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Daniel é, sem dúvida, um dos ho-
mens mais corretos e íntegros da Bíblia 
Sagrada. Existiram muitos outros ho-
mens piedosos, tementes a Deus e jus-
tos mencionados nas Escrituras; Sobre 
ele, porém, não é citado nenhum de-
feito ou qualquer tipo de falha, a Bíblia 
chega a dizer que “ele era fiel, e não se 
achava nele nenhum vício nem culpa” 
(Dn 6.4).

Além de ser nobre e excelente em 
tudo o que fazia, Daniel era um homem 
de caráter exemplar! Deus chega a citá-
-lo como parâmetro de justiça e integri-
dade ao lado de Noé e Jó. Veja o que diz 
em Ezequiel 14.14 “ainda que estives-
sem no meio dela estes três homens, 
Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, 
livrariam apenas a sua alma, diz o Se-
nhor Jeová.”

Além da sua integridade, Daniel 
também é considerado por muitos o 
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homem mais sábio de toda a Bíblia 
Sagrada. Apesar de Salomão ter sido 
conhecido por sua sabedoria, muitos 
consideram que ele foi sábio apenas 
no âmbito natural, enquanto Daniel 
foi sábio em tudo e conhecia segredos 
espirituais, sonhos, enigmas e tudo o 
que o próprio Deus lhe revelada. Deus 
também cita Daniel como um exemplo 
de sabedoria em Ezequiel 28.3 “eis que 
mais sábio és que Daniel, não há segre-
do algum que se possa esconder de ti;”

Além de tudo isso, o livro de Daniel 
pode ser considerado o apocalipse do 
Antigo Testamento, por conter muitas 
informações relevantes sobre o futuro 
da humanidade, o futuro do povo de 
Deus e do Reino eterno do nosso Se-
nhor e Salvador Jesus Cristo! 

“E ele disse: Vai, Daniel, porque es-
tas palavras estão fechadas e seladas 
até ao tempo do fim”, Dn 12.9.

Daniel, um jovem 
puro
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