
DANIEL 2 – DEUS AMA OS 
INIMIGOS DE SEU POVO 



Como o amor de Deus foi revelado aos pagãos?

Adoração Verdadeira x Adoração Falsa

O que Deus pode fazer através da oração?

Quando Cristo retornará?



1) O que Nabucodonosor expôs aos sábios de Babilônia? 



No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos; sua 
mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir.

Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros 
(caldeus) e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia 

sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei,

ele lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o 
que significa".

Daniel 2:1-3 (ver Gênesis 41:8)



Se Daniel, passou três anos na “universidade” de Babilônia (1:5), 
como poderia ser o segundo ano de reinado de Nabucodonosor? 

No primeiro ano (606 aC), Nabucodonosor subiu ao trono e atacou 
Jerusalém, porém o ano oficial de sua entronização foi 605 aC. 
Daniel ao dizer “o segundo ano”, ele estava computando os anos 
de 605 e 604 aC. A mesma regra aplica-se a Daniel 1:1 e Jeremias 
25:1 em relação ao rei Jeoaquim. A pressa de Nabucodonosor em 
conquistar, foi a mesma de Deus em lhe mostrar que o seu reino 
não duraria eternamente.



1. Os magos ou mágicos, existiam no Egito (Êxodo 7:11) e em 
Babilônia, bem como na era apostólica (Atos 8:9-11, 13:4-12)
2. Os encantadores (Isaías 47:9,12)
3. Os feiticeiros (Jeremias 27:9)
4. Os astrólogos, consultam os astros (Isaías 47:13)
5. Caldeus, a elite (sábios) de Babilônia, terra de Abrão (Gên.15:7)

Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei 
Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém.

Mateus 2:1

A religião de Babilônia



2) Os caldeus resolveram o problema?



Os astrólogos (caldeus) responderam ao rei: "Não há homem na 
terra que possa fazer o que o rei está pedindo! Nenhum rei, por 

maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa 
dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo.

O que o rei está pedindo é difícil demais; ninguém pode revelar 
isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais".

Daniel 2:10,11



Magos, mágicos, feiticeiros, astrólogos, encantadores, eram e é os 
profetas e deuses do paganismo. Assim como no Egito (Êxodo 
7:11,22) e no tempo apostólico (Atos 8:9-11 e 13:4-12), estavam 
eles presentes e não é diferente nos dias atuais. Fizeram grandes 
sinais no mundo antigo, e semelhantes feitos acontece e 
acontecerá com mais intensidade quando nos aproximamos do 
fim do mundo (Apocalipse 13:13) e muitos serão seduzidos 
(Apocalipse 19:20).



"Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois 
vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de 

vocês. 

Levítico 19:31

A feiticeira não deixarás viver. 

Êxodo 22:18



3) Quem iria morrer e qual foi a reação de Daniel?    



E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios; 
os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, 

para que também fossem mortos.

Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para 
matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com 

sabedoria e bom senso.

Daniel 2:13,14



O que seria sabedoria e bom senso de Daniel? Em outras versões 
nos diz, com prudência, cuidado, bons modos, modo sensato. De 
onde vinha essa calma diante de grande decreto de morte?

Ester, quando soube da trama de Hamã contra os judeus, reverteu 
a situação com calma e prudência (Ester 5). Paulo não perdia a fé 
e nem a calma diante de provações (Atos 21:9-13, Romanos 8:35). 
Assim, deve ser o povo de Deus diante de grandes dificuldades!

Daniel ter poupado os caldeus, não revela o amor de Deus?



4 ) Qual foi a segunda atitude de Daniel?    



Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos 
Hananias, Misael e Azarias,

e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse 
misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos 

não fossem executados com os outros sábios da Babilônia.

Daniel 2:17,18



As Escrituras não falam como Daniel e seus amigos oraram, mas 
cremos que foram orações constantes, pois os mesmos como 
bons judeus, oravam diariamente e o decreto exigia urgência. As 
armas do cristão é fé e oração para enfrentar os problemas da 
vida.  Em Daniel 6:10, nos mostra que o mesmo orava três vezes 
ao dia. O que seria de todos os sábios de Babilônia, se Daniel não 
tivesse tomado essa atitude? Uma grande oportunidade para 
Daniel mostrar que o seu Deus revela mistérios.

Ler Mateus 18:19-20



a) A presença e atitude de Daniel poupou os sábios de Babilônia
b) Paulo e Silas salvaram o carcereiro e os presos (Atos 16:27-30)
c) Nenhum tripulante do barco morreu (Atos 27:21-25) 
d) José salvou o Egito e regiões próximas (Gênesis 41:38-57)
e) Eliseu na casa da viúva (2 Reis 4:1-7)
f) Elias e a viúva de Serepta (I Reis 17. 8-16)
g) Os espias na casa de Raabe (Josué 6:22-25)
h) Jesus na casa de Zaqueu (Lucas 19:9-10)
i)

A presença de Deus e a fé dos justos traz bênçãos



a) Noé se retirou, veio o dilúvio (Gênesis 7:1-24)
b) Ló se retirou, veio a destruição em Sodoma (Gênesis 19:1-29)
c) O espírito de Deus se retirou de Saul (1Samuel 28)
d) O povo de Israel quando estava em apostasia
e) Jerusalém (povo judeu) ao rejeitar o Messias (Mateus 23:37-38)
f) A terra quando os salvos forem levados aos céus
g)

A ausência de Deus traz destruição



5 ) Como Daniel glorificou Deus?    



Falou Daniel, dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade 
a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força;

E ele muda os tempos e as estações; ele remove os reis e 
estabelece os reis; ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento 
aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido; conhece o 

que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu 
te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força; e 

agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber 
este assunto do rei. Daniel 2:20-23



6 ) Como Arioque via Daniel? A quem Arioque estava 
glorificando? A Quem devemos glorificar em testemunho 

diante de pagãos?    



Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: "Encontrei um 
homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o 

significado do sonho".

O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltessazar: "Você é 
capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel 
respondeu: "Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz 

de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou,

mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios… Daniel 
2:25-28



Daniel, porém, não era um cativo espiritual. Escravo é aquele que 
está preso, algemado pelo pecado, como o estava Arioque e 
também Nabucodonosor, Belsazar e todos de Babilônia. 

Jesus mostrou que “todo o que comete pecado é escravo do 
pecado” (João 8:34) e que só seremos verdadeiramente livres, 
quando conhecermos a Verdade.

Assim como José no Egito (Gênesis 41:46), Daniel aponta para 
Aquele que conhece todas as coisas. Ele é digno de louvor!



7 ) Como Deus descreve os reinos do homem?    



"Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua: uma 
estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível.

A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram 
de prata, o ventre e os quadris eram de bronze,

as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em 
parte de barro.

Daniel 2:31-33



8 ) Como Deus descreve o Seu Reino?    



Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio 
de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os 

esmigalhou.

Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram 
despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira 

durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a 
pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a 

terra toda.

Daniel 2:34,35



“A cabeça era de ouro fino” – Babilônia. 605 aC. 539 aC. 

“Seu peito e os seus braços de prata” – Medo Pérsia. 539 
aC. 331 aC. (Daniel 5:31) 

“Seu ventre e as suas coxas de cobre;” – Grécia. 331 aC. 
168 aC. (Daniel 8:21) 

“As pernas de ferro” – Roma Imperial – 168 aC em diante.



Porque Deus falou através de sonhos? Porque uma estátua?

Assim como no Egito, grandes impérios estavam acostumados 
com grandes estátuas para representar suas divindades, bem 
como o seu governo. No Egito, Deus deu também sonhos a faraó e 
José os interpretou. Deus sempre teve e sempre terá em seu meio 
o dom profético (Amós 3:7, I Coríntios 13:2; 14:3), até o fim dos 
tempos (Joel 2:28), “pois o testemunho de Jesus é o espírito da 
profecia” (Apocalipse 19:10 e 12:17). Lembre-se que o espírito de 
Cristo estava sobre os profetas (1Pedro 1:10-11).



Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o 
Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro; nunca mais o meu 

povo será humilhado.

"E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. 
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão 

sonhos, os jovens terão visões.

Joel 2:27,28



9 ) O que viria depois de Roma, o quarto império?  



Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro (oleiro) e em parte 
de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim 
terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com 
barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, 

também esse reino será em parte forte e em parte frágil.

E, como viste, o ferro estava misturado com o barro (de lodo). Isso quer 
dizer que se procurará fazer alianças (políticas) por meio de casamentos, 
mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o 

barro.

Daniel 2:41-43



10 ) Quem representa o barro de oleiro?  



Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai; nós o barro e tu o nosso oleiro; e 
todos nós a obra das tuas mãos.

Isaías 64:8

Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:

Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? diz o 
Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha 

mão, ó casa de Israel.

Jeremias 18:5,6



Os dez dedos (reinos) são:

Francos = França, Alamanos = Alemanha, Anglo Saxões = 
Inglaterra, Lombardos = Itália, Visigodos = Espanha, Suevos 
= Portugal, Borgundos = Suíça, Ostrogodos, Hérulos e 
Vândalos, estes três últimos foram destruídos pelo papado, 
sendo o último destruído no ano de 538dC. 



Depois de Roma, não surgiria um outro império subjugando o 
mesmo, mas ele seria dividido em dez pequenos reinos, como os 
dez dedos da estátua. Grandes homens na história, tentaram unir, 
formando assim um quinto império mundial (Carlos Magno, Carlos 
V, Luiza XIV, Napoleão, Guilherme II e Adolfo Hitler), mas não 
tiveram êxito, pois “o ferro não se mistura com o barro” sempre foi 
e sempre será “um reino dividido”. Mesmo a tentativa de 
unificação da Europa, em tratados de papel os Estados Unidos da 
América nos meados de 1870-1920 não surtiu efeito. A profecia 
permaneceu intacta e atual. 



11 ) O que acontecerá nos dias destes reis? 



"Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino 
que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum 

outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas 
esse reino durará para sempre.

Daniel 2:44

“Na época desses reis”. Que reis?



12 ) Como o mundo estará dividido antes da volta de 
Cristo? 



"Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam 
reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, 

juntamente com a besta.

Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à 
besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, 

pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; e vencerão com ele 
os seus chamados, escolhidos e fiéis".

Apocalipse 17:12-14



Os dez reinos (dedos) de Daniel surgiram de qual império? Roma!

Os dez reis de Apocalipse (17:12), surgirão de qual império? Roma 
e Babilônia! (17:3,7), que é “a grande cidade que domina sobre os 
reis da terra” (17:18). 

Os dez reis de Daniel, não haviam recebido o reino e nem mesmo 
existiam como reinos; quando João escreveu o apocalipse, mas 
reinariam “com a besta por uma hora” (17:12).  

Será o mundo atual dividido em dez blocos econômicos?



"Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um 
reino que jamais será destruído e que nunca será dominado 
por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os 

exterminará, mas esse reino durará para sempre.

Daniel 2:44



Deus revelou o seu amor, poupando os sábios de Babilônia.

Daniel mostrou que a verdadeira adoração não está nos deuses, 
astros ou feitiçarias, mas no Deus que habita nos céus.

O poder da oração é uma grande arma nas mãos dos cristãos.

Cristo em breve voltará! Amém, Vem Senhor Jesus!

Conclusão:



Por João Carvalho  |  (83) 9.9610.8514  https://www.facebook.com/
Revelações de Jesus Cristo

https://www.facebook.com/
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