
Daniel e Protegido dos Leoes
(Daniel 6:16–23)

Esta história aconteceu depois de Daniel ter sido visto orando, apesar 
do rei Dario ter decretado que ninguém podia pedir nada a Deus durante 
trinta dias.

Por causa do que havia decretado, o rei Dario foi obrigado a mandar 
Daniel para a cova dos leões. O rei disse a Daniel: “O seu Deus, a quem 
serves continuamente, pode livrá-lo.”
Colocaram uma pedra sobre a cova dos leões e o rei a selou com o seu 

anel. Depois o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando, sem 
conseguir dormir.
De manhã, o rei levantou-se muito cedo e logo se dirigiu à cova dos 

leões. Quando chegou lá, chamou ansiosamente por Daniel: “Daniel, servo 
do Deus vivo, será que o seu Deus a Quem você serve continuamente foi 
capaz de livrá-lo dos leões?”
Então Daniel respondeu para o rei: “Ó rei, vive para sempre. O meu Deus 

enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, que não me fizeram mal 
algum. Porque Deus me considerou inocente, e também não fiz mal algum 
a você, Sua Majestade.”
O rei ficou muito feliz e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando 

tiraram Daniel, o rei viu que ele não tinha nenhum ferimento, porque havia 
confiado em Deus.

’ ~





Cantos

Partes da moldura

Parte para colar 
no verso, depois 

de prender 
um barbante. 

(Ver instruções 
ilustradas.)
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