alguém pensa que Deus é lógica...
Deus não é da lógica.
O texto Sagrado mostra que muitos não superam esta dor.
Daniel decidiu não ficar escravo das circunstâncias.
Imagino que Daniel chegou na presença do Senhor e disse:
Senhor, a dor é grande,...é forte,...me ajude a vencer a dor...porque "eu
quero" Senhor.
Você precisa querer.
Muitos dizem:
Mas, eu não consigo!
Mas, com Deus podemos.
O texto no versículo 8 nos mostra que a vida é feita de "decisões e atitudes
novas".
A questão não é o que fizeram com você.
A questão não é o que fizeram comigo.
A questão é o que eu vou fazer com aquilo que me fizeram.
A questão é o que você vai fazer com tudo que fizeram com você.
Melhores atitudes, ...melhores altitudes.
Quando entendermos isso,...vamos entender porque Daniel se tornou o que
ele se tornou.
Porque ele decidiu superar o seu passado de dor.
Resolveu, Daniel, rejeitar ofertas vantajosas pode fidelidade à Deus.
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IV - Resolveu rejeitar ofertas vantajosas por fidelidade à Deus.
1. Viver em fidelidade
Exige discernimento
2. Viver em fidelidade
Exige uma atitude firme

Isto vai contra a nossa cultura.
A cultura de levar vantagem em tudo.
Durante a paralisação dos caminhoneiros, observamos e constatamos, a
disparada dos preços de alguns produtos.
A cultura brasileira é assim.
Mas, Daniel não!
Quero lhe dizer uma coisa:
Todas as maçãs de Satanás são bonitas,...todas.
Mas, todas elas tem bicho.
Nada vem de graça.
O que Satanás te dá com uma mão,...ele tira com as duas.
Deus te chamou para ser abençoado!

IV - Resolveu rejeitar ofertas vantajosas por fidelidade à Deus.
1. Viver em fidelidade
Exige discernimento
2. Viver em fidelidade
Exige uma atitude firme
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Para muitos, qual o problema de Daniel comer a carne e tomar o vinho do rei?
Por trás daquela mesa farta estava uma rendição de fé.
Estava comprometendo um caminho de fidelidade.
Gente que negocia sua identidade com Deus.
Sua honestidade nos negócios.
Sua santificação no corpo.
O problema não é a proposta mas, ...de quem vem a proposta e como ela
vem,...e daquilo que você irá abrir mão.
Daniel rejeita a proposta vantajosa por fidelidade à Deus.
Deus está acima de todas as coisas.
A decisão tem que ser firme e ousada mas,...tem que ser antes de qualquer
coisa.

IV - Resolveu rejeitar ofertas vantajosas por fidelidade à Deus.
...
3. Viver com fidelidade
Exige correr riscos
4. Viver com fidelidade
Exige perseverança
5. Viver com fidelidade
Exige criatividade

Sabe qual o maior problema das pessoas?
O maior problema é querer mudar a nossa história a partir dos recursos
humanos,...e não a partir dos recursos divinos.
A minha pergunta para vocês:
Você quer mudar a sua história?
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Primeiro,...mude a história de Deus em seu coração.
Dê uma espaço maior na sua vida para Deus.
Dê a Ele o controle do seu viver.
Seja menos religioso e mais relacional com Ele.
Permita-se experimentar a misericórdia e a graça de Deus.
Faça um inventário de sua vida.
Caia em sí como filho pródigo.
E faça uma leitura das suas ações e comportamentos:
1. Deus está na relação com sua família?
2. Sua esposa, ...marido...e filhos?
3. Deus está na relação do seu trabalho?
4. Dos seus negócios?
5. Como você se comporta fora de sua casa?
6. O que você olha no computador, smartfone?
Deus não é religião.
Deus é relacionamento.
Deus quer trazer os céus até sua casa e restaurar a história da sua vida.
"Se o povo que me chama pelo Meu Nome,...se humilhar, orar, buscar a
Minha Face e se converter dos seus maus caminhos...Eu ouvirei dos
céus,...perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra" (2 Crônicas 7.14)
Deus não quer que você seja apenas um frequentador da Igreja.
Deus não quer que você seja apenas evangélico.
Deus não quer que você seja religioso.
Deus não quer que você seja membro desta ou outra Igreja.
Deus quer o teu coração!
Você precisa se dar a oportunidade...que ainda não se deu.
De aprender com seus erros e com os erros dos outros.
A forma de mudar a sua história...é mudar a história de Deus na sua vida.
Deus te chama a se reconciliar com Ele.
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Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor
Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor
Jesus Cristo. (Efésios 6.23-24)
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