
Viver Retamente em Meio a Pressões

1. Quais foram os resultados da dieta de Daniel, comparada aos manjares do rei? (Daniel
1:15.)

2. Como Deus abençoou Daniel e seus amigos por serem fiéis e obedecerem à sua lei de
saúde? (Daniel 1:17.)

3. O que fez Daniel, quando soube da ordem do rei? (Daniel 2:16.)

4. Como Daniel recebeu as respostas de que precisava, a respeito do sonho do rei?
(Daniel 2:18-20.)

5. Depois que Daniel interpretou o sonho para o rei, qual foi a reação deste e qual a
recompensa de Daniel? (Daniel 2:47-48.)

6. Qual era a pena para a desobediência a esta lei? (Daniel 6:7.)

7. O que fez Daniel, mesmo sabendo do decreto e da penalidade? (Daniel 6:10.)

8. O que disse o rei a Daniel, quando o jogaram na cova dos leões? (Daniel 6:16.)

9. O que o rei perguntou a Daniel? (Daniel 6:20.) Qual foi a resposta? (Daniel 6:22.)

10. Após testemunhar este milagre e a lealdade de Daniel ao seu Deus, que decreto
promulgou o rei? (Daniel 6:26-27.)
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