DANIEL E O TEMPO DO FIM
Lição 2 para 14 de abril de 2018

As vidas de Daniel,
Ananias, Misael e
Azarias prefiguram
a experiência e
características dos
crentes que
vivemos no tempo
do fim, tal como se
prediz no livro de
Apocalipse.

“Quem é fiel no mínimo, também é fiel no
muito; quem é injusto no mínimo, também é
injusto no muito.” (Lucas 16:10)

SÊ FIEL

Daniel “se propôs não contaminar-se com a
comida e o vinho do rei” (Daniel 1:8 NVI). Esta
decisão foi seguida por seus três amigos.
Sua fidelidade neste pequeno ponto foi
recompensada por Deus ao outorgar-lhes
“conhecimento e inteligência em todas as letras e
ciências” (Daniel 1:17).
Sua fidelidade no pouco os preparou para
ser fieis também nas grandes provas que
tiveram que enfrentar depois.
Devemos manter-nos fieis AGORA nas
pequenas batalhas da vida, para poder
manter-nos também fieis durante o
conflito final. Só apegando-nos a Jesus
podemos permanecer fieis em cada
circunstância de nossa vida.

“Que seria, se Daniel e seus
companheiros se tivessem
comprometido com aqueles
funcionários pagãos, e tivessem
cedido à pressão do momento,
comendo e bebendo como era
costumeiro entre os babilônios? Esse
único exemplo de desvio do princípio
ter-lhes-ia enfraquecido o senso da
justiça e sua aversão ao mal. A
condescendência com o apetite teria
implicado no sacrifício do vigor
físico, da clareza do intelecto e do
poder espiritual. Um só passo errado,
provavelmente teria levado a outros,
até que, cortada sua ligação com o
Céu, tivessem sido arrebatados pela
tentação.” E.G.W. (Conselhos sobre saúde, pg. 65)

TENHA HUMILDADE E DEPENDA DE DEUS
“Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste
sabedoria e força; e agora me fizeste saber o que te pedimos,
porque nos fizeste saber este assunto do rei.” (Daniel 2:23)

Daniel não conhecia o sonho nem sua interpretação. Ante esta
crise, demostrou humildade e dependência.

Se volveu a
Deus em
oração,
demostrando
sus total
dependência
de Deus

Quando
recebeu o
sonho,
primeiro deu
glória a Deus

Ante o rei,
foi humilde
e deu todo
o crédito a
Deus

(Daniel 2:19-23)

(Daniel 2:2728)

(Daniel 2:17-18)

Demostramos a mesma humildade e dependência que demostrou
Daniel quando exaltamos a cruz de Cristo em lugar de a nós mesmos.

A única certeza no campo de Dura era que Sadraque,
Mesaque e Abed-nego não transgrediriam a lei de
Deus.

Daniel 3

Apocalipse 13

• “fez uma estátua
de ouro” (v. 1)
• “E, qualquer que
não se prostrasse
e adorasse, seria
lançado dentro
da fornalha de
fogo ardente.” (v.
11)

• “mandando […]
que lhe façam
uma imagem à
besta” (v. 14)
• “fazendo matar a
todo o que não a
adorasse” (v. 15)

Estou disposto a defender o que a Bíblia ensina até sob risco
de perder minha vida, meu trabalho, minha liberdade, meus
amigos…?

“Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu;
porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode
humilhar aos que andam na soberba.” (Daniel 4:37)

A demonstração da sabedoria e o poder de Deus através de
Daniel e seus amigos levaram a Nabucodonosor a
reconhece-lo como grande deus (Daniel 2:47; 3:28-29). No
entanto, não o converteu en seu Deus.
Só quando o Espírito Santo abateu o
orgulho do monarca, soube este
reconhecer a autoridade e o poder
de Deus em sua vida (Daniel 4:3437).
Tal como o rei, muitos se converterão
a Deus no último tempo. Nosso
testemunho e o poder do Espírito
Santo manifestado na “chuva
serôdia” produzirão conversões sem
precedentes (Apocalipse 18:1).

“Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos
leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente
serves, ele te livrar!” (Daniel 6:16)

Porque Daniel seguiu orando
publicamente quando podia ter
evitado o decreto de morte orando
em secreto?
Adorar a Deus em secreto era, neste momento,
sinônimo de adorar ao rei Dario.
No tempo do fim, “a besta” será adorada por todos
os moradores da terra. Calar e adorar em secreto
será sinônimo de renegar a Deus.
Daniel não começou a orar neste momento, apenas
seguiu fazendo o que costumava fazer.
Deus nos concede agora um tempo de oportunidade
para habituar-nos a ser-lhe fieis. Então, diante da
perseguição e da morte, Ele nos fortalecerá.

“Devemos nos manter tão firmes como uma rocha,
em nossa fidelidade aos princípios da Palavra de
Deus, lembrando que o Senhor está conosco para
dar-nos fortaleza a fim de enfrentar cada nova
situação. Mantenhamo-nos sempre fieis em nossas
vidas aos princípios da justiça para que possamos
avançar de fortaleza em fortaleza em nome do
Senhor. […] O inimigo está tratando de nublar o
discernimento do povo de Deus e debilitar sua
eficiência, mas se este trabalha de acordo com a
direção do Espírito de Deus, o Senhor abrirá
portas de oportunidade diante dele para que leve
a cabo a obra de edificar as ruínas antigas.
Experimentará constante crescimento, até que o
Senhor desça do céu com poder e grande glória
para pôr o selo de seu triunfo final sobre seus
fieis”
E.G.W. (A igreja remanescente, pg. 132)

