
 
 
 
 
 
 

Israel, Daniel e as Profecias 

 

A história de Israel 
 
- O povo é liberto da escravidão do Egito, história narrada em Êxodo. 
- Em Êxodo 12 acontece a primeira páscoa. 
- Em Êxodo 20, o Senhor decreta e escreve os 10 mandamentos. 
- A partir de Êxodo 25, começa a construção do tabernáculo. 
- Em Êxodo 31, Deus manda que guardem o Sábado como dia 
de descanso, sendo entre eles e Deus uma aliança para sempre. 
- Em Êxodo 34, Deus renova a aliança, Moisés resscreve as leis  
nas tábuas e novamente Deus lembra o povo de guardar o sábado. 
 
 
 
 
- Em Levítico tem toda a descrição das ofertas que deveriam ser dadas  
a Deus.  
- Em Levítico 11, aparece a lista dos animais considerados puros 
e outros como impuros. 
- Em Levítico 12 em diante, fala da purificação da mulher, doenças, 
mofo e outras causas. 
- Em Levítico 16 em diante, fala do dia do perdão, locais de  
sacrifício e proibição de comer sangue. 
- Em Levítico 18, fala das relações sexuais proibidas. 
- Em Levítico 23, temos a lista das festas que o povo 
deveria celebrar. 
- Em Levítico 25, temos as leis para o dia da libertação dos 
escravos, as leis para manter um escravo, leis sobre propriedades, etc. 
 
 
 
 
- Em Números 1 acontece a primeira contagem do povo para o 
alistamento para o serviço militar, porém os Levitas ficam de  
fora da contagem, pois eles foram separados para servir ao Senhor  
e trabalhar para Deus. 
- Em Números 6 vemos as regras para aqueles que queriam também 
se dedicar por um período ou pela vida toda a Deus, sem beber ou comer 
nada feito de uva, sem cortar o cabelo ou fazer a barba e não chegar 
perto de um morto, conhecido como nazireu. 
- Em Números 13 o Senhor fala a Moisés para enviar os espiões. 
- Em Números 20 o rei de Edom (antigo Esaú), não deixa que o povo 
de Israel passe por sua terra e precisam dar a volta na cidade.  
- Em Números 22 em diante Balaão é chamado para profetizar contra o povo 



de Israel, mas não consegue. 
- Em Números 27, Josué é feito o novo líder do povo, que vai guiá-los até 
a terra prometida, isso é feito com a imposição de mãos de Moisés sobre Josué. 
 
 
 
 
- Em Deuteronômio 1, está o que representa este novo livro, uma série de discursos 
de Moisés direcionado ao povo de Israel, basicamente falando aquilo que anteriormente 
ele havia falado com o povo, relembrando tudo o que foi estabelecido por Deus.  
Também são eleitos ajudantes e é falado sobre os espiões que foram enviados a Canaã.  
- Em Deuterônomio 5 começa o segundo discurso de Moisés e é falado sobre os  
mandamentos do Senhor. 
- A partir do capítulo 5 temos várias regras e leis de conduta para homens, mulheres, 
casados, prisioneiros e prisioneiras de guerras, ofertas para Deus, divórcio, filhos  
desobedientes, falsos profetas e outras coisas. 
- Em Deuteronômio 17, Deus em sua sabedoria e conhecimento revela que ao entrar  
na terra promeitida, o povo iria pedir um rei e estabelece regras para os futuros reis. 
- Em Deuteronômio 26 é falado sobre os dízimos. 
- Em Deuteronômio 28 é falado sobre as bençãos para os obedientes e as maldições  
para os desobedientes. 
- Em Deuteronômio 29 começa o terceiro discurso de Moisés em destaque para o  
versículo 29, Moisés fala: "Há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor, 
nosso Deus; mas o que ele revelou, isto é, a sua Lei, é para nós e para os nossos des- 
cendentes, para sempre". 
- Em Deuteronômio 31 Moisés faz a leitura da lei, e fala que isso deve ser feito de  
sete em sete anos, na festa das barracas. 
- Em Deuteronômio 32 temos a canção de Moisés. 
 
 
 
- Em Josué 1, ele recebe uma ordem do Senhor: "Seja forte e corajoso!  
Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus,  
estarei com você em qualquer lugar para onde você for!". 
- Em Josué 2, são enviados dois espiões a Jericó, cidade que ficava no 
outro lado do rio Jordão, a uns 8Km a oeste do rio.  
- Em Josué 5 a cidade de Jericó é conquistada. 
- Em Josué 7 acontece o pecado de Acã, ao ficar com algumas coisas que 
deveriam ser destruídas. 
- Em Josué 8 a lei é lida publicamente, como Moisés mandou, só que agora 
dentro da terra prometida. 
- Em Josué 9 em diante temos as diversas vitórias de Josué sobre outros povos. 
- Em Josué 13 em diante ocorre as divisões das terras entre as tribos. 
- Em Josué 24 Eleazar e Josué (110 anos) morrem. 
 
 
 
 
- Em Juízes 1 temos o início da história de Israel sem uma liderança unida e  
ao longo do livro de Juízes veremos os fracassos e sucessos de várias tribos. 
Além disso eles quebram a aliança com Deus deixando os cananeus habitarem 
junto com eles nas terras da promessa. 
- Já no capítulo 2 Deus fala com o povo sobre o que eles fizeram e disse ainda 
que não os expulsaria daqueles terras, mas seriam esses povos como adversários 



para o povo de Israel. 
- Em Juízes 6 Deus envia um anjo para falar com Gideão afim de que ele livre 
Israel das mãos daqueles povos, pois o povo estava totalmente contaminado.  
- Em Juízes 7 e 8 Gideão com seu exército derrota alguns povos e no capítulo 
8 em especial, o povo pede a Gideão que governe sobre eles, porém ele rejeita 
e diz que nem mesmo seus filhos serão governantes. E enquanto Gideão viveu 
teve paz em Israel durante 40 anos. Gideão teve 70 filhos, mas um em especial, 
chamado Abimeleque, fruto do relacionamento com uma concubina,  matou seus  
irmãos e foi feito rei sobre Israel (cap. 9). 
- Em Juízes 11, um homem Jefté é usado por Deus para ajudar o povo de Israel, 
porém Jefté faz um voto a Deus e sua única filha acaba sendo a escolhida para 
pagar o voto do seu pai, não podendo casar e permanecendo virgem para sempre, 
ficando ela consagrada ao Senhor para sempre. 
- O livro de Juízes fala acerca dos 12 homens(chamados de juízes) que Deus  
levantou antes do tempo de Samuel para libertar Israel de diversos opressores.  
O primeiro desses homens foi Otniel e o último Sansão. Muitos confundem 
esses juízes como pessoas levantadas para julgar, mas na verdade eles foram 
levantadas com própósitos militares (Jz 2:16), a única exceção foi a  
juíza Débora (Jz 4:5). 
 
 
 
- O livro de Rute em especial possui várias tentativas de explicações sobre  
quem o escreveu, ou até mesmo o propósito do livro de Rute. Porém, 
ficamos com a visão do exemplo que foi Rute para Israel e hoje para  
todo o mundo. Rute foi uma moabita, nação gerada pelo incesto de Ló 
(sobrinho de Abrão) com sua filha mais velha após a destruição de Sodoma  
e Gomorra, por isso entendemos que os moabitas eram aparentados com 
os Hebreus ao longo da história.  
Porém mesmo Rute sendo moabita, ela teve um caráter diferente do povo 
de Israel, sendo fiél e convertida verdadeiramente a Deus. Mostrando 
a misericórdia do Senhor e sua graça incomparável na vida de todos os  
que desejam realmente fazer parte do povo de Deus, além de mostrar  
que Deus não era somente o Deus de Israel, mas de qualquer homem  
ou mulher que fosse temente a Deus. Além de tudo isso, Rute ainda 
entrou na genealogia de Jesus (Mt 1). 
 
 
 
- O livro de 1 e 2 Samuel são bem complexos e amplos, mostrando a  
monarquia de Israel vista por Moisés a tempos atrás (Dt 17). Outra ênfase 
do livro de Samuel é o exemplo do reinado de Davi. Todos deveriam  
seguir o reinado e o exemplo de Davi, mesmo com as maldições que  
Davi trouxe sobre o povo, mas o reinado de Davi era a esperança  
para o futuro de Israel. 
- Samuel é dividido em 5 partes:  
    - Eli e Samuel: Samuel é escolhido para substituir Eli 
    - Samuel e Saul: A ascensão de Saul e seu reinado fracassado 
    - Saul e Davi: A ascensão de Davi e a queda de Saul 
    - Davi: Seu reinado pleno 
    - Esperança permanente na casa de Davi 
- Em 2 Samuel em especial, Davi conquista Jebus, ou Jeruslém,  
cidade dos Jebuseus que o povo não tinha expulsado no livro 
de Juízes (Jz 1:21). Como foi Davi que a conquistou com seus  



homens, ele fez dela a "sua" cidade, ficando conhecida como  
Cidade de Davi. 
 
 
 
- O livro de 1 Reis vem nos mostrar o reinado após Davi, onde Davi 
morre e seguindo a dinastia, seu filho Salomão assume o trono.  
- No capítulo 6 Salomão edifica o templo a Senhor, conhecido como 
Templo de Salomão. Este templo substituiu o tabernáculo (Ex 26). 
- Chegou um tempo na vida de Salomão que ele se relacionou com 
todos os tipos de mulheres estrangeiras (1 Rs 11). Porém, como 
senão bastasse isso, ele edificou altares aos falsos deuses que essas 
mulheres seguiam e a ira de Deus se acendeu contra Salomão ( 
1 Rs 11:43).  
- Após esses fatos, o filho de Salomão, chamado Roboão, assume o 
reino, porém nem todos seguiram a Roboão como rei, causando uma 
divisão no reinado de Israel, pois Roboão não estava ouvindo as 
reclamações do povo, mas dando ouvidos aos seus conselheiros  
mais jovens respondendo ao povo com desprezo. 
- Com esses conflitos acontecendo, o povo ficou divido em norte 
e sul cada parte com seu rei independente. O reino do norte chamado  
Israel fez de Jeroboão rei, e este reino era composto por 10 tribos.  
Já o reino do sul, formado pela casa de Davi e pela tribo de Benjamin  
ficou conhecido como Judá e continuou com Roboão, filho de Salomão  
como rei, ficando os dois reinos funcionando como estados independentes.  
A partir deste ponto veremos na Bíblia que muitas vezes Deus se refere a  
dois povos, Israel e Judá, como povos distintos. A capital do reino de Israel  
era Samaria e a capital do Reino de Judá ficou sendo Jerusalém (1 Rs 12). 
- Com vários reis reinando em Israel e Judá, observamos que todos os 
reis de Israel pecaram contra o Senhor, nenhum serviu como Davi. Enquanto  
que muitos dos reis de Judá continuaram seguindo o caminho de Davi  
sendo fiél a Deus, derrubando os altares e acabando com a idolatria. 
- No capítulo 17 começa o período dos profetas quando aparece Elias falando  
a Acabe, rei de Israel, num momento em que o povo estava tão distante de  
Deus que faltava pouco para uma apostasia geral do povo de Israel. Já no  
capítulo 19 Eliseu começa sua tragetória com Elias. 
- Em 2 Rs 2, Eliseu substitui Elias na missão de profeta para o povo de Deus. 
- Em 2 Rs 17 ocorre o cativeiro de Israel, no reinado do rei Oséias. Salmaneser 
rei da Assíria entra em Israel, cerca Samaria por 3 anos e depois transporta o 
povo de Israel para a Assíria, marcando o fim do Reino do Norte. Especialmente 
no versículo 24, Samaria é povoada com diversos povos do mundo todo. 
- Em 2 Rs 18 em diante, só contém narrações sobre os reis de Judá. 
- Em 2 Rs 24 em diante, acontece o exílio do povo de Judá, quando  
Nabucodonosor leva o povo de Judá cativo para a Babilônia, invadindo Judá pela 
cidade de Jesuralém. 
 
É interessante ressaltar que no período dos Reis outros povos e impérios já existiam, como: Babilônia, Egito, 
Medo, Persa, etc. 

Período de Jeremias 
 
O livro de Jeremias foi escrito por ele e seu aluno/escriba Baruque (Jr 36).  
 



Data: 580 => 539 a.C.  
 
O tema do livro de Jeremias é a exortação ao povo de Judá, o julgamento contra o povo de Judá e sua 
história vai desde o tempo dos reis até o fim do exílio. 
Jeremias começa seu livro falando na mesma época que o rei Josias, de Judá (2 Rs 21). 
 
No capítulo 1 Jeremias é chamado por Deus e profetiza para o povo de Judá sobre o cerco que viria sobre 
eles por causa dos seus pecados, principalmente o pecado da idolatria. No capítulo 2 Jeremias começa a 
profetizar e começa a lembrar a Judá dos tempos em que eles eram fiéis a Deus enquanto andavam pelo 
deserto, mas fazendo uma alusão a um noivado, e traz a tona os pecados de Judá e suas violações. 
 
No capítulo 6, Deus usa Jeremias para falar ao povo de Benjamim para que fujam de junto de Judá, porque 
essa será a cidade a ser punida(v. 6).  
 
No capítulo 7 Deus exorta o povo acerca da confiança em que o povo tinha no templo, pensando Judá que o 
templo seria objeto de salvação para eles. Talves por isso Deus permitiu que tudo fosse destruído, a 
confiança precisava ser plena em Deus.  
 
No capítulo 8 Deus fala ao povo que quando um homem cai não torna a levantar? e quando uma pessoa se 
desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então Judá não queria voltar para Deus se arrependendo dos 
seus erros? Deus então traz tudo o que acontecerá com Jerusalém e Jeremias então entra numa profunda 
tristeza (v. 18) por causa do seu povo. 
 
No capítulo 10 há uma excelente comparação que Deus faz entre os ídolos e quem é o Senhor. 
 
No capítulo 17 Deus também exorta o povo até mesmo pela aliança do sábado feita com o povo de Israel no 
passado. Ao todo foram 9 alianças que Deus fez: 
 

● Com Adão: Gn. 1:28-30 e Gn. 2:15-17 
● Com o Messias: Gn. 3:15, Is. 42:6 e Hb. 9:9-14 
● Com Noé: Gn. 6:18-22 e Gn. 9:8-17 
● Com Abraão: Gn. 15 (sobre a terra que seria de sua descendência, conf: 1 Rs 4:20) 
● Com Abraão: Gn. 17 (sobre sua descendência e os reis) 
● Com Moisés: Êxodo 19 (aliança condicional de servir a Deus para sempre) 
● Com Fineias: Números 25 
● Com Davi: 2 Sm 7:5-16, 1 Rs 4:20-21, 1 Rs 5:3-4, Sl 89, Sl 132 
● Nova aliança: Jr 31:31-34 

 
Já no capítulo 21 e 22 Jeremias começa a interagir com o rei Zedequias(ou Matanias - último rei de Judá) e o 
sacerdote Sofonias. O rei de Judá pede a Jeremias para ele falar com Deus para que a Babilônia pare de 
guerrear contra Judá. Este período é exatamente 2 Rs 24 e 25. O povo não podia resistir a disciplina de 
Deus, seria pior resistir do que aceitar o que Deus estava fazendo. Deus também exortava o povo que 
chorava por Josias que morreu em batalha e fez o que era reto aos olhos do Senhor (2 Rs 22), mas não 
chorava pelos reis que pecavam e erravam contra Deus. De forma resumida Deus usa Jeremias para dizer 
que os reis foram os responsáveis pelo declínio de Israel e Judá, juntamente com os sacerdotes e príncipes. 
 
No capítulo 25 Deus fala sobre o tempo que durará o período de exílio do seu povo no tempo do rei 
Jeoaquim (ou Joaquim na Bíblia ARC - 18 rei de Judá), que será de 70 anos(v. 11). Porém Deus também já 
decreta o fim dos caldeus(v. 12-14). 
 
O tempo passou, e o povo foi levado cativo como predito pelo Senhor. No capítulo 29 Jeremias agora envia 
cartas aos exilados, ao rei Jeconias(ou Jeoaquim - 19 rei em Judá). E no capítulo 30 Deus manda Jeremias 
dizer sobre os dias que chegarão, em que o povo voltará para sua terra (v. 10 em diante) - uma mensagem de 
esperança para o povo. 



 
No capítulo 33, Jeremias preso ainda do pátio do palácio real, recebe de Deus as palavras de confirmação 
sobre a restauração de Judá e Israel. 
 
No capítulo 34, Jeremias fala com o rei Zedequias novamente, estando a Babilônia e todos os reinos da terra 
que estavam debaixo do seu poder pelejando contra Jerusalém, pois em 2 Rs 24 Zedequias é quem ficou 
reinando após a primeira invasão babilônica. Agora, neste capítulo, Zedequias não agradou a Deus e foi 
profetizado por Jeremias que ele também seria levado cativo, mas morreria em paz e não por uma espada. 
Nabucodonosor invadiu três vezes Jerusalém ao todo.  
 

1. Na primeira, em 605 a.C. Quando Nabucodonosor subiu contra o rei Jeoaquim, levando alguns vasos 
para a Babilônia, o povo(inclusive Daniel e seus amigos) e mais o rei (2 Rs 24:1-2 e 2 Cr 36:5-8)  

2. Na segunda, em 597 a.C. Nessa oportunidade contra o rei Joaquim, ele levou os tesouros do templo e 
da casa do rei, partiu os vasos que Salomão fez, transportou toda a Jerusalém, a todos os príncipes, e 
a todos os homens valorosos, dez mil presos, e a todos os artífices e ferreiros; ninguém ficou senão o 
povo pobre da terra (2 Rs 24:10-17) 

3. Na terceira, em 587 a.C. Na mesma época do rei Zedequias, Nabucodonosor cercou a cidade, de 
forma que acabou a comida da terra e a cidade de Jerusalém foi invadida. O rei matou Zedequias e 
seus filhos, queimou o templo, a casa do rei, todas as casas do povo que havia em Jerusalém e todos 
os edifícios importantes. 

 
No capítulo 35 O Senhor usa um povo conhecido como Recabitas para servir de exemplo ao povo de Judá, 
pois os recabitas obedeciam as palavras de seus pais desde a época de Jonadabe, filho Recabe, da época de 
Davi (2 Sm 13), e Judá recebia profecias começando pelas madrugadas e não aprendiam (v. 15). 
 
No capítulo 37 Jeremias é preso e traz os diálogos de Jeremias e o rei Zedequias novamente, pois ainda não 
havia se cumprido a profecia e Zedequias estava relutando para não se render a Nabucodonosor. Zedequias 
tira Jeremias da prisão. 
 
Nos capítulos 46 a 51 há predições de Jeremias pelo Senhor para vários povos: 
 

● Egito 
● Filístia 
● Moabe 
● Amom 
● Edom 
● Damasco 
● Tribos árabes 
● Elão 
● Babilônia 

  
Em Jeremias 52, é falado sobre as muitas profecias que já haviam se cumprido. O novo rei da Babilônia, 
Evil-Meradoque(sucessor de Nabucodonosor) libertou o rei de Judá Joaquim, e deu a ele subsistência 
vitalícia, uma pensão diária para ele se sustentar até sua morte.  
 

Período de Ezequiel 
 
O livro de Ezequiel foi escrito pelo próprio profeta.  
 
Data: 593 => 570 a.C.  
 



Ezequiel viveu na mesma época do profeta Jeremias(ele foi contemporâneo de Jeremias) e falou 
basicamente as mesmas coisas que Jeremias, além de incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, 
para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida. 
 
Ezequiel é divido em três partes principais: 
 

1. Deus traz julgamento sobre Judá e Jerusalém - Ele proclamou que Judá e Jerusalém seriam 
destruídas pelos babilônicos em razão dos pecados continuados e constantes daqueles que 
permaneceram em Jerusalém. 

2. Ezequiel profetiza contra várias nações - Amom, Moabe, Edom, Filístia, Fenícia, Rei de Tiro, Sidom, 
Egito. 

3. Futuras bençãos para Judá e Jerusalém. 
 

Período de Daniel 
 
O livro de Daniel foi escrito pelo próprio profeta.  
 
Data: Provavelmente após 539 a.C. - Ciro, o rei Persa conquistou os medos em 549 a.C. e os babilônicos 539 
a.C. 
 
Daniel começa a escrever falando que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, a Babilônia a sitiou e levou 
embora alguns utensílios do templo e o rei. Isso foi relatado também em 2 Rs 24. Daniel e seus amigos 
estavam nessa leva que o rei pegou de Jerusalém como prisioneiros. 
 
Como de costume, o rei Nabucodonosor da uma ordem ao chefe dos eunucos: "... para assistirem no palácio 
do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus." (Dn 1:4). Os nomes de Daniel, Hananias, Misael, 
Azarias são trocados para respectivamente Beltessazar, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. 
 
Nabucodonosor tem um sonho profético e político, e Daniel é usado para lembrar ao rei o sonho que ele 
esqueceu e dar a sua interpretação. Após a interpretação o rei se prosta perante Daniel e diz que o Deus de 
Daniel é o Deus dos deuses e colocou Nabucodonosor a Daniel como governador de toda a província da 
Babilônia, além de fazer dele chefe de todos os sábios da Babilônia. Daniel sem esquecer dos seus amigos, 
também pediu ao rei que os constituisse sobre os negócios da província da Babilônia (DN 2). 
 
Passou o tempo e Nabucodonosor sem dar muita importância e sem até mesmo conhecer quem era Deus de 
verdade, faz uma estátua de ouro e obriga a todos a fazer uma adoração forçada a sua imagem. Talvez 
Nabucodonosor tenha construído uma estátua de ouro porque a parte que correspondia ao seu reino era a 
cabeça de ouro, e na verdade construindo uma estátua inteira de ouro, talvez ele pensasse que teria o 
domínio sobre todos os outros reinos. De todos os ofícios citados na Bíblia que foram convidados por 
Nabucodonosor, 7 dos 5 parecem ser de origem Persa, pois os Persas é que tinham o costume de intituir 
sátrapas(governantes de províncias conhecidas como satrapias - eram conhecidos também como vice-reis 
comandados pelo rei Ciro). A estátua tinha cerca de trinta metros de altura e cera de três metros de largura 
(Dn 3:1-2). Os amigos de Daniel não se prostam e são lançados na fornalha ardente, mas Deus dá o 
livramento. Após o livramente, Nabucodonosor louva a Deus mais uma vez e prospera aos amigos de Daniel 
(v.28-30) 
 
Chegou o tempo em que o reinado de Nabucodonosor estava no auge e seus projetos acabados. E em Daniel 
4, ele tem um outro sonho com uma árvore que representava seu reino, porém a árvore era cortada, mas a 
parte da planta que se cortou o caule e permanece viva no solo junto com as raízes foram deixadas na terra. 
Além disso o coração do rei foi mudado para um coração de um animal e isso duraria sete tempos(anos). 
Daniel é mais uma vez chamado a dar a interpretação e tempo depois se cumpriu a profecia (Dn 4:28:37). 
 



Nabucodonosor morre em 562 a.C. e Belsazar começa a reinar. Em Daniel 5, Belsazar da um banquete 
enquanto seu pai estava guerreando, e enquanto fazia o banquete mandou que pegassem os utensílios 
trazidos do templo de Salomão por Nabucodonosor para que bebessem. A ira de Deus se acende contra 
Belsazar, pois os utensílios eram consagrados a Deus e é escrito na parede do palácio real: MENE, MENE, 
TEQUEL e PARSIM(ou PERES que é a forma singular de PARSIM). Daniel interpreta as palavras e o rei o 
exalta, porém na mesma noite morreu Belsazar, rei dos caldeus e Dario(rei dos Medos) se apoderou do 
reino. Embora nos próximos capítulos falem ainda de Belsazar tendo ele morrido no capítulo 5, isso deve-se 
ao fato do livro de Daniel não estar em ordem cronológica, o capítulo 7 por exemplo viria antes do 5. 
 
Em Daniel 6, o reino de Babilônia já estava sob o domínio de Dario e ele instituiu 120 sátrapas e sobre estes 
ele constituiu 3 presidentes, sendo Daniel um destes. Os outros dois armam contra Daniel para tirar ele da 
jogada e Daniel é lançado na cova dos leões por não adorar ao rei e seus Deus, mas continuar orando ao 
Deus todo poderoso. Porém os planos deles são frustados e o rei descobre a armação e agora os outros dois 
presidentes dos sátrapas é que são lançados na cova dos leões. 
 
Daniel agora no capítulo 7 começa a ter visões de Deus em uma época em torno do ano 556 a.C. Essa visão 
de Daniel tinha a mesma intenção do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel, porém com mais 
detalhes. As profecias são marcadas por uma linguagem simbólica e a visão de Daniel contém vários destes: 
 

● Ventos: resentam guerras ou destruição (Jr 49:36) 
● Águas: simbolizam povos, multidões, nações e línguas (Ap 17:15) 
● Animais: simbolizam reinos e reis (Dn 7:17 e Dn 7:23) 
● Um dia: equivale a um ano (Ez 4:6) 
● Estrelas: simbolizam anjos (Ap 1:20) 
● Virgem: igreja verdadeira (2 Co 11:2) 
● Prostituta: igreja falsa (Ap 17:2) 
● Asas: velocidade 
● Tempo: um ano 
● Tempos: dois anos 
● Metade de um tempo: metade de um ano 
● Mulher: igreja de Deus 

 
Ainda hoje alguns países são simbolizados por animais. Os Estados Unidos são representados por uma água. 
A Rússia por um urso. O Japão por faisão. 
 
Portanto o que Daniel viu eram guerras entre as nações. O primeiro animal da visão era a Babilônia. O 
segundo a império Medo-Persa. O terceiro a Grécia e os 4 generais de Alexandre o grande que assumiram o 
reino. E o quarto animal era o quarto reino na terra (Dn 7:23), representado por Roma. Ainda no quarto 
animal haviam 10 chifres, representando as 10 nações da Europa dividida. Porém um chifre pequeno surgiu 
na visão e este chifre pequeno cresceu e arrancou 3 dos 10 chifres ficando apenas 7, ou seja, somente 7 
tribos viraram nações e vingaram e 3 tribos foram destruídas ao longo do tempo, são elas: 
 

● Alamanos ou Germanos = Alemanha 
● Francos = França 
● Burgundos = Suiça 
● Suevos = Portugal 
● Saxões ou Anglo-Saxões = Inglaterra 
● Lombardos = Itália 
● Visigodos = Espanha 

 
● Hérulos (destruído) 
● Vândalos (destruído) 
● Ostrogodos (destruído) 

 



Além do chifre pequeno fazer guerra contra os 3 chifres, ele guerrou contra os santos e prevalecia contra 
eles. O problema é que este poder começou agora a mexer com o povo de Deus e diz ainda em Daniel 7:25 o 
seguinte: "Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os 
santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo.". Diz a história que as 3 tribos 
que foram destruídas eram do ramo ariano do Cristianismo que não aceitava a doutrina da trindade e 
estavam sempre em conflito com a igreja de Roma e ameaçando a supremacia papal. O chifre pequeno ao 
longo da história se revela sendo o bispo de Roma(papa Pio VI), pois ele considerava ser seu dever eliminar 
as doutrinas heréticas, e Clovis, o rei franco(se converteu ao catolicismo), colocou sua espada e seu exército 
ao serviço da igreja de Roma, pois a igreja não tinha exército próprio, e isso forçou as demais tribos a se 
submeterem ao poder papal. 
 
Vamos ver alguns detalhes que descrevem o chifre pequeno: 
 

● Onde: Surgiria no meio dos 10 - ou seja na europa (Dn 7:8) 
● Quando: Depois dos 10, ou seja, depois se surgirem as 10 nações da Europa (Depois do ano 476 - Dn 

7:24) 
● Tamanho: Aparentemente pequeno ou o menor da terra, ou o menos ofensivo e perigo e existe um 

reino na terra que é o menor em habitante e extensão, o Vaticano (Dn 7:8) 
● Destruiu três reinos dos 10: A história diz que o vaticano(o bispo de Roma) destruiu as três tribos 

arianas. Hérulos em 493. Ostrogodos em 538. Vândalos em 534. 
● Falava com arrogância: O papo se proclama Deus na terra (Dn 7:8) 
● Este poder é religioso e civil: Os outros 10 reinos eram civis, porém este além de civil era também 

religioso (Dn 7:24) 
● Proferirá palavras contra o altíssimo: Os outros 10 chifres não proferiam palavra contra o altíssimo, 

porém este novo poder procuraria lutar contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Ele reinvidica 
poder religioso. O bispo de Roma procura ocupar o poder de Deus na terra. A blasfêmia é definida 
como alguém que exerce poderes ou atributos que pertencem a Deus. Este poder reinvidica na terra o 
poder de perdoar pecados, de ser adorado e de aceitar que pessoas se ajoelhem diante dele, ou seja, 
blasfêmia. (Dn 7:25 e 2 Ts 2:4) 

● Destruirá os santos do altíssimo: Este poder lutaria contra os santos de Deus perseguindo a igreja e 
matando a muitos. A perseguição dos Cristãos começou com a Roma pagã e continuou com a Roma 
papal. A Roma papal matou mais de 150 milhões de homens e mulheres. Fora as inquisições que 
mataram mais de 50 milhões de homens e mulheres(os mártires - leia o livros dos mártires). Na nossa 
história nenhum outro poder matou tantas outras pessoas. (Dn 7:25) 

● Mudaria a lei de Deus: Roma papal escolheu o dia de domingo, Sunday, dia do Sol, removendo o dia 
de santificação do sábado para domingo (Dn 7:25) 

● Perseguiria o povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo: Três anos e meio(AP 
12:6). O poder papal absoluto durou cerca de 1260 anos, terminando na Revolução Francesa em 
1798, com a guerra contra o vaticano. Tudo do Vaticano foi confiscado. Os estados papais(20 
cidades) também foram tomados em 1870. O papa Pio VI foi preso, morreu e substiuído pelo papa 
Pio VII. Em 1929 foi devolvido ao papa Pio XI o estado do Vaticano, conhecido como o tratado de 
latrão, definindo o Vaticano como um estado independente e sob a autoridade do papa. (DN 7:25). 

 
Existem ainda algumas afirmações interessantes que pesquisei sobre os papas e que as suas referências 
existem até hoje(na verdade existe uma infinidade de palavras citadas pelo papa neste mesmo sentido): 
 
"O Papa tem dignidade tão grande e tão exaltado que não é apenas um homem ... ... é como um deus na 
Terra, o único governante dos crentes em Cristo, o líder dos Reis, a plenitude do poder." (Lucius Ferraris, 
Bibliotheca Prompt, 1793, vol VI, o Papa II, p. 25-29) 
 
"Nós defendemos nesta terra, em vez de Deus Todo-Poderoso". (Letras grandes encíclica do Papa Leão XII, 
junho 1894) 
 



"O papa não é apenas um representante de Jesus Cristo, ele é o próprio Jesus Cristo, oculto sob o manto do 
corpo." (The National Catholic, Julho 1895) 
 
Basta uma busca em qualquer buscador da internet e você encontrará vídeos, sites católicos, artigos e uma 
infinidade de materiais de papas que expressam palavras como estas acima, se achando Deus na terra e seus 
seguidores cegos achando que ele é santo, iluminado e o representante de Deus para nós. O papa hoje tem 
acesso a tudo. Na retrospectiva de 2014 feita por uma emissora de TV, foi exibido o papa rezando no muro 
das lamentações, entrando em zonas de conflitos proclamando a "paz" do mundo. 
 
Se o anticristo será um papa, um bispo ou qualquer coisa do tipo, eu não sei, mas como sempre ensino, 
procure manter-se fiél a Deus, se preocupe com sua salvação e fique ligado nos eventos do dia-a-dia para 
não ser enganado. A palavra de Deus é o filtro para nossas vidas. Antes de agirmos precisamos levar sempre 
em consideração a palavra do nosso Deus e ver se está de acordo, bem como profecias, revelações, mistérios 
e por ai vai. 
 
Ao chegarmos em Daniel 8 começamos a entender que o livro de Daniel não possui seus capítulos em ordem 
cronológica, ou seja, na ordem dos acontecimentos dos fatos, pois ele fala de um rei que já tinha morrido 
(Daniel 5:31). 
 
Deixando de lado a ordem em que o livro foi escrito, no capítulo 8 Daniel já fala de mais uma visão com 
outros animais, agora um carneiro e um bode. O carneiro era o império Persa e o bode era o império Grego. 
Como as visões partem da época presente para o futuro e não do passado pro futuro, faz sentido na visão não 
ter um animal representando mais a Babilônia, pois esta já havia sido dominada. Agora Daniel tem visões de 
uma época em que o império Persa dominava, mas seria dominado por outro império, o Grego. 
 
Ainda no capítulo 8, o bode vem com toda a força, correndo e mata o carneiro e o pisa no chão. Porém 
depois dessa representação, que seria o império Grego acabando com o império Persa, o único chifre desse 
bode é quebrado. Diz a história geral que quem comandava o império Grego era Alexandre Magno (ou 
Alexandre o grande), e assim como ele dominou e cresceu muito rápido, também morreu muito cedo com 33 
anos de idade. Quando ele morre, assim como segue na profecia de Daniel, seus quatro generais assumem o 
controle e vão avançando. Até que chega um momento em que eles começam a disputar territórios entre si. 
 
Os quatro generais: 

1. Cassandro - reinou na Macedônia  
2. Lisímaco - reinou na Trácia e Ásia Menor 
3. Seleuco - reinou na Síria e no restante do oriente médio 
4. Ptolomeu - reinou no Egito 

 
Um fato interessante sobre Alexandre o grande são os seus últimos três desejos antes de morrer, observe: 
 

Ele chamou seus generais e disse: "Vou partir deste mundo em breve e tenho três desejos, peço a 
vos, realizem-nos sem falhas.", e os generais concordaram em cumprir a última vontade de seu rei. 
 

"Meu primeiro desejo é que meus médicos devem carregar sozinhos meu caixão.", disse Alexandre. 
Depois de uma pausa, ele continuou: "Em segundo lugar, desejo que quando meu caixão estiver sendo 
levado para a sepultura, o caminho que levar ao cemitério deverá ser coberto com ouro, prata e pedras 
preciosas, que recolhi ao meu tesouro durante minhas conquistas.” Novamente ele pausou por um minuto e 
continuou. "Meu terceiro e ultimo desejo é que minhas duas mãos sejam deixadas balançando ao vento, 
fora do caixão e à vista de todos”. 
 

As pessoas ali reunidas se admiraram com os estranhos desejos do rei, mas ninguém ousou 
questioná-lo. Porém, um dos generais mais queridos de Alexandre beijou sua mão e perguntou-lhe. "Ó rei, 
nós te asseguramos que seus desejos serão todos cumpridos. Mas diga-nos, por favor, por que nos faz 
pedidos tão incomuns?" 



 
Alexandre, então, respirou fundo e disse: "Eu quero que o mundo conheça as três lições que acabo 

de aprender. Quero que meus médicos carreguem meu caixão para que as pessoas percebam que nenhum 
médico pode realmente curar nosso corpo. Eles são impotentes e não podem salvar uma pessoa das garras 
da morte certa. Ninguém deve viver sua vida como algo garantido. Meu segundo desejo, para que o 
caminho até o cemitério seja coberto de ouro, prata e outras riquezas, é para que as pessoas saibam que 
nem mesmo uma fração de meu ouro irá me acompanhar. Passei toda minha vida acumulando riquezas, 
porém tudo que aqui conquistei, aqui ficará. Sobre o meu terceiro desejo, de ter minhas mãos à mostra para 
fora do caixão, é para que as pessoas saibam que eu vim até este mundo de mãos vazias e de mãos vazias 
sairei." 
 

As últimas palavras de Alexandre antes de morrer foram: "Enterrem meu corpo, não construam 
nenhum monumento em minha honra e mantenham minhas mãos para fora de minha sepultura, para que o 
mundo saiba que a pessoa que o conquistou não tinha nada nelas quando morreu.".  
 
Um dos generais, conhecido como Seleuco IV, que reinou de 187 a.C. a 175 a.C., morreu envenenado e seu 
filho é quem deveria assumir o trono, porém seu tio Antíoco Epifânio (ou o original Antíoco IV) de forma 
misteriosa é quem assume o trono. 
 
Antíoco chegou ao poder em 175 a.C. e tinha somente 40 anos de idade e segundo a história reinou apenas 
durante 11 anos e morreu em 164 a.C.. 
 
Tempos depois, Antíoco investe em Jerusalém e a história começa a bater com a profecia de Daniel no 
capítulo 8 e versículo 9, quando Daniel fala que de um desses chifres nasceria um chifre pequeno que foi 
crescendo a se estendendo para o sul, para o leste e para a Terra Prometida. Antíoco veio ao poder, como 
falado, através de Seleuco, seu parente.  
 
Antíoco realizou todas as atrocidades possíveis contra o povo de Jerusalém, assim como Daniel havia 
profetizado anos antes. Ele profanou o templo, obrigou o povo de Jerusalém a realizar sacrifícios de porcos 
no altar, mandou parar com os sacrifícios diários a Deus, colcoou uma estátua de Zeus no altar do templo, 
profanaram o sábado e uma série de outras coisas escritas com detalhes no livro do judeu Macabeu (1 
Macabeus 29-64). 
 
Na realidade, isso que aconteceu, revelado a Daniel capítulo 8, já era um prenúncio do anticristo, pois o 
anticristo fara ainda pior. Então eu creio até mesmo que isso seja um alerta de Deus pro povo se arrepender 
enquanto há tempo. 
 
Creio que seja por este motivo também que Daniel tinha seus momentos de angústia e no capítulo 9 e 10 ora 
pelo povo. Talves também pelo fato de que no capítulo 9 o povo já podia voltar para reconstruir a cidade e o 
templo em Jerusalém livres do cativeiro. Não se sabe ao certo o porque Daniel passou por estes momentos 
de angústias, mas parece bem óbvio que tinha algo a ver com seu povo. Como sempre ensino, profeta de 
verdade não se aproveita dos momentos de sentença que Deus dá para cair em cima do povo, todos os 
profetas continuavam a amar o seu povo e a orar por eles, para que não sejam como Jonas, achando que 
somente ele merece a salvação e a misericórdia do Senhor. 
 
Ainda no capítulo 9 de Daniel, em sua oração, Deus fala com Daniel acerca de um período marcado por 70 
semanas (Daniel 9:24-27). Essas 70 semanas são divididas em 3 grupos: 
 

1. Primeiro grupo: O início da profecia deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém(v. 25). Os 
principais estudiosos do assunto concordam  que se trata do decreto de Artaxerxes Longímano, 
baixado em 445 a.C. (Neemias 2). 

 



2. Segundo grupo: É o período da chegada do Messias, Jesus de Nazaré (v. 25-26). Neste tempo o 
Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída através da liderança do general do 
exército romano, Tito em 70 d.C.. 

 
3. Terceiro grupo: Esta semana ainda não aconteceu (v. 27). compare o versículo 27 de Daniel 9 com 

Mateus 24:15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana 
refere-se, então, ao período que implicará a chegada do Anticristo e o início do tempo de tribulação 
para Israel.  

 
Entre o segundo tempo e o terceiro, é o tempo em que nós estamos, conhecido como "o tempo dos gentios". 
É o período em que nós precisamos e podemos ganhar almas para povoar o reino de Deus, é como uma 
oportunidade de salvação para quem quiser. Anuncie o ano aceitável (outra trad. da graça) do Senhor (Lucas 
4:18-19). 

 
 
No capítulo 11 de Daniel vemos uma série de guerras entre os reis e uma grande confusão no mundo e nos 
reinos. Entre estas guerras estão os quatro reis que Daniel citou: 
 

1. Assuero, filho de Ciro. Reinou de 529 a 522 a.C. É conhecido na história por Xerxes I e Cambises II. 
É mencionado em Esdras 4.6. 

 
2. Artaxerxes I. Reinou de 522 a 521 a.C. É conhecido na história por Smeredis. É mencionado em 

Esdras 4.7-11. Determinou a suspensão das obras do templo do pós-cativeiro. 
 

3. Dario II. Filho de Artaxerxes. Reinou em 521 a 485 a.C. É mencionado em Esdras 4.5. É conhecido 
na história por Dario Histaspes, ou simplesmente Histaspes. Foi ele quem ordenou a conclusão das 
obras do templo, conforme Esdras capítulo 6. Ele é o famoso Dario registrado na Pedra de Behistum, 
perto de Hamadã, no Irã, a antiga capital dos medos, chamada então Ecbátana. Foi derrotado na 
famosa Batalha de Maratona, na Grécia, em 490 a.C. 

 
4. Assuero, o esposo de Ester (Et 1.1). Foi o mais rico e o mais poderoso rei persa. Reinou de 485 a 465 

a.C. A história chama-o Xerxes II. (Não confundir esse Assuero com o de Esdras 4.6.) Era filho de 
Dario II e foi derrotado pela esquadra grega de Salamina, Chipre, em 480 a.C. (Assuero era o nome 
Hebraico e Xerxes o nome grego - isso pode causar confusão na hora de estudar). 

 
Daniel conclui seu livro no capítulo 12 falando aquilo que o anjo continuou explicando a ele, porém Daniel 
questiona ao anjo como é que isso tudo iria ocorrer (Daniel 12:8) e o anjo respondeu que tudo isso deveria 
ficar em segredo até o fim. No capítulo 12 o anjo explica a Daniel sobre a salvação do povo que ocorrerá 
através de Jesus Cristo, fala da vida eterna e fala daqueles que sofrerão o castigo eterno. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


