A Cidade da Babilônia
A cidade da Babilônia é mencionada muitas vezes na Bíblia. Se
fizermos uma busca, vemos que “Babilônia” aparece mais de 250
vezes. As principais referências a essa cidade encontram-se nos livros
de Daniel, Jeremias, e Isaías, além de outros. A cidade também está
relacionada à história da Torre de Babel.1
Links bíblicos bem conhecidos relacionados à cidade da Babilônia tem a
ver com o profeta Daniel e seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias 2.
O governo de Nabucodonosor levou estes e muitos outros adolescentes
da nobreza de Jerusalém cativos para a cidade da Babilônia, depois de
Jerusalém ter sido conquistada pelo império babilônico.3
Daniel viveu a maior parte da sua vida na Babilônia, servindo
diligentemente o rei Nabucodonosor e seus sucessores em posições
respeitadas, mas mantendo-se leal ao Deus de Israel e sendo uma
influência positiva para Deus.
Os Jardins Suspensos da Babilônia eram considerados uma das sete
maravilhas do mundo antigo. Outra vista famosa era a Porta de Ishtar,
construída durante o reinado de Nabucodonosor, a oitava porta para o
interior da cidade da Babilônia.4
¹ Gênesis 11:1–9
2
Na Babilônia, receberam o nome de Beltazar, Sadraque e Abdnego.
3
Leiam em Daniel 2, 3, e 6 três histórias milagrosas desses quatro amigos na
Babilônia.
4
Em um museu de Berlim, encontra-se uma reconstrução do portão de Ishtar.
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