
A Bíblia Inteira num Ano 

Lição 21 – O Livro de Daniel 

1. O Homem 

Cerca de oito anos antes de Ezequiel ter sido levado cativo por Nabucodonosor, um jovem, Daniel, foi levado de 

Jerusalém para a Babilónia por Nabucodonosor, o rei.  Era bonito, inteligente, e sábio (1:4).  Daniel é um dos 

poucos homens sobre quem Deus só fala coisas boas.  Três vezes Deus refere a Daniel como “mui amado” (9:23, 

10:11 e 19).  Mais três jovens foram levados para o cativeiro com Daniel que são mais conhecidos pelos nomes 

Babilónicos – Sadrach, Mesach, e Abed-nego.  O nome “Daniel” significa “Deus é Juíz.”   

2. O Livro 

Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento.  A palavra Apocalipse quer dizer “um desvendar dos fins secretos de 

Deus.”  A maneira como os fins secretos de Deus são revelados no livro de Daniel é por visões.  Esta palavra 

aparece 32 vezes ao longo do livro.  Os temas de Daniel são temas de profecia do Novo Testamento também – a 

manifestação do homem de pecado, a grande tribulação, a vinda do Senhor, as ressurreições, e os julgamentos.  

Daniel é o profeta “do tempo dos gentíos” – Lucas 21:24.  A sua visão é do reino mundial dos gentíos até ao 

Reino Messiânico de Jesus. 

3. A Mensagem Central 

“o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer” – 4:17, 24, 34. 

4. A Estrutura do Livro 

HISTÓRIA – capítulos 1-6 

PROFECIA – capítulos 7-12 

A secção histórica do livro revela o plano de Deus a Daniel para o futuro imediato e aconteceu. 

A secção profética fala de eventos do nosso tempo e do fim do mundo. 

5. Os Livros de Daniel e Apocalipse 

O livro de Daniel não pode ser completamente compreendido sem o livro de Apocalipse e vice-versa.  Ambos os 

homens foram amados do Senhor e viram visões enquanto estavam no exílio; Daniel como cativo na Babilónia e 

João na ilha de Patmos.  Lemos cinco vezes no livro de Apocalipse que é profecia – Apocalipse 1:3; 22:7, 10, 18, 

19.  Daniel é profeta.  Jesus Cristo referiu a Daniel como profeta em Mateus 24:15.  Muitas coisas que foram 

“seladas” no livro de Daniel são reveladas no livro de Apocalipse.  Compara Daniel 12:8-9 a Apocalipse 5:1-5.  O 

que foi escondido dos olhos de Daniel está à vista em Apocalipse. 

6. O Sonho de Nabucodonosor e a Visão de Daniel – capítulos 2 e 7 

Deus deu um sonho a Nabucodonosor – uma profecia dos futuros poderes do mundo (capítulo 2).  Sessenta anos 

depois, Daniel teve um sonho (também chamado uma visão em 7:1) sobre os mesmos poderes (capítulo 7).  

Estudaremos capítulos 2 e 7 em conjunto. 

 

O SONHO DO NABUCODONOSOR 
O Cenário                                                                      2:1-30               
O Sonho                                                                      2:31-35 
A Interpretação                                                         2:36-45 
Os Resultados                                                            2:46-49 

O SONHO DO DANIEL 
O Cenário                                                                           7:1 
O Sonho                                                      7:2-14 e 7:21-22 
A Interpretação                                                        7:15-26 

Os Resultados                                                            7:27-28 

Os dois sonhos proféticos devem ser comparados para podermos lembrar os seus significados. 

O SONHO DO NABUCODONOSOR – 
A ESTÁTUA (IMAGEM) 

 
REALIZAÇÃO 

A VISÃO DO DANIEL – 
4 ANIMAIS 

Daniel 2:31-35 (nota versículo 29 
“o que há de ser depois disto”) 

 
Poderes do Mundo 

Daniel 7:1-27 (nota versículo 18 
“os santos... possuirão o reino  

para todo o sempre”) 

Cabeça (versículo 38) – Ouro Babilónia Leão (versículo 4) 

Peito e Braços (versículos 39a e 32) - Prata Medo-Persia Urso (versículo 5) 



Tronco e Coxas (versículo 39b) – Bronze Grécia Leopardo (versículo 6) 

Pernas e Pés (versículo 40) – Ferro Roma Animal Diverso (versículos 7 e 19) 

10 Dedos (versículos 41-42) Império Romano Antigo 10 Pontas (versículos 7 e 20) 

A Pedra (versículos 34-35 e 45) O Anti-Cristo Ponta Pequena (versículos 8 e 21) 

Cristo Ancião de Dias (versículo 22) 

A Montanha (versículo 35) O Reino do Milênio Reino Eternal (versículo 27) 

Os quatro reinos simbolizados pela imagem e os animais eram reinos literais.  Deve ser presumido então que o 

reino da Pedra também vai ser um reino literal – o Reino do Milênio de Jesus Cristo, o Rei.  Compara Salmo 

118:22-23 com Lucas 20:17-18. 

7. Acontecimentos Históricos 

Capítulo 3 – O Rei Nabucodonosor constrói uma estátua de si próprio e exige que todos a adoram.  Tres Hebreus 

recusam e são lançados no forno de fogo mas Deus os protegeu.  Veja versículo 25.  A quarta pessoa é ________. 

Veja Hebreus 11:33-34 - somos salvos através da fé. 

Capítulo 4 – Nabucodonosor sonhou com uma árvore grande.  Daniel interpretou o sonho e aconteceu 

exatamente como Deus tinha revelado a Daniel (versículos 19-28).  O Rei foi feito maluco durante 7 anos 

(representa grande tribulação).  O tronco foi poupado e após 7 anos, brotou (versículos 15 e 23 – representa as 

nações gentias cujos joelhos se dobrarão perante o Senhor e o procurarão (Actos 15:14-18). 

Capítulo 5 – a mão escreve na parede. 

Capítulo 6 – Daniel na cova dos leões. 

Capítulo 8 – Os detalhes do segundo e terceiro reinos – Medo-Persia e Grécia. 

8. Os 70 Anos de Daniel – capítulo 9 

O anjo, Gabriel, deu esta revelação divína (versículos 21, 24 e 27). 

70 semanas ou setenta “setes” = 490 anos (Veja Jeremias 25:11-12 e Levítico 26:33-34 para entender o 

significado).  As escrituras dividem estas 70 semanas em tres divisões com um parêntese (intervalo) que é a era 

da igreja.   

7 semanas (49 anos) começaram com o comando para restaurar e reconstruir Jerusalém (versículo 25, Esdras 1, 

Esdras 6, e Neemias 2).  

62 semanas (434 anos – de 396 A.C a 38 D.C.)  O Messias foi crucificado (versículo 26). 

Entre a sexagésima nona semana e septuagésima houve um intervalo – a era da igreja.  Nota versículo 27 “na 

metade da semana” o contrato com Israel é quebrado pelo anticristo.   

Este último período (a última semana) de 7 anos é a grande tribulação – dividido em duas metades de 3 anos e 

meio cada, também visto nas escrituras como 42 meses ou 1,260 dias.  Após a grande tribulação no final da 

septuagésima semana, Cristo literalmente voltará.  A septuagésim semanaa ainda não começou, mas virá em 

breve!   
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9. A Visão da Glória de Deus – a visão final e os mistérios finais são encontrados nos últimos 3 capítulos de 

profecia. 

 

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO? 
 Apocalipse e Daniel são semelhantes de que maneiras?__________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Daniel foi um profeta de “_____________________________”. 

 Como é que os capítulos 2 e 7 se relacionam um a outro? _________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 



 O que significa “70 semanas” em termos de anos? _______________________________________________ 

    

TRABALHOS PARA CASA: 

1. Leia estes capítulos (2 por dia):  Oséias 1, 2, 3,4 ,6, 13, 14 

    Joel 1, 2, 3 

    Amós 2, 3, 5, 8, 9 

2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana. 

3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia. 

4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia. 


