
 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 



SOBRE DANIEL: 

 

O NOME VEM DO HEBRAICO ‘DANIYYE' significa “Deus é Juiz”. Daniel e 

Ezequiel, são considerados dois profetas do exílio do povo judeu. Seus nomes 

trazem o sufixo El (El, Elah e Eloah, no singular; Elohim, no plural) muito 

comum na língua hebraica e significam Deus. Embora o consideremos como 

profeta, e assim Jesus o tenha chamado (Mt 24.15), “Quando, portanto, virdes 

a abominação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo”. Ele foi 

colocado entre os Khetubym (Escritos), na Bíblia Hebraica. Depois dos 

Nabyym (Profetas). A explicação deste fato é simples: ele é mais um estadista 

do que um profeta clássico, e todo seu ministério é entre pagãos.  

     Na Bíblia hebraica o livro do profeta Daniel está entre os últimos livros. Boa 

parte dos textos consultados falam que Daniel sempre foi respeitado, até 

mesmo pelos governantes, por sua sabedoria e interpretação de visões.  

     Dados referentes à sua morte, não há data e circunstâncias na Bíblia. Mas 

ele possivelmente morreu em Susã, com a idade de oitenta e cinco anos. Nesta 

cidade existe uma tumba onde teria sido depositado seu corpo, este lugar é 

conhecido como 'Shush-Daniel' 

      Daniel foi levado perante o rei Nabucodonosor em sua juventude por 

ocasião da invasão da Palestina pelas hostes de Nabucodonosor e instruído na 



língua e nas ciências babilônicas (caldaicas). Sua vida é similar à de José - foi 

elevado ao cargo mais alto do reino, manteve sua vida espiritual em meio a 

uma corte pagã. 

     Procedia de família de alta estirpe, talvez da Casa Real. Foi levado para 

Babilônia aos 16 anos de idade, oito anos antes de Ezequiel. Sendo assim, 

conclui-se que Daniel seguiu entre os capturados por ocasião da primeira 

invasão no terceiro ano de Jeoiaquim (606 A.C.), ao passo que Ezequiel foi 

levado após a segunda invasão. Tendo a confirmação do que o profeta Isaías 

disse à Ezequias no livro de II Reis 20 “Alguns dos seus próprios descendentes serão 

levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia...” 

     Toda a sua vida desde então, passou-se na Babilônia num período de 72 

anos aproximadamente. No seio de uma Corte corrupta ele viveu uma vida 

santa, tanto assim é que, em Ezequiel 14:14-20, Daniel é apontado como 

padrão e modelo de justiça. Embora pertencesse a uma raça cativa, nunca 

abandou sua devoção e lealdade a Deus, alcançou o mais alto cargo da 

administração pública e exerceu seu poderoso ministério político nos três 

impérios: babilônico, medo e persa. 

     Não era exclusivamente um servidor público do Estado, mas, sobretudo, 

um homem de Deus. Suas profecias, dirigidas, de maneira particular, às nações 

gentílicas, antes mesmo que aos de sua raça, figuram, em nível igual, ao lado 

das mais notáveis da Bíblia. 



     Em Mateus 24:15, Jesus confirma a inspiração divina deste livro. O próprio 

título de Jesus é baseado em Daniel 7:13, “filho do homem”. 

     O livro tem diversas mensagens. Os servos do Senhor leais e obedientes (1) 

frequentemente são abençoados com vitórias neste mundo, 1:9,20 – 2:48,49 e 

(2) Deus lhes confia Seus segredos, 2:19, 22, 47; (3) Em tempos de sofrimento 

e provação, eles têm o conforto da Sua presença, 3:25. (4) Ergue-se também 

forte clamo contra o orgulho, 4:30-37 (5) em não honrar e glorificar a Deus, 

5:22 e 23. Mas sua mensagem principal é proclamar a soberania universal de 

Deus, 4:25. 

     Contém duas divisões principais. A primeira trata, especialmente, de 

eventos históricos. A segunda de visões, e então de interpretações.  

1) Histórica – escrita por Daniel na 3ª pessoa. 

a) Costumes pagãos: 

     Tendo sido dedicado a Baal (seu novo nome significa que ele seria um 

favorito de Baal), contudo permaneceu fiel a Jeová. Ele e seus companheiros 

recusaram-se a comer, no Palácio do Rei pagão, carne de animais sacrificados 

aos ídolos. Deus lhe abençoou e aos seus companheiros, pela sua lealdade e 

deu-lhes a vitória. 

b) Filosofia pagã: 



     Os filósofos pagãos (magos, astrólogos e encantadores) fracassaram na 

interpretação do sonho. A interpretação do sonho indica o curso e fim do 

domínio mundial pelos gentios, desde os dias de Daniel até o fim desta era.  

     c) Orgulho Pagão: 

     A construção desta grande imagem foi uma tentativa de Nabucodonosor 

para unificar as religiões do seu império por deificar-se a si mesmo. Esta 

tentativa será repetida pela Besta, o último cabeça do domínio mundial 

gentílico. Apocalipse 13:11-15 e 19:20. 

     Notai a significação da elevação em nossos dias, do Humanismo religioso. 

     d) Impiedade pagã: 

     Pela morte de Belsazar. Das inscrições achadas e decifradas, sabemos agora 

que Belsazar e seu pai Nabonido, reinaram juntos no Império Babilônico. 

Enquanto Belsazar caía morto na captura da cidade imperial, seu pai se 

entregava em Borsippa. 

     e) Perseguidores pagãos: 

     Daniel teria mais ou menos 80 anos quando lhe sobreveio esta prova. Daniel 

pôs a Deus em primeiro lugar e Deus o defendeu. Veja como Deus foi 

glorificado pela lealdade do seu servo. 



     2) Profética – escrita na 1ª pessoa 

     As nações do mundo julgadas (o estabelecimento do Reino Eterno) 

     a) Visão das Bestas – cap. 7. 

     No capítulo 2, os reinos do mundo ser veem, pelo rei pagão, na sua glória e 

unidade exterior, mas sem vida – um colosso de metal. Neste capítulo, eles 

aparecem ao profeta em seu aspecto real, como se fosse instinto com vida – 

vida meramente bestial, poder animal, terrível. 

     Visão do Carneiro e do Bode – cap. 8 

     Dando mais particularidades concernentes aos reinos, medo, persas e 

macedônio (versos 5 e 8 tanto impressionaram ao grande Alexandre Magno 

que ele preservou a Israel). 

     b) Visão das 70 semanas – cap. 9 

     Este é um capítulo muito importante. As setenta semanas são setenta 

períodos, cada um com 7 anos. 

     c) Visão do Senhor – cap. 10 



     Nos versos 1-9 e 16 até o fim, temos a visão do Senhor, mas nos versos 10-15 

surge um anjo. Mais profecias a respeito dos tempos de Daniel até ao final dos 

tempos – cap. 11 – cap. 12:3. 

     As últimas palavras – cap. 12:4 até ao fim. 

TEMA PRINCIPAL: A soberania de Deus sobre os assuntos dos homens em 

todas as épocas. 

SEÇÃO I. É principalmente uma narrativa biográfica pessoal e uma história 

local. Contém eventos comovedores e incomparáveis de intervenções divinas 

no antigo Testamento. O livro se refere a seis conflitos morais nos quais 

participaram Daniel e seus companheiros. 

Primeiro conflito. Entre a intemperança pagã e a abstinência escrupulosa a 

bem da saúde. A abstinência obtém a vitória, 1:8-15. 

Segundo conflito. Entre a magia pagã e a sabedoria celestial na interpretação 

de sonhos. A sabedoria divina obtém a vitória, 2:1-47. 

Terceiro conflito. A idolatria pagã confrontada pela lealdade a Deus. A 

lealdade a Deus obtém a vitória, 3:1-30. 

Quarto conflito. O orgulho de um rei pagão confrontado pela soberania divina. 

Deus é vencedor - O rei foi lançado fora a comer erva, 4:4-37. 



Quinto conflito. O grande sacrilégio contra as coisas sagradas. A reverência 

obtém a vitória - a escritura na parede. Belsazar é destronado, 5:1-30. 

Sexto conflito. Entre o complô perverso e a providência de Deus para com os 

seus santos. A providência obtém a vitória. Deus fecha a boca dos leões, 6:1-

28. 

SEÇÃO II. Visões e profecias que relatam como a poderosa mão de Deus muda 

o cenário no panorama da história, caps. 7-12. 

INTERPRETAÇÃO: O livro de Daniel é companheiro do livro de Apocalipse; 

ambos contém muita linguagem figurada. No capítulo 7 muitos comentaristas 

veem as quatro bestas como representando os quatro grandes impérios: 

Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e Roma (vs. 1-7), seguidos por uma visão do 

Messias que vem. No capítulo 8 aparece outro período da história medo-persa 

e grega sob a figura de uma besta. O capítulo 9 contém a oração de Daniel e 

uma profecia velada do tempo da vinda do Messias. Os capítulos 10, 11 e 12 

contém predições adicionais de longo alcance e revelações de acontecimentos 

futuros. 

 

 



CAPÍTULO 1 

 

 

 

Nabucodonosor II, conquistador da Palestina na época de Daniel. 

 



CONCEITO HISTÓRICO SOBRE NABUCODONOSOR II ATÉ O 

PERÍODO DA CONQUISTA SOBRE ISRAEL: 

 

Nabucodonosor II, Nebu-cadrezar ou Nebu-cadnezar (na ortografia babilônia 

Nabu - kudur – uzur, que em português significa Nebo, proteja a coroa! ou 

Nebo, proteja as fronteiras!). Filho e sucessor de Nabopolassar, rei da 

Babilônia que libertou o reino da Assíria e destruiu Nínive. 

     Em uma inscrição, ele se chamava de o favorito de Nebo. Foi o mais 

poderoso rei da Babilônia. Se casou com Amitis da Média, filha de Ciáxares 

(rei do Império dos Medos entre 625 a.C. e 584 a.C. Filho e sucessor de 

Ciaxares I, pai e antecessor de Astiages. Foi o sétimo rei dos Medos, 

sucedendo a Fraortes, reinando de 630 a 598 a.C. Sendo sucedido por 

Astíages), unificando as dinastias da Babilônia e da Media. 

     Nebo era a divindade dos babilônios e dos assírios (Isaías 46.1), que 

presidia à ciência e às letras, seu símbolo era o estilete, sendo chamado 

igualmente de Nebu, ele que apontava as dívidas de cada pessoa para as relatar 

no juízo realizado após a morte. Estava casado com Tashmetum, cujo nome 

significa sabedoria. O seu caráter geral corresponde ao de Mercúrio na 

mitologia latina.     



     O nome forma parte das palavras Nebu-cadenezar e Nebu-zaradã. 

Nabucodonosor reedificou completamente o seu templo em Borsipa. Cidade 

ao oriente do Jordão, que foi tomada e reedificada pelo israelita Rúben – mais 

tarde foi recuperada pelos moabitas (Nm 32.3, 38 – 1 Cr 5.8 – is 15.2 – Jr 48.1, 

22). Montanha que hoje tem o nome de Jebel Neba, sendo o mais alto cume da 

serra de Pisga, na terra de Moabe, em frente de Jericó. Foi dali que Moisés viu 

pela primeira e última vez a Terra Prometida (Dt 32.49 – 34.1). Cidade de 

Benjamim ou de Judá, cujos habitantes voltaram do cativeiro. É, talvez, o 

mesmo que Nobe (Ed 2.29 – Ne 7.33).  

     Após Neco II, faraó do Egito, haver derrotado os Assírios em Carquêmis, as 

províncias da Síria que estavam sob controle dos assírios passaram ao controle 

egípcio, enquanto que as demais províncias assírias foram divididas entre os 

medos e os babilônios; Nabopolassar, porém, pretendia conquistar a Síria, e 

lutou contra Neco, em Carquêmis, derrotou os egípcios, e conquistou a Síria 

e a Israel. 

     Ele reconstruiu e adornou a Babilônia com canais, aquedutos e 

reservatórios. 9/10 dos tijolos das ruínas da Babilônia, e 19/20 das demais 

ruínas, contém o nome de Nabucodonosor inscrito nelas. Ele construiu ou 

reformou toda cidade ou templo no seu país.  

     Ele reinou sobre o maior reino jamais visto na Terra, e tinha o título de "reis 

dos reis". 



      Nabucodonosor I não tem relação alguma com seu homônimo, 

Nabucodonosor II (conquistador de Jerusalém na época de Daniel), que só 

governaria a Babilônia mais de 500 anos depois e veio a ser conhecido pelo 

nome de "Nabucodonosor" pelos estudiosos bíblicos. Por conseguinte, seria 

erro aplicar esta designação retroativamente ao primeiro rei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIDA DE ZEDEQUIAS, ÚLTIMO REI DE JUDÁ: 

 

 

Moeda com a face de Zedequias. 

 

 

 



ZEDEQUIAS (OU SEDECIAS OU MATANIAS) foi o 20º e último rei de Judá. 

Foi deposto e levado para o exílio. Era o terceiro filho de Josias e sua mãe era 

Hamutal. Quando foi constituído em rei vassalo, o rei babilônio 

Nabucodonosor mudou-lhe o nome de Matanias para Zedequias.  

     Durante os 11 anos do seu reinado, Zedequias "fazia o que era mau aos olhos 

de Jeová". - 2Rs 24:17-19; 2Cr 36:10-12; Je 37:1; 52:1, 

    Quando seu pai, o rei Josias, foi mortalmente ferido na tentativa de rechaçar 

em Megido as forças egípcias sob o Faraó Neco II (c. 609 a.C.), Zedequias 

tinha cerca de nove anos de idade, ou era uns três anos mais velho do que 

Joaquim. Naquela ocasião, o povo constituiu rei a Jeoacaz, de 23 anos, irmão 

germano (isso é: de pai e mãe) de Zedequias. O governo de Jeoacaz durou 

apenas três meses, porque o Faraó Neco não o aceitou como rei, substituindo-

o por Eliaquim (a quem ele deu o novo nome de Jeoiaquim), meio-irmão, de 

25 anos, de Jeoacaz e Zedequias. 

     Após o fim do reinado de Jeoiaquim em 598 a.C. ou 597 a.C. por sendo preso 

ou morto pelos babilônios, passou a reinar o jovem filho dele, chamado 

Joaquim ou Jeconias. Os exércitos babilônicos sob o Rei Nabucodonosor 

estavam sitiando Jerusalém. Depois de reinar por três meses e dez dias, 

Joaquim rendeu-se ao rei de Babilônia (617 a.C.). (2Rs 23:29-24:12; 2Cr 35:20-

36:10).  



     Nabucodonosor levou parte do tesouro do templo de Jerusalém e milhares 

de reféns para o exílio babilônico, e colocou Zedequias no trono em Jerusalém 

e o fez jurar em nome de Jeová. Este juramento obrigava Zedequias a ser leal 

como rei vassalo. Zedequias tinha 21 anos.  

    Depois de ter governado nove anos quebrou o juramento e, contrário à 

palavra de Jeová por meio do profeta Jeremias, rebelou-se contra 

Nabucodonosor, encorajado pelo novo faraó egípcio Apries, que organizava 

uma expedição militar contra a Babilônia. (2Rs 24:20; 2Cr 36:13; Je 52:3; Ez 

17:15) Isto fez com que os exércitos babilônicos sob Nabucodonosor voltassem 

para Jerusalém. 

     O sítio começou no início de 588 a.C. e demorou um ano e meio ou mais, 

interrompido porém temporariamente quando o faraó Apries apareceu com o 

exército egípcio. Porém, Apries não conseguiu manter-se em Judá e se retirou. 

O sítio de Jerusalém foi restabelecido. O profeta Jeremias repetiu, que a 

vontade de Deus fosse a rendição aos babilônicos, mas os nobres se revoltaram 

contra ele e preferiam as palavras de outros profetas mais favoráveis. 

Zedequias aparece nisso indeciso e fraco. A um lado não aceita a profecia de 

Jeremias e o maltrata, ao outro lado salva a vida dele e o protege. - Je 38:1-28. 

     "No décimo primeiro ano de Zedequias, no quarto mês, no nono dia do 

mês", abriu-se uma brecha em Jerusalém. Zedequias e a família e seguidores 

passaram a fugir de noite.  



     Alcançados nas planícies desérticas de Jericó, Zedequias foi levado a 

Nabucodonosor em Ribla. Depois de presenciar a morte dos filhos, Zedequias 

foi cegado, preso com grilhões de cobre e levado a Babilônia, onde morreu na 

casa de custódia. Junto com ele foram novamente levados milhares de outras 

pessoas para o exílio babilônico, deixando para trás um país destruído e 

bastante despovoado. Isso foi no ano 587 a.C. ou 586 a.C. - 2Rs 25:2-7; Je 39:2-

7; 44:30; 52:6-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENÁRIO POLÍTICO DA ÉPOCA: 

 

 

Moeda com a face de Nabucodonosor II. 

 

 

 

 



APÓS A QUEDA DE SAMARIA, EM 719 A.C., restava aos judeus apenas o 

Reino de Judá, pequeno e pobre. Nenhuma nação tinha interesse em 

conquistar Judá por um período, mas não ficou assim por muito tempo. Judá 

era o maior dos poucos reinos da costa do Mediterrâneo que ainda mantinham 

sua soberania, por isso tornou-se objeto de desejo das potências próximas: 

Egito e Assíria.  

    Ezequias, rei de Judá, logo após a queda de Israel, tentou estender a 

soberania sobre os territórios do Norte (Israel). Enviou mensagens 

convidando o povo que restara em Israel a juntar-se ao povo de Judá na 

celebração do Pessach (Páscoa). Alguns foram, mas o importante é que esse 

fato fez com que Senaqueribe, rei da Assíria, enviasse um exército para arrasar 

Judá. Chegaram a sitiar Jersualém, mas aconteceu alguma coisa com seu 

exército (provavelmente uma peste) e o cerco teve de ser suspenso, 

principalmente pelo fato do filho de Senaqueribe ter matado o próprio pai e 

assumido o reino em seu lugar. O exército assírio marchou de volta para casa 

e Judá manteve sua independência.  

      Ezequias cometeu um sério equívoco ao mostrar os seus tesouros aos 

mensageiros do rei babilônico Merodaque-Baladã, filho de Baladã. Os 

mensageiros foram levar cartas e presentes à Ezequias devido à sua doença. 

Devido a isso, Ezequias foi advertido pelo profeta Isaías, prevendo o futuro 

cativeiro dos judeus, o que ocorreu numa invasão de Nabucodonosor, no 

reinado de Zedequias. 

http://www.chazit.com/cybersio/arhj/exilioretorno.html#soberania


     Foi nesse período que viveu Isaías, um dos maiores profetas judeus. Apoiara 

Ezequias, mas era totalmente contrário à política de Manasseh (Manassés), 

seu sucessor. Manassés, para enquadrar Judá na civilização assíria, permitiu 

práticas pagãs e sacrifícios a Deuses estrangeiros no Templo. O governo de 

Amon, seu filho, tirânico como o pai, não foi suportado pela corte, que o 

assassinou. Colocaram Josias, seu filho de oito anos no trono. Josias 

empreendeu reformas religiosas que visavam uma volta às raízes do judaísmo. 

Logo depois, Judá foi conquistada pelo Egito e, pouco mais tarde (606 A.C), 

pela Babilônia.  

    Em 597 A. C., Nabucodonosor, imperador da Babilônia, colocou seus 

exércitos em frente às muralhas de Jerusalém, para punir o descumprimento 

de alianças anteriores entre os dois reinos. Depois de uma pequena tentativa 

de defesa, Nabucodonosor invadiu a cidade, ordenando que os cidadãos mais 

importantes e sábios, assim como os maiores tesouros do templo e do palácio, 

fossem levados para a Babilônia. Porém, o reino de Judá só viria a cair 

totalmente em 586 A.C, quando aconteceu um segundo exílio. O templo foi 

totalmente destruído e sobraram no antigo reino de Davi somente 

camponeses, idosos e doentes. O povo judeu então ficou dividido entre os que 

viviam no exílio na Babilônia e os que continuavam morando na Palestina.  

    Diferentemente do exílio na Assíria - onde os judeus deportados se 

assimilaram totalmente – os exilados na Babilônia se articularam em 

comunidades, não deixando o judaísmo morrer. Nos primeiros momentos, os 

exilados entraram em profundo desespero, não entendiam como o mesmo 

http://www.chazit.com/cybersio/arhj/exilioretorno.html#anos


Deus que tinha prometido protegê-los tinha permitido essa humilhação. 

Porém, com o tempo, eles foram aceitando as condições do exílio, alguns até 

consideravam-se o verdadeiro povo de Israel, contrapondo-se aos que haviam 

ficado na Palestina.  

    Sem dúvida os deportados para Babilônia viviam em condições muito 

melhores que as dos que ficaram na antiga Judá. Eles não foram escravizados, 

muito pelo contrário, protegidos pelo rei, se fixaram, sem perder os laços 

judaicos. Eles não só mantinham a divisão das tribos, como os líderes das 

tribos seguiam a genealogia começada antes do exílio.  

     O único sofrimento infligido aos moradores da Babilônia era o fato de não 

terem um país próprio, pois na sua nova moradia não sofriam de perseguições 

religiosas e podiam plantar, acumular riquezas e seguir sua religião. 

    Com o tempo e a prosperidade o anseio de volta para a Palestina diminuiu. 

Muitos judeus foram se afastando de sua fé original, se distanciando de Deus 

e se assimilando. Por outro lado, alguns continuaram fiéis aos poucos profetas 

que não tinham sido corrompidos e às leis divinas. Esses eram ridicularizados 

pelos outros judeus, mas quanto mais eles eram humilhados, maior se tornava 

a fé em deus. Ezequiel, um dos maiores profetas da época, instituiu que a 

redenção e a volta à terra prometida aconteceria pelo cumprimento estrito das 

ordens divinas e pela conduta moral do indivíduo. Eles criaram pequenos 

templos, onde rezavam orientados para Jerusalém, chamados sinagogas, para 

suprir a ausência do Templo Sagrado.  



PERGUNTA: PORQUE AS COMIDAS ERAM CONTAMINOSAS PARA 

DANIEL? 

     Assim como muitos cristãos e muçulmanos fazem, a comida na época era 

consagrada à alguma entidade antes de serem ingeridas (provavelmente, Bel, 

Nebo ou Marduque), de modo que os judeus eram proibidos de participarem 

(Exodo 34:15). Além disso, os gentios a preparavam sem levar em conta as leis 

da dieta judaica, de modo que a comida era impura. 

     É provável também que certas carnes fossem proibidas pela lei de Moisés, 

sendo que vegetal nenhum estava na lista de alimentos impuros, então 

poderiam comê-los tranquilamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 DE DANIEL NA BÍBLIA: 

 

 

NO TERCEIRO ANO DO REINADO DE JEOAQUIM, rei de Judá, 

Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entre-

gou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do 

templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu deus na terra de 

Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu deus. 

     Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que 

trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza: jovens sem defeito 

físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários 

campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. 

Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria 

mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles 

receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a 

servir o rei. 

     Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e 

Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel deu o nome de 

Beltessazar; a Hananias, Sadraque; a Misael, Mesaque; e a Azarias, Abede-

Nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o 

vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E 

Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia 

por ele. 



     Apesar disso, ele disse a Daniel:  

     "Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de 

vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? 

O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês". 

     Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de 

cuidar dele e de Hananias, Misael e Azarias: 

      "Peço que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias: Não 

nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a 

nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus 

servos de acordo com o que você concluir". 

     Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. 

     Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que 

todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado 

tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso 

lhes dava vegetais. 

     A esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem 

todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia 

interpretar todo tipo de visões e sonhos. 

     Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos 

à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei 

conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, 

Misael e Azarias; de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez 

perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e 



descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e 

encantadores de todo o seu reino. 

     Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURIOSIDADE SOBRE DANIEL: 

 

SE TORNOU EUNUCO: Muitas pessoas acabam deixando de lado esse fato, 

mas Daniel quando chegou à Babilônia foi castrado, levando ao pé da letra, 

teve seus testículos removidos, o que acredito que tenha sido o caso, pois o 

fato de ter a genitália totalmente retirada tem outro nome (emasculação). O 

termo “eunuco” no hebraico corresponde a “homem pacífico”, mas em grego, 

“eunoukhos” pode ser traduzido como "guardião da cama".  

     Aos assírios tinha-se o costume em fazer isso às altas castas hierárquicas 

políticas tendo em vista que se não tivessem descendentes seriam mais 

honestos. No Oriente Médio, eunucos eram usados como guardas ou serviçais 

dos haréns onde ficavam as esposas e concubinas reais. 

     Quando os quatro rapazes (Daniel, Hananias, Misael e Azarias) foram 

levados ao palácio, foram castrados para servirem à todos no palácio, isso era 

muito abrangente, poderiam ser guardas reais que seriam fortes como homens, 

e inofensivamente sexual, em alguns casos não perdia sua virilidade, mas ao se 

deitar com as concubinas, elas não ficariam grávidas. 

 

 



CAPÍTULO 2 

 

 

Daniel interpreta o sonho do rei. 

 

 

 



CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE O CAPÍTULO 2: 

 

 

APROXIMADAMENTE NO ANO DE 606 A.C., o Império Babilônico 

dominava o mundo. O rei Nabucodonosor, havia subjugado o povo de Israel e 

muitos foram levados para o cativeiro (aproximadamente três mil pessoas). 

Dentre os cativos estava. Babilônia era uma cidade de beleza e luxo. Era 

cercada por imensos muros e gigantescas portas, além de um profundo fosso 

rodeando os muros. Babilônia era considerada uma cidade inexpugnável. O 

Rio Eufrates cortava a cidade em diagonal, sob os muros, fertilizando os 

maravilhosos jardins. O território que Nabucodonosor governava tinha tido 

uma longa e variada história e estado sob o governo de diferentes povos e 

reinos.  

     De acordo com o Gênesis, a cidade de Babilônia foi parte do reino fundado 

por Nimrod, bisneto de Noé. Nabopolasar (626-605 A.C. pai de 

Nabucodonosor) foi o fundador do que se chama Império Neobabilônico, o 

qual teve sua idade de ouro nos dias de Nabucodonosor e durou até que 

Babilônia caiu nas mãos dos medos-persas no ano 539. 



 

Nimrod. 



     Nimrod (também conhecido por Ninrode ou Nemrod) é um personagem 

descrito na Bíblia como o primeiro poderoso na terra (Génesis 10:8; 1 Crónicas 

1:10). Filho de Cush, que era filho de Cam, filho de Noé. 

     Os escritos derivaram o nome Ninrode do verbo hebraico ma·rádh, que 

significa "rebelar". Assim, o Talmude Babilônico (Erubin 53a) declara: "Então, 

por que foi ele chamado de Ninrode? Porque incitou todo o mundo a se rebelar 

(himrid) contra a Sua soberania."  

     Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as cidades de Babel, Ereque, 

Acádia e Calné, todas na terra de Sinear ou Senaar (Gênesis 10:10). Foi, 

provavelmente, sob o seu comando que se iniciou a construção de Babel e da 

sua torre.  

     Sobre Nimrod, Flávio Josefo escreveu: "Pouco a pouco, transformou o estado de 

coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus 

era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de 

Deus, se Este quisesse novamente inundar a terra; porque construiria uma torre mais alta 

do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo 

estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus; de modo 

que empreenderam construir a torre [...] e ela subiu com rapidez além de todas as 

expectativas."  

     Nimrod estendeu o seu domínio ao território da Assíria e construiu ali 

"Nínive, e Reobote-Ir, e Calá, e Resem, entre Nínive e Calá: esta é a grande 



cidade" (Génesis 10:11, 12 NM). Miquéias 5:6 informa: "Eles apascentarão a 

terra da Assíria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal", o que parece 

associar a terra de Assur, em Génesis 10:11, com a Assíria. Visto que a Assíria 

evidentemente derivou seu nome de Assur, filho de Sem, Nimrod ou Ninrode, 

como neto de Cam, deve ter invadido território semita. Assim, parece que 

Nimrod começou a tornar-se um poderoso, ou herói, não só como caçador de 

animais, mas também como guerreiro, homem de agressão. (Génesis 10:8)  

     A Cyclopædia de M’Clintock e Strong observa: "O que Nimrod fez ao sair no 

encalço como caçador era o primeiro indício do que conseguiu como conquistador. Pois a 

caça e o heroísmo, desde antigamente, estavam associados de modo especial e natural [...] Os 

monumentos assírios representam também muitas proezas na caça, e a palavra é muitas 

vezes empregada para indicar uma campanha. [...] A caça e a batalha, que no mesmo país, 

em tempos posteriores, estavam tão intimamente relacionadas, portanto, podem estar aqui 

virtualmente associadas ou identificadas. O significado, então, será que Nimrod foi o 

primeiro, depois do dilúvio, a fundar um reino, a unir os espalhados fragmentos do domínio 

patriarcal e a consolidá-los sob si próprio como único cabeça e senhor; e tudo isso em desafio 

a Deus, pois significava a intrusão violenta do poder camítico em território semítico." 

     A Collier’s Encyclopedia afirma: "Os peritos têm tentado, sem real êxito, identificar 

Nimrod com diversos reis, heróis, ou deidades antigas, dentre eles Merodaque [Marduque 

ou Marduc], um deus assírio-babilônico; Gilgamés [Gilgamesh], um herói babilônio que se 

tornou famoso como caçador; e Órion, um caçador da mitologia clássica".  



     Na verdade, pouco mais se sabe sobre este governante do que aquilo que a 

Bíblia menciona. No entanto, a tradição árabe menciona-o. O nome, como 

Nimrude ou Nimroude, ocorre em designações de lugares no Próximo Oriente.    

     Segundo a tradição religiosa, Nimrod foi executado devido à sua rebelião 

contra Javé, o Deus de Noé. Os seguidores dele consideraram a sua morte 

violenta, uma tragédia ou calamidade, e o deificaram. Comemoravam a sua 

morte anualmente no primeiro e segundo dia do mês lunar de Tamuz, quando 

as mulheres choravam o seu ídolo.  

     Em Genesis 10:8,9, Nimrod é chamado gibbor (guerreiro). Ele era 

habilidoso como lutador, matador e caçador, três coisas nas quais os homens 

encontram muita glória, desde a Antiguidade até hoje. Os estudiosos 

comparam-no com Sargão, de Agade (cerca de 2330 A.C.), que também foi 

grande guerreiro e caçador, e que veio a tornar-se um dos remotos líderes 

assírios.  

     Não há que duvidar que homens da estirpe de Nimrod e Sargão deixaram 

muitas lendas, que se desenvolveram em torno de suas pessoas. A semelhança 

de certos heróis gregos, foram reputados semideuses ou heróis, no sentido 

grego desse vocábulo. Divindades como Ninurta (Nimurda), e outros deuses 

babilônios e assírios da guerra e da caça, eram incensados da mesma maneira 

que Nimrod o foi. Por essa razão, os eruditos supõem que Nimrod represente 

alguma antiga mitologia que mais fazia parte da religião do que da história. E 

outros veem em Nimrod o protótipo de Nino, o fundador clássico da cidade 



de Nínive. Ou, talvez, ele tenha sido o mesmo Gilgamés, um rei-heróico épico 

de Ereque (cerca de 2700 A.C.).  

     Havia um antiquíssimo provérbio aplicado a ele: “como Nimrod, poderoso 

caçador diante do Senhor” (Gn 10:9). Ainda outros estudiosos procuram 

encontrar alguma ligação entre Nimrod e Marduque, uma das principais 

divindades babilônicas. Os estudiosos conservadores, naturalmente, 

contentam-se somente com a interpretação que vê Nimrod como uma 

personagem histórica, sem importar se lendas e mitos vieram a vincular-se 

mais tarde a seu nome, incluindo noções de divindade. É curioso, para dizer o 

mínimo, que muitos nomes locativos, na Babilônia, reflitam esse nome, como 

Birs Ninrud, Tell Nimrud (perto de Bagdá) e o cômoro de Nimrod (antiga 

Cala). — Essa circunstância ilustra o fato de que havia uma rica tradição em 

torno de sua pessoa. 

     O reino ou “terra de Nimrod” (Mq 5:6), refere-se à região adjacente à 

Assíria, a qual incluía as grandes cidades de Babel, Ereque (Warka), Acádia, 

além de várias outras, na terra de Sinear (Gn 10:20; 11:2). O trecho de Gn 10:11 

relata como Nimnrod fundou Nínive, Reobote-Ir, Calá e Resen. Se, realmente, 

ele foi uma personagem histórica, então nasceu cerca de 2450 A.C.  

     Se o Cuxe babilônico tiver de ser identificado com Quis (conforme alguns 

estudiosos supõem), então já teremos um pouco mais de informações sobre o 

reino fundado por Nimrod. A dinastia de Quis teve vinte e três reis que 



representaram a primeira dinastia mesopotâmica, e que governou pouco 

tempo depois do dilúvio de Noé. 

      

 

Ilustração da Torre de Babel, obra arquitetada por Nimrod. 

      

     Nabucodonosor se orgulhava de "sua Babilônia", que ele dizia ter criado por 

suas próprias mãos, com a força de seu poder, para glória de sua magnificência.    



     Mas ele se preocupava em como seria quando ele não fosse mais o 

governante. Como todos os antigos, Nabucodonosor acreditava em os sonhos 

como um dos meios pelos quais os deuses revelavam sua vontade aos homens. 

Segundo a Bíblia, em uma noite Deus decidiu revelar a Nabucodonosor o 

futuro em uma Profecia, não só do império da Babilônia, mas também a 

história de toda a humanidade.  

     Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, a cabeça era de ouro, o 

peito e os braços de prata, o ventre e coxas de bronze, as pernas de ferro e os 

pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto admirava a estátua uma 

grande pedra veio do alto e acertou os pés da estátua que acabou sendo 

totalmente destruída. Depois disso a pedra cresceu até cobrir toda a face da 

terra. 



 

Palácio de Nabucodonosor e seus jardins suspensos. 

     No dia seguinte ao pensar no sonho, o rei percebeu que não conseguia se 

lembrar de nada. Não conformado com o esquecimento procurou ajuda dos 

sábios de sua corte. Exigiu que eles o fizessem lembrar do sonho e também 

dessem a sua interpretação 

     Daniel não estava presente quando os sábios foram convocados e 

notificados da difícil tarefa. Se o mistério não fosse solucionado todos os 

sábios seriam executados. A severidade do castigo não estava fora de tom com 

os costumes desses tempos. No entanto, era um passo temerário do rei porque 



os homens cuja morte tinha ordenado constituíam a classe mais culta da 

sociedade.     

     Daniel pediu um tempo para buscar o auxílio de Deus e então solucionar o 

que parecia impossível. 

     Uma noite Deus enviou a Daniel o mesmo sonho que o Rei havia sonhado. 

Algum tempo depois Daniel foi levado até Nabucodonosor. Daniel descreveu 

o sonho com exatidão ao rei, contou até mesmo o que Nabucodonosor pensara 

antes de dormir. Nabucodonosor não tinha nenhuma dúvida que aquele era o 

sonho e que Deus havia revelado essas coisas a Daniel. 

 



     Em seguida Daniel deu a interpretação do sonho. Daniel descreveu a 

história da humanidade desde a babilônia até o dia do juízo final. Segundo 

Daniel as diferentes partes da estátua eram diferentes impérios que se 

sucederiam no controle e domínio do mundo. As mais óbvias interpretações 

sobre a revelação do sonho estão contidas nas próprias escrituras sagradas 

onde se tem revelações sobrenaturais bem como a do próprio jovem Daniel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISÃO DO CONTEXTO NARRADO ENQUANTO ALEGORIA: 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDO ESTA LINHA DE INTERPRETAÇÃO, a profecia cobre 

essencialmente o mesmo lapso histórico que o abarca desde os dias do profeta 

até o dia do juízo final. Em Daniel 2, Nabucodonosor viu os poderes mundiais 

representados por uma grande estátua de metal. 

      Estudiosos que defendem esta linha de raciocínio que o tema do capítulo 2 

de Daniel é essencialmente político. Foi dado, em primeiro lugar, para 

informar a Nabucodonosor e assim conseguir sua cooperação com o plano 

divino. Já a profecia do capítulo 7, como as do resto do livro, foram dadas 

especialmente para que o plano divino, através de todos os séculos, pudesse 

ser entendido e revelado. Estas profecias têm como pano de fundo a luta do 

bem contra o mal. Antes de prosseguir nesta leitura veja os artigos Simbologia 

Bíblica e Tabela de Símbolos Bíblicos. Sob essa perspectiva o sonho da estátua 

teria o seguinte significado: 

CABEÇA DE OURO: Império Babilônico, o poder babilônico da época cujo 

rei era Nabucodonosor e todo seu império conquistador; 

PEITO E BRAÇOS DE PRATA: Reino Medo e Persa (Império Aquemênida) 

seria um segundo reinado um pouco inferior ao babilônico; 

VENTRE E COXAS DE BRONZE: Império Grego de Alexandre, depois 

dividido entre Ptolomeus e Selêucidas. Antíoco III procurou casar sua filha 



com Ptolomeu V que se refere a um reino divido, ou seja, os sucessores de 

Alexandre (Império Selêucida e a Dinastia Ptolemaica). 

PERNAS DE FERRO E PÉS DE FERRO/ARGILA: As pernas de ferro: se refere 

a um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo; e assim 

como o ferro despedaça tudo também ele destruirá e quebrará todos os outros 

reinos que já existiram; os pés eram em parte ferro e parte barro: essa parte da 

revelação que Daniel revelara ao rei se refere aos dedos dos pés que eram em 

parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e 

por outra será frágil; quanto ao ferro misturado com barro de lodo, misturar-

se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o 

ferro não se mistura com o barro. Referindo-se desta forma às alianças que as 

nações futuras tentarão fazer umas com as outras mas sem grandes resultados; 

A PEDRA: Simboliza o reino messiânico definitivo, que destrói os poderes 

humanos. Esta é a pedra que esmaga o Império Selêucida que oprime Israel. A 

pedra caiu sem auxílio de mãos, um reino levantado por Deus, que consumirá 

os reinos anteriores e que não será destruído, mas subsistirá para sempre. 

(Esta passagem é interpretada no Cristianismo como um reino instaurado por 

Jesus.) 

 

 

 



CAPÍTULO 2 DE DANIEL NA BÍBLIA: 

  

 

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 e os astrólogos para que 

lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram 

ao rei, este lhes disse:  

     "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa". 

     Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei:  

     "Ó rei, vive para sempre! Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpre-

taremos". 

     O rei respondeu aos astrólogos:  

     "Esta é a minha decisão: se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e 

não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas 

casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o 

interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. 

Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação". 

     Mas eles tornaram a dizer:  

     "Conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos". 

     Então o rei respondeu:  



     "Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha 

decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma 

sentença; pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a 

situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de 

interpretá-lo para mim". 

     Os astrólogos 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". 

     Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos 

os sábios da Babilônia. 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. 

     Ele perguntou ao oficial do rei:  

     "Por que o rei emitiu um decreto tão severo?"  

      Arioque explicou o motivo a Daniel. 

      Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a 

interpretação. 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. 

     Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou 

o Deus dos céus e disse: 

     "Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre; a sabedoria e o poder a 

ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações; destrona reis e os estabelece. 

Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela 

coisas profundas e ocultas; conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com 

ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados; tu me deste 

sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos; revelaste-nos o sonho do 

rei". 

     Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para 

executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: "Não execute os sábios. Leve-me 

ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve". 

     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. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos 



dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado 

foram os seguintes”: 

     "Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, 

e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, 

esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os 

outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que 

passou pela tua mente”. 

      "Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua: uma estátua 

enorme, impressionante, de aparência 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. 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. 

     "Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. 

O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória; nas tuas mãos ele 

pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que 

vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. 

      "Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um 

terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá 

um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo; e assim 



como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os ou-

tros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro 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. Isso significa que se farão alianças políticas por 

meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, 

assim como o ferro não se mistura com o barro. 

      "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 os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para 

sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, 

sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata 

e o ouro. 

     "O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é 

verdadeiro, e a interpretação é fiel". 

     Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe 

honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. 

     O rei disse a Daniel:  

     "Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e 

aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério". 

     Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o 

designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos 



os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, 

Mesaque e Abede-Nego administradores da província da Babilônia, enquanto 

o próprio Daniel permanecia na corte do rei. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

 



SOBRE A ESTÁTUA DE OURO: 

 

O CAPÍTULO 3 CONCERNE AO ORGULHO do poderoso Nabucodonosor 

e a sua humilhação mediante a firmeza dos companheiros de Daniel. 

     Ouro era relativamente abundante naquela época comparado ao que é 

agora. Através das suas conquistas Nabucodonosor havia recolhido aos seus 

tesouros uma abundância desse metal precioso. Ele quis fazer uma 

demonstração pública da riqueza que havia acumulado e para isso, nada 

melhor do que um magnífico monumento feito desse metal. 

     A estátua pode ter sido uma homenagem a Nabopolassar, seu pai, que lhe 

deu oportunidades de conquista e acesso ao trono. Pode ter sido um ídolo de 

Bel, o deus da Babilônia. Pode ainda ter sido do próprio Nabucodonosor, como 

era a cabeça da estátua com que havia sonhado no capítulo 2. Sem dúvida ele 

tinha grande orgulho do poder, riquezas e glória que havia obtido para si com 

o seu exército. 

     A imagem era realmente gigantesca: tinha cerca de trinta metros de altura 

e três de largura! Com estas proporções ela deve ter sido semelhante aos altos 

postes esculturados, "totem-poles", que os indígenas faziam na América do 

Norte. Situado numa planície, refletindo a luz do sol, poderia ser vista de 

longe, magnífica e imponente. 



     A inauguração da estátua era para ser feita com toda a pompa e todos os 

dignitários do império foram convocados a estarem presentes. Foi-lhes 

exigido também que se prostrassem em atitude de adoração diante da estátua 

quando a grande orquestra reunida para a cerimônia começasse a tocar. 

     Seu grande orgulho em mandar todos se prostrarem e adorarem a estátua 

que ele próprio havia feito, talvez de si mesmo. Séculos mais tarde, alguns 

imperadores romanos fizeram o mesmo. 

     Nabucodonosor mandou preparar uma grande orquestra para essa 

inauguração. Música tem um grande efeito emocional e pode ser composta 

especialmente para os objetivos que se deseja: marcial, romântica, fúnebre, 

carnavalesca. 

     A forte música da orquestra era um sinal para que todos os que ali 

estivessem se prostrassem e adorassem - não era adoração espontânea, mas 

obrigatória.  

     A verdadeira adoração vem do coração e é espontânea. Música instrumental 

origina emoções que contribuem igualmente para a adoração sincera, como 

também a forçada. O uso de instrumentos ajudam muito ao cantarmos hinos 

e cânticos espirituais, mas devem ser sempre mantidos em seu lugar, como 

simples acompanhamento. 



     Ao ouvir a música, todos os presentes se prostraram em terra por causa da 

severa penalidade que os aguardava se não o fizessem. Todos menos três - os 

companheiros de Daniel. 

     Em meio a todas aquelas pessoas prostradas, sem dúvida os três se 

destacavam na enorme praça, e alguns caldeus (cidadãos da Babilônia) se 

apressaram a comunicar o fato ao rei Nabucodonosor. É bem provável que eles 

invejavam a posição exaltada desses judeus, e viam agora uma oportunidade 

de se livrarem desses rivais. Isso se vê pela rapidez com que foram falar com o 

rei, e as suas insinuações. 

     O rei ficou furioso com os três, pois considerou que a postura deles era um 

insulto para si, como os caldeus insinuaram. Chamou-os à sua presença, e 

perguntou-lhes se era verdade que recusavam servir aos seus deuses e a adorar 

aquela estátua de ouro. 

     Sem esperar resposta deu-lhes ainda uma oportunidade para se retratarem, 

obedecendo às suas ordens, senão seriam lançados na mesma hora dentro do 

forno de fogo ardente, e desafiou "e quem é o Deus que vos poderá livrar das 

minhas mãos?" Julgava-se mais poderoso do que Deus…! 

     Mas, decerto para a sua surpresa, os três declaram que o seu Deus, a quem 

serviam, poderia e iria livrá-los do forno de fogo ardente e das mãos do rei, mas 

mesmo que não o fizesse, eles não serviriam aos deuses nem adorariam a 

estátua que ele fizera. Nisto eles estavam obedecendo aos mandamentos de 



Deus (Êxodo 20:3-6) mesmo correndo o risco de perder a vida, queimados no 

forno. Requeria muita fé, fidelidade e coragem da parte deles. Eles sabiam que 

Deus tinha imensamente mais poder do que esse rei orgulhoso, mas não 

sabiam se era a vontade de Deus que morressem pela sua fé.  

     Desta vez o orgulhoso Nabucodonosor ficou extremamente encolerizado 

com a falta de submissão desses três judeus e ordenou que o calor do forno 

fosse aumentado sete vezes e que os três fossem imediatamente amarrados 

pelos homens mais fortes do seu exército e em seguida jogados dentro. 

Amarrados, vestidos como se encontravam, foram lançados no forno. O calor 

era tanto que os que os levavam morreram. 

     É engraçado notarmos também uma coincidência que muitas vezes 

deixamos passar desapercebidos, Sadraque, Mesaque e Adede-Nego eram do 

alto escalão político, assim como Daniel, e o alto escalão político da época 

consistia em sete escalas hierárquicas; 1. SÁTRAPAS, 2. PREFEITOS, 3. 

GOVERNADORES, 4. CONSELHEIROS, 5. TESOUREIROS, 6. JUÍZES 

E, 7. MAGISTRADOS. 

     A lógica é: “quanto mais alto a hierarquia que eles pertencessem, mais o 

fogo devesse ser acesso”, como prova para aqueles que o desobedece fosse 

punido à altura de seu cargo. 



 

 

 



     Mas Nabucodonosor podia ver o que estava acontecendo dentro do forno - 

e para a sua imensa surpresa viu que os três estavam não só andando lá dentro, 

mas tinham com eles uma quarta pessoa, e a sua aparência era como a de "um 

filho dos deuses". A Bíblia não nos diz quem era - podia ser um anjo ou mesmo 

o Filho de Deus que veio falar com eles.  

      Nabucodonosor ordenou que os três saíssem da fornalha pela porta; ao 

saírem, verificou-se que não só eles, mas também a sua roupa não havia sido 

queimada, nem havia cheiro de queimado. Em vista desse milagre, 

Nabucodonosor bendisse a Deus, decretou que toda a nação, povo e língua que 

blasfemasse contra o Deus dos três fosse destruído, e deu prosperidade aos 

três na província de Babilônia. 

 

 

 

 

 

 

 



CURIOSIDADES SOBRE DANIEL:  

AONDE ESTAVA DANIEL NO MOMENTO DA ADORAÇÃO À ESTÁTUA 

DE OURO? 

 

O REINO DE BABILÔNIA ERA DIVIDIDO em províncias. Daniel foi 

nomeado governador sobre todas as províncias e permaneceu na capital do 

império. Atendendo a um pedido seu, o rei concordou que seus companheiros 

assumissem cargos políticos importantes no reino e, por isso, separaram-se: 

“E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de 

Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego; mas Daniel permaneceu na porta 

do rei” (Dn 2.49). A imagem do rei Nabucodonosor foi levantada no campo de 

Dura, distante cerca de dez quilômetros da Babilônia. Tudo indica que Daniel 

não estava presente ou foi dispensado de ter de demonstrar sua lealdade ao rei 

devido à sua elevada posição. 

 

 

 

 

 



TRADUÇÃO DE SEUS NOMES: 

 

DANIEL - Deus é o meu juiz 

HANANIAS - Deus foi gracioso comigo 

MISAEL - Quem é como Deus  

AZARIAS - Deus é quem me ajuda 

BELTESSAZAR - Tesouro de Bel ou O depositório dos segredos de Bel 

SADRAQUE - Inspiração do Sol, Deus, autor do mal, seja favorável a nós, 

Deus nos proteja do mal 

MESAQUE - Aquele que pertence à deusa Sheshach 

ABEDE-NEGO - Servo de Nego, um dos deuses babilônios, o sol, uma estrela 

movente, ou os planetas Júpiter ou Vênus 



 

 



CAPÍTULO 3 DE DANIEL NA BÍBLIA: 

 

A estátua de ouro 

 

O REI NABUCODONOSOR FEZ UMA IMAGEM DE OURO de vinte e sete 

metros de altura e dois metros e setenta centímetros de largura, e a ergueu na 

planície de Dura, na província da Babilônia. 

     Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os 

conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades 

provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. 

     Assim todos eles - sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, 

tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais - se 

reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara 

erguer, e ficaram em pé diante dela. 

      Então o arauto proclamou em alta voz:  

     "Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e 

línguas: Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do 

saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e 

adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se 

prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha 

em chamas". 



     Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, 

do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos 

e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei 

Nabucodonosor mandara erguer. 

     Nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os 

judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor:  

     "Ó rei, vive para sempre! Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo 

aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do 

saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e 

adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra 

e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus 

que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque 

e Abede-Nego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus 

deuses nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer". 

     Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abede-

Nego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor 

lhes disse:  

     "É verdade, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, que vocês não prestam culto 

aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois 

agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, 

do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem 

a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. 

Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em 

chamas. E que deus poderá livrá-los das minhas mãos?" 



     Sadraque, Mesaque e Abede-Nego responderam ao rei:  

     "Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos 

atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-

nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó 

rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de 

ouro que mandaste erguer". 

 

Os três homens lançados na fornalha 

 

NABUCODONOSOR FICOU TÃO FURIOSO COM SADRAQUE, Mesaque 

e Abede-Nego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha 

fosse aquecida sete vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos 

soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abede-

Nego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com 

seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados 

na fornalha extraordinariamente quente. 

     A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas 

mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, e estes 

caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei 

Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros:  

     "Não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo?" 

     Eles responderam:  



     "Sim, ó rei". 

     E o rei exclamou:  

     "Olhem! Estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo 

fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses". 

     Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e 

gritou:  

     "Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, servos do Deus Altíssimo, saiam! 

Venham aqui!" 

     E Sadraque, Mesaque e Abede-Nego saíram do fogo. 

     Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajunta-

ram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. 

Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam 

queimados, e não havia cheiro de fogo neles. 

     Disse então Nabucodonosor:  

     "Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, que enviou o 

seu anjo e livrou os seus servos! Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do 

rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro deus que 

não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer 

povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, 

Mesaque e Abede-Nego seja despedaçado e sua casa seja transformada em 

montes de entulho, pois nenhum outro deus é capaz de livrar alguém dessa 

maneira". 

     Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abede-Nego na província da 

Babilônia. 



CAPÍTULO 4 

 



ATÉ AQUI OS TRÊS PRIMEIROS CAPÍTULOS DO LIVRO de Daniel nos 

ensinou duas lições básicas: 

1. Histórias de pessoas que se depararam com decisões de vida e morte. Deus 

quis que essas histórias fossem registradas para que servissem de modelo de 

ação neste mundo; 

2. Profecias historicistas que, de forma acurada predisseram o surgimento e a 

queda de grandes impérios mundiais, desde os dias de Daniel até o fim dos 

tempos. 

     No capítulo 4 do livro de Daniel, vemos como Nabucodonosor finalmente 

veio a conhecer e cultuar ao verdadeiro Deus que Daniel servia. 

     Esta história aconteceu 35 anos após Daniel ter sido feito cativo de 

Babilônia (551 A.C). Daniel estava com cerca de 50 anos de idade. Ele e seus 

amigos, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego haviam sido testemunhas vivas do 

verdadeiro Deus na Babilônia para Nabucodonosor.  

     Em Daniel capítulo 4, Deus é revelado como o CONQUISTADOR. Pois Ele 

é o único Rei verdadeiro para as nações da terra. Por 35 anos Deus 

repetitivamente havia mostrado Sua misericórdia para com Nabucodonosor. 

Ele criou diversas oportunidades para que ele conhecesse e se submetesse 

humildemente ao verdadeiro e único Deus.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



     Neste capítulo mostra a história da conversão de Nabucodonosor e seu 

testemunho pessoal. Ele registra o poderoso milagre da graça transformadora 

de Deus na vida de um rei mundano e orgulhoso. O próprio rei Nabucodonosor 

reconhece a bondade e o poder do verdadeiro e único Deus vivo.  

     Nabucodonosor procurou conhecer seus pensamentos interiores em Daniel 

2:30. Em Daniel 2:1, a Bíblia diz que ele estava “perturbado” e tinha dificuldade 

para dormir. Quando o propósito da profecia operou sua transformação na 

vida do rei, ele então pôde dizer, com segurança, que encontrou paz no mais 

exaltado Deus. 

     Nabucodonosor se regozija por causa dos sinais e maravilhas que Deus 

havia revelado por meio de profecias. É importante notar que os sinais e as 

maravilhas podem amaciar ou endurecer corações. Nabucodonosor 

finalmente reconhece o que havia sido lhe revelado em Daniel 2:44 que o reino 

de Deus é o único reino eterno. 

     Nabucodonosor teve outro sonho que o deixou perturbado. Ele começa da 

mesma forma que no capítulo 2. Ele chama seus homens “sábios”, seus 

mágicos, astrólogos, caldeus e agoureiros. Em primeiro lugar ele buscou o 

conselho dos homens. Como antes, eles ficam impotentes, sem nada poder 

fazer. Dessa vez ele não se esquece do sonho, mas mesmo após contá-lo em 

detalhes, ninguém consegue ajuda-lo. Finalmente Nabucodonosor chama 

Daniel. Nabucodonosor ainda não havia aprendido, pela experiência anterior, 

que ele sempre deveria a Deus em primeiro lugar.  



     Nabucodonosor reconheceu Daniel como alguém que tinha conhecimento 

dos “deuses” santos. A palavra caldeia para “deuses” é “Elahiyn”. 

Provavelmente ela é igual à palavra hebraica “Elohiym” para o Deus único. 

Assim Nabucodonosor, reconhece que Daniel conhece Deus. 

     Nabucodonosor descreve o sonho para Daniel. O primeiro sonho de Daniel 

2 foi dado a Nabucodonosor para lhe revelar que Deus se importava e se 

preocupava com ele de forma pessoal. No verso 17 o sonho foi dado por um 

motivo diferente. Ele foi dado para mostrar que Deus está acima dos reinos e 

dos homens, controlando-os e que Ele é capaz de remover e entronizar reis de 

acordo com Sua vontade. 

     As árvores estavam associadas a cultos pagãos idolátricos. No contexto, 

Nabucodonosor se faz num ídolo – ele é a árvore. Ezequiel 20:28 e Ezequiel 

6:3 claramente associam o culto a ídolos a árvores. Nabucodonosor é um 

exemplo, um modelo do poder do chifre pequeno de Daniel 7:8. 

     Nos tempos antigos, as árvores eram símbolo de ordem universal.  

     O topo da árvore simbolizava o céu. As raízes representavam o mundo de 

baixo. A árvore representava ligação entre céu e terra. Nesse sentido, 

Nabucodonosor iria cumprir o papel de conectar pessoas ao conhecimento do 

verdadeiro Deus. Foi por essa razão que Deus lhe havia dado sonhos 

proféticos, para encorajar o mundo a confiar e se submeter a Deus. Ele não 



entendeu as oportunidades de Deus, perdeu suas bênçãos e a oportunidade de 

ser um fiel representante de Deus ao mundo. 

     De acordo com Salmos 89:5, 7, existe no céu um “Conselho dos Santos”. Em 

Deuteronômio 33:2, esses mesmos santos desceram do Deus do céu no Monte 

Sinai no Êxodo, quando Deus libertou Seus filhos do Egito. Eles estavam 

presentes quando Deus entregou os Dez Mandamentos a Israel. De acordo 

com Zacarias 14:5, esses mesmos santos virão com Deus na segunda vinda de 

Jesus. Nesse sentido, a segunda vinda será um Sinal universal, quando o pilar 

de nuvem e fogo de Deus será manifesto a todo mundo com anjos inumeráveis. 

Em 1 Coríntios 4:9, Paulo nos diz que somos “espetáculo” a esses seres não 

caídos. A palavra grega para “espetáculo” é “teatro”. Efésios 3:8-10 aprofunda 

esse pensamento quando Paulo indica que o Evangelho foi-nos dado com o 

objetivo de revelar a vontade e os propósitos de Deus aos que governam este 

mundo e aos habitantes de todo universo.  

     Daniel ficou sem respirar. Ele imediatamente entendeu o que o sonho 

significava. Mesmo que Nabucodonosor tivesse feito ele cativo, Daniel não 

ficou nem um pouco feliz de dizer que Nabucodonosor teria sua recompensa 

justa. Daniel não disse, “Foi bem feito”. Daniel sabia que, para ser capaz de 

ajudar Nabucodonosor, precisaria de muito amor e diplomacia espiritual. 

Daniel amava Nabucodonosor como uma pessoa. 

     Nabucodonosor é a “árvore” que Deus vai cortar e remover do poder. Da 

mesma forma como Deus deixou um toco do tronco, Deus mostrou a 



Nabucodonosor que seu reino não lhe seria tirado para sempre. O propósito 

dessa disciplina de Deus nos é dado no verso 25 - “até que conheças que o 

Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer”. E no 

verso 26, “E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da 

árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu 

reina”.  

     Verso 23: “... sua porção com os animais do campo, até que passem sobre ele sete 

tempos”. Isso se refere a sete anos literais. 

     Deus, por meio de Daniel, encorajou e advertiu Nabucodonosor a mudar “e 

põe fim aos teus pecados”. Aqui vemos claramente que as advertências e 

julgamentos de Deus são condicionais.  

     Deus advertiu Nabucodonosor a se arrepender. Ele deu ao rei 12 meses para 

mudar de atitude. Mas ele se recusou a se submeter à advertência de Deus e 

reconhecer que Deus tinha o controle de sua vida. Ele age como se ele fosse o 

deus de sua própria vida. Ele toma todo crédito pelo que ele fez com seu poder 

e majestade. Finalmente, Deus se viu obrigado a não esperar mais tempo e 

cumpre Sua profecia. Nabucodonosor se torna como um animal selvagem e é 

levado para fora de sua corte. Ele se torna em um louco.  

 

 



LICANTROFIA: 

 

Provavelmente Nabucodonosor experimentou a licantrofia. Essa é uma 

doença estranha que a maioria dos dicionários médicos relacionam como uma 

forma de insanidade. Nessa desordem, as pessoas se imaginam como sendo um 

lobo ou algum outro animal selvagem. A doença começa e termina 

subitamente. É caracterizada por uma completa negligência da aparência 

pessoal. O cabelo e as unhas crescem bastante. A higiene pessoal é 

completamente negligenciada. O indivíduo anda de quatro, fazendo o som de 

animais. 

 



A CONVERSÃO DE NABUCODONOSOR: 

 

AQUELES SETE ANOS DO VERSO 23 são apresentados como “dias”. Esse é 

um exemplo de aplicação do princípio dia/ano na interpretação profética. Para 

a aplicação do princípio dia/ano, por favor note Ezequiel 4:4-6 e Números 

14:33-34. 

     Foram necessários 35 anos de testemunhos de Daniel, várias revelações do 

poder de Deus e finalmente uma sentença de insanidade, antes que 

Nabucodonosor finalmente se convertesse. Após Nabucodonosor aceitar a 

soberania de Deus, Ele o abençoa, devolvendo-lhe seu reino e sua majestade. 

 

 

 

 

 

 

 



DOIS PONTOS CHAVE: 

1. Quando uma pessoa despreza a vontade de Deus e vive uma vida sem 

harmonia com o Seu plano, não haverá paz duradoura; 

2. Nabucodonosor se submeteu aos conselhos do Espírito Santo de Deus, e ao 

fazer isso, encontrou paz duradoura e verdadeira. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 DE DANIEL NA BÍBLIA 

 

Nabucodonosor sonha com uma árvore 

 

     O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas, que 

vivem no mundo inteiro: 

     “Paz e prosperidade!” 

     “Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas 

que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais! 

Como são poderosas as suas maravilhas! O seu reino é um reino eterno; o seu 

domínio dura de geração em geração”. 

     “Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu 

palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em 

minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente 

deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia 

fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para 

mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, 

contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo”. 

     “Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é 

chamado Beltessazar, em homenagem ao nome do meu deus; e o espírito dos 

santos deuses está nele”. 

     Eu disse:  



     “Beltessazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em 

você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu 

sonho; interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava 

deitado em minha cama”:  

     “Olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A 

árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu; era visível até os confins 

da terra.  Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. 

Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em 

seus galhos; todas as criaturas se alimentavam daquela árvore”. 

     “Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma 

sentinela, um anjo que descia do céu; ele gritou em alta voz”:  

     "Derrubem a árvore e cortem os seus galhos; arranquem as suas folhas e 

espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus 

galhos.  Mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze; fique 

ele no chão, em meio à relva do campo”.  

     "Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama 

da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que 

se passem sete tempos”. 

     "A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredicto, para 

que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos 

homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens". 

     “Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltessazar, diga-

me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue 



interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em 

você”. 

 

Daniel interpreta o sonho 

 

     Então Daniel, também chamado Beltessazar, ficou estarrecido por algum 

tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado.  

     Então o rei disse:  

     "Beltessazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste". 

     Beltessazar respondeu:  

     "Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu 

significado somente aos teus adversários! A árvore que viste, que cresceu e 

ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas 

folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os 

animais do campo, e morada para as aves do céu nos seus galhos - essa árvore, 

ó rei, és tu! Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até 

alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra”. 

     "E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: 

'Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos 

com ferro e bronze; fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será 

molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se 

passem sete tempos'. 



     "Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra 

o rei, meu senhor: Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os 

animais selvagens; comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho 

do céu. Passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre 

os reinos dos homens e os dá a quem quer”. 

     “A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino 

te será devolvido quando reconheceres que os Céus dominam. Portanto, ó rei, 

aceita o meu conselho: Renuncia a teus pecados e à tua maldade, pratica a 

justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em 

paz". 

 

O sonho é realizado 

 

     Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 

     Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real 

da Babilônia, disse:  

      "Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu 

reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade?" 

     As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que 

disse:  

     "É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor: Sua 

autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com 



os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos até 

que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem 

quer". 

     A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi 

expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo 

molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram 

como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. 

     “Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e 

percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo; 

honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. 

     "O seu domínio é um domínio eterno; o seu reino dura de geração em 

geração.  Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe 

agrada 

com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de 

resistir à sua mão ou dizer-lhe: 'O que fizeste?'” 

     “Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a 

majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me 

procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda 

maior”. 

     Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque 

tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder 

para humilhar aqueles que vivem com arrogância". 

 

 



CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENÁRIO POLÍTICO DA ÉPOCA: 

 

 

COM A MORTE DE NABUCODONOSOR houve uma sucessão de reis que 

governaram por breves períodos: 

 

EVIL-MERODAQUE (562 A.C. À 560 A.C.) 

 

EVIL-MERODAQUE OU EVIL-MARDUQUE (existe ainda outra variante, 

Amel-Marduque) foi Rei de Babilónia, filho de Nabucodonosor II. Nasceu por 

volta de 610 a.C.. Reinou por 2 anos, entre os anos 562 a.C. a 560 a.C. Foi 

assassinado pelo seu cunhado, Neriglissar, que se apoderou do reino. 

     O profeta judeu Jeremias conta que Evil-Merodaque no seu 1.º ano de 

acessão [no 12.º mês no 25.º dia], Joaquim, o deposto Rei de Judá, passou da 

condição de um rei exilado sob detenção para amigo pessoal do rei. Atribuiu-

lhe uma pensão alimentar vitalícia. Isso ocorreu no ano 37.º após o exílio de 

Joaquim. (Jeremias 52:31-34; II Reis 25:27-30) 

 

 

 

 



 

 



NERIGLISSAR: (559 A.C. À 556 A.C.) 

 

NERIGLISSAR, EM ACADIANO NERGAL-SHAR-UTSUR, foi um dos 

últimos reis da Babilônia. Ele assassinou Amel-Marduk (Evil-Merodaque, na 

Bíblia), seu cunhado, em 559 a.C. e foi sucedido, em 556 a.C., por seu filho 

Labashi-Marduk.1 2 

     Neriglissar era o capitão da guarda de Nabucodonosor que libertou 

Jeremias da prisão. A crônica babilônica descreve sua guerra ocidental em 

557/556. Ele é tradicionalmente listado como um rei da dinastia caldeia, no 

entanto, não se sabe se ele era um caldeu ou nativo da Babilônia, como ele não 

foi relacionado pelo sangue de Nabopolassar e seus sucessores. Seu nome é 

mencionado como um dos oficiais de alta patente do rei Nabucodonosor II na 

Bíblia (Jeremias 39:13). 

 

 

LABASHI-MARDUQUE (556 A.C. ) 

LABASHI-MARDUQUE (LABASHI-MARDUK), filho de Neriglissar, Rei de 

Babilónia. 

     Seu pai, Neriglissar (Nergal-shar-utsur) havia assassinado o próprio 

cunhado, Evil-Merodaque (Amel-Marduk) e reinado por dois anos (559-6 

a.C.). Labashi-Marduque, filho de Neriglissar, reinou por nove meses, e foi 



deposto pelos sacerdotes. Seu sucessor foi o príncipe Nabonido (Nabuna'id), 

o último rei da Babilônia, cujo filho, Belsazar (Belshazzar) agiu como regente 

em parte do reinado. 

 

 

NABONIDO (554 A.C. À 538 A.C.) 

 

Nabonido ou Nabonadius foi um rei da Babilônia (555 - 539 a.C.), o último rei, 

possivelmente tendo reinado juntamente com seu filho Belsazar. De acordo 

com vários historiadores, Labinito, citado por Heródoto, é uma forma 

corrompida de Nabonido. Seu pai era o príncipe Nabû-balâssi-iqbi. 

     Nabinido e Syennesis, da Cilícia, foram os reis que garantiram a paz entre 

Ciáxares, rei dos Medos, e Aliates, rei da Lídia, após uma guerra de seis anos 

que terminou quando a batalha de Hális foi interrompida por um eclipse solar. 

Labineto ainda era o rei da Babilônia quando Creso, rei da Lídia, guerreou 

contra Ciro, o Grande, e era um dos aliados do lídio. 

     Ele foi casado com Nitócris, filha de Nabucodonosor e viúva de Nergal-

sharezer, com quem teve Belsazar, seu filho mais velho. De acordo com 

Heródoto, Labinito e Nitócris tiveram um filho de nome Labinito,6 que foi o 

último rei da Babilônia, derrotado por Ciro. 



     Uma tábua encontrada perto da antiga Harã dá evidência de que a mãe ou 

avó de Nabonido era devota do deus-lua Sin. Nabonido, como rei, mostrou 

grande devoção à adoração do deus-lua, tanto em Harã como em Ur, onde este 

deus ocupava uma posição dominante.  

     Heródoto, o historiador grego (I, 74), ao considerar os eventos do 20.° ano 

de Nabucodonosor (nisã de 605-nisã de 604 AEC), descreve um tratado 

negociado entre os lídios e os medos, tendo um “Labineto, rei da Babilônia”, 

por mediador. (I, 74) Acredita-se que Labineto seja o modo de Heródoto 

escrever o nome de Nabonido. Mais tarde, Heródoto refere-se a Ciro, o persa, 

como lutando contra o filho de Labineto e Nitócris. 

     Num livro da Série Oriental de Yale, intitulado Nabonidus and Belshazzar 

(Nabonido e Belsazar), o Professor R. P. Dougherty aventa a hipótese de que 

Nitócris era a filha de Nabucodonosor e que Nabonido (Labineto), portanto, 

era o genro de Nabucodonosor. Por sua vez, acha-se que o “filho” de Nitócris 

e Nabonido (Labineto), mencionado por Heródoto, seja Belsazar, contra 

quem Ciro realmente lutou. Embora este argumento se baseie em muitos 

raciocínios dedutivos e indutivos, poderia explicar o motivo da ascensão de 

Nabonido ao trono de Babilônia. Isto também se harmonizaria com o fato 

bíblico de Nabucodonosor ser chamado de “pai” do filho de Nabonido, 

Belsazar (Da 5:11, 18, 22), visto que o termo “pai” às vezes tem o sentido de avô 

ou de antepassado. Este ponto de vista faz de Belsazar o neto de 

Nabucodonosor.  



     A ascensão de Nabonido ao trono seguiu-se ao assassinato de Labasi-

Marduque. Todavia, referir-se Nabonido a si mesmo, numa das suas 

inscrições, como o “poderoso delegado” de Nabucodonosor e de Neriglissar, 

indica que ele afirmava ter obtido o trono por meios legítimos e não era 

usurpador. 

     Em diversos prismas, Nabonido associa consigo seu filho primogênito, 

Belsazar, nas suas orações ao deus-lua. Uma inscrição mostra que no seu 

terceiro ano, antes de sair numa campanha que resultou na conquista de 

Tema, na Arábia, Nabonido designou Belsazar para o reinado em Babilônia. O 

mesmo texto indica que Nabonido ofendeu o povo do seu império por 

concentrar a adoração no deus-lua e por deixar de estar em Babilônia para 

celebrar a festividade do Ano-novo.  

     O documento conhecido como a Crônica de Nabonido declara que, no 7.°, 

9.°, 10.° e 11.° ano do seu reinado, Nabonido estava na cidade de Tema, e em 

cada caso faz-se a declaração: “O rei não veio a Babilônia. 

     Registra-se em outra parte a respeito da cidade de Tema, um oásis: “Ele 

tornou a cidade bela, construiu ali seu palácio como o palácio em Su·an·na 

(Babilônia).” Nabonido estabeleceu sua residência real em Tema, e outros 

textos mostram que caravanas de camelos procedentes de Babilônia levavam 

provisões para lá. Embora não abandonasse sua posição como rei do império, 

Nabonido confiou a administração do governo de Babilônia a Belsazar. Visto 

que Tema era uma cidade de entroncamento de antigas rotas de caravanas, 



pelas quais se transportavam ouro e especiarias através da Arábia, o interesse 

de Nabonido nela talvez fosse motivado por razões econômicas ou talvez se 

baseasse em fatores de estratégia militar.  

     Apresenta-se também a sugestão de que ele achava politicamente 

aconselhável administrar os assuntos de Babilônia através de seu filho. Outros 

fatores, tais como o clima saudável de Tema e o destaque da adoração da lua 

na Arábia, também foram mencionados como possíveis motivos da aparente 

preferência de Nabonido por Tema. 

     Não há informações disponíveis sobre as atividades de Nabonido entre o 

seu 12.° e o seu último ano. Prevendo a agressão dos medos e dos persas, sob 

Ciro, o Grande, Nabonido havia entrado numa aliança com o Império Lídio e 

com o Egito.  

     A Crônica de Nabonido mostra Nabonido de volta em Babilônia no ano do 

ataque medo-persa, quando se celebrava a festividade do Ano-novo e se 

traziam à cidade os diversos deuses de Babilônia. A respeito do avanço de 

Ciro, a Crônica declara que, após a vitória em Ópis, ele capturou Sipar (c. 

60 km ao Norte de Babilônia) e que “Nabonido fugiu”. Daí, segue o relato da 

conquista medo-persa de Babilônia, e declara-se que Nabonido, ao retornar, 

foi preso.  

     Os escritos de Beroso, sacerdote babilônio do terceiro século A.C., contam 

que Nabonido saiu para enfrentar as forças de Ciro em batalha, mas foi 



derrotado. Eles contam adicionalmente que Nabonido se refugiou em Borsipa 

(ao SSO de Babilônia) e que, após a queda de Babilônia, Nabonido rendeu-se 

a Ciro e foi depois deportado para Carmânia (ao Sul da Pérsia). Este relato 

coincide com o registro bíblico no capítulo 5 de Daniel, que mostra que 

Belsazar era o rei atuante em Babilônia por ocasião da sua derrubada. 

     Quanto à ausência de qualquer menção direta de Nabonido no capítulo 5 

de Daniel, pode-se notar que a descrição de Daniel trata de apenas 

pouquíssimos eventos anteriores à queda de Babilônia, e o próprio colapso do 

império é apresentado apenas em poucas palavras. Todavia, seu domínio 

parece ser indicado em Daniel 5:7, 16, 29, onde Belsazar oferece fazer de Daniel 

o terceiro governante no reino, dando a entender que Nabonido era o primeiro 

e Belsazar o segundo.  

     O quinto capítulo de Daniel pode ser considerado como se harmonizando 

com os fatos, ao não consignar nenhum lugar a Nabonido na narrativa, pois 

ele parece não ter tido nenhuma participação nos eventos que decorreram 

quando Gobrias à testa do exército de Ciro entrou na cidade.” 

     É interessante o que a Crônica de Nabonido diz sobre a noite da queda de 

Babilônia: ‘O exército de Ciro entrou em Babilônia sem luta.’ Isto provavelmente 

significa que não houve um conflito generalizado, e concorda com a profecia 

de Jeremias, de que ‘os poderosos de Babilônia deixariam de lutar’. — Je 51:30. 



     As evidentes referências a Belsazar na Crônica também são de interesse. 

Embora Belsazar não seja mencionado especificamente por nome, à luz de 

trechos posteriores da Crônica, como mostrando que Nabonido confiou o 

reinado a Belsazar, tornando-o co-regente. A Crônica declara repetidas vezes 

que o ‘príncipe herdeiro estava em Acade [Babilônia]’, ao passo que o próprio 

Nabonido estava em Tema (na Arábia). Todavia, não se mencionar Belsazar 

por nome, nem se fazer menção da sua morte na Crônica de Nabonido, de 

modo algum lança dúvida sobre a exatidão do livro inspirado de Daniel, em 

que o nome de Belsazar ocorre oito vezes e sua morte conclui o relato vívido 

da derrubada de Babilônia, narrada no capítulo 5 de Daniel.  

 

 



 

Nabonido. 

 

 

 

 

 

 

 



BELSAZAR (CO-REGENTE DE SEU PAI, NABONIDO) 

 

SIGNIFICANDO “BEL PROTEJA O REI”. 

     O primogênito de Nabonido, e co-regente de Nabonido nos últimos anos 

do Império Babilônico. Ele é mencionado no relato bíblico apenas pelo profeta 

Daniel, e, durante muito tempo, sua posição como “rei de Babilônia” foi negada 

pelos críticos da Bíblia. (Da 5:1, 9; 7:1; 8:1) No entanto, a evidência 

arqueológica, na forma de textos antigos, desde então demonstrou a 

historicidade do relato da Bíblia. 

     Em Daniel 5:2, 11, 18, 22, Nabucodonosor é mencionado como “pai” de 

Belsazar, e Belsazar como “filho” de Nabucodonosor. É provável que a mãe de 

Belsazar tenha sido Nitócris, e que ela era filha de Nabucodonosor. Neste caso, 

Nabucodonosor era avô de Belsazar. (Veja Gên 28:10, 13, para ver um uso 

comparável de “pai”.) No entanto, nem todos os peritos acham totalmente 

satisfatória a evidência para tal parentesco. Pode ser que Nabucodonosor 

fosse simplesmente o “pai” de Belsazar quanto ao trono, tendo sido 

Nabucodonosor predecessor régio. De maneira similar, os assírios usavam a 

expressão “filho de Onri” para indicar um sucessor de Onri.  

     Uma tabuinha cuneiforme, datando do ano de ascensão ao trono de 

Neriglissar, que sucedeu Avil-Marduque (Evil-Merodaque) no trono 

babilônico, refere-se a um certo “Belsazar, o principal oficial do rei”, em 



conexão com uma transação financeira. É possível, embora não provado, que 

isso se refira ao Belsazar da Bíblia.  

     A respeito da conquista de Tema por Nabonido, no terceiro ano do seu 

governo, Ele confiou o ‘Acampamento’ ao seu (filho) mais velho, o 

primogênito, Belsazar, as tropas em toda a parte no país ele mandou pôr sob 

o comando dele. Largou tudo, confiou-lhe o reinado, e ele mesmo, Nabonido, 

iniciou uma longa jornada, as forças militares de Acade marchando com ele; 

virou-se para Tema (bem) no oeste.” Portanto, Belsazar definitivamente 

exercia autoridade real desde o terceiro ano de Nabonido em diante, e este 

evento corresponde provavelmente à referência de Daniel ao “primeiro ano de 

Belsazar, rei de Babilônia”. — Da 7:1. 

     Em outro documento, a Crônica de Nabonido, encontra-se uma declaração 

com respeito ao sétimo, nono, décimo e décimo primeiro ano de reinado de 

Nabonido. Reza: “O rei estava em Tema enquanto o príncipe, os oficiais e seu 

exército estavam em Acade.”  

     Nabonido passou grande parte de seu reinado longe de Babilônia, e, embora 

não abdicasse à sua posição de governante supremo, confiou a autoridade 

administrativa a seu filho, Belsazar, para atuar durante a sua ausência. Isto se 

torna evidente de vários textos recuperados dos antigos arquivos, que provam 

que Belsazar exercia prerrogativas reais, que ele expedia ordens e comandos. 

Os assuntos tratados por Belsazar em certos documentos e ordens eram 

aqueles que normalmente seriam cuidados por Nabonido, como governante 



supremo, se estivesse presente. No entanto, Belsazar continuava sendo apenas 

o segundo governante do império e, assim, só podia oferecer tornar Daniel “o 

terceiro no reino”. — Da 5:16. 

     É verdade que inscrições oficiais dão a Belsazar o título de “príncipe 

herdeiro”, ao passo que no livro de Daniel seu título é “rei”. (Da 5:1-30)  

     O Fim do Governo de Belsazar. Na noite de 5 de outubro de 539 A.C. 

(calendário gregoriano), Belsazar deu um grande banquete a mil de seus 

grandes, conforme relata o capítulo 5 de Daniel. (Da 5:1) Babilônia estava 

então ameaçada pelas forças sitiantes de Ciro, o Persa, e de seu aliado Dario, o 

Medo.  

     Segundo o historiador judeu Flávio Josefo, Nabonido se havia recolhido a 

Borsipa depois de ter sido derrotado pelas forças medo-persas em batalha. 

Neste caso, Belsazar era o rei interino na própria Babilônia. A realização de 

um banquete, enquanto a cidade estava sendo sitiada, não é tão incomum, 

quando se lembra que os babilônios confiantemente consideravam as 

muralhas da cidade como inexpugnáveis.  

     Os historiadores Heródoto e Xenofonte também declaram que a cidade 

tinha abundantes suprimentos das coisas necessárias, e por isso não estava 

preocupada com alguma escassez. Heródoto descreve a cidade como em 

animação festiva naquela noite, havendo danças e divertimentos. 



     Durante o banquete, e sob a influência do vinho, Belsazar mandou trazer os 

vasos tirados do templo de Jerusalém, a fim de que ele, seus convidados, e suas 

esposas e concubinas pudessem beber deles, enquanto louvavam os deuses 

babilônios. Obviamente, esta demanda não se devia a alguma falta de vasos 

para beber, mas, antes, constituía um deliberado ato de desprezo deste rei 

pagão em vitupério do Deus dos israelitas, Jeová. (Da 5:2-4) Com isso ele 

desafiou a Jeová, o qual havia inspirado as profecias que prediziam a queda de 

Babilônia. Ao passo que Belsazar parecia despreocupado com o sítio pelas 

forças inimigas, ele ficou agora muito abalado quando de repente apareceu 

uma mão e começou a escrever na parede do palácio.  

     Com os joelhos batendo, ele convocou todos os seus sábios para dar-lhe a 

interpretação da mensagem escrita, mas em vão. O registro mostra que a 

rainha lhe deu então um conselho sensato, recomendando Daniel como 

alguém capaz de fornecer a interpretação. (Da 5:5-12)  

     A “rainha” não era a esposa de Belsazar, mas a sua mãe, filha de 

Nabucodonosor, Nitócris. Daniel, por inspiração divina, revelou o significado 

da mensagem milagrosa, predizendo a queda de Babilônia diante dos medos e 

dos persas. Embora o idoso profeta condenasse o ato blasfemo de Belsazar, de 

usar vasos da adoração de Jeová para louvar deuses cegos, surdos e ignorantes, 

Belsazar manteve a sua oferta e passou a investir Daniel da posição de terceiro 

governante no reino condenado. — Da 5:17-29. 



     Belsazar não sobreviveu àquela noite, sendo morto na queda da cidade 

durante a noite de 5 de outubro de 539 AEC, quando, segundo a Crônica de 

Nabonido, “o exército de Ciro entrou em Babilônia sem batalha”.  

      Com a morte de Belsazar e a aparente rendição de Nabonido a Ciro, 

encerrou-se o Império Neobabilônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 DE DANIEL NA BÍBLIA: 

 

 

 

 

CERTA VEZ O REI BELSAZAR DEU UM GRANDE BANQUETE para mil 

dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. 

     Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro 

e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de 

Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas 

concubinas bebessem nessas taças. 

     Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de 

Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas 

concubinas beberam nas taças. 

     Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, 

de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente apareceram dedos de mão 

humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais 

iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. 

     Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam 

um no outro e as suas pernas vacilaram.  Aos gritos, o rei mandou chamar os 

encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia:  

     "Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu 

significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço 

e será o terceiro em importância no governo do reino". 



     Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem 

dizer ao rei o seu significado. Diante disso o rei Belsazar ficou ainda mais 

aterrorizado e o seu rosto, mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. 

     Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do 

banquete e disse:  

     "Ó rei, vive para sempre! Não fiques assustado nem tão pálido! 

     Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na 

época do teu predecessor verificou-se que ele era um iluminado e tinha 

inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu 

predecessor - sim, o teu predecessor - o nomeou chefe dos magos, dos 

encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. 

     Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de 

Beltessazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de 

interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele 

te dará o significado da escrita". 

     Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse:  

     "Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube 

que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com 

inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os 

encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu 

significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de 

dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e 

dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma 



corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do 

reino". 

     Então Daniel respondeu ao rei:  

     "Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas 

a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu 

significado.  

     "Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu 

soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe 

concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e 

o temiam. A quem o rei queria matar, matava; a quem queria poupar, poupava; 

a quem queria promover, promovia; e a quem queria humilhar, humilhava. No 

entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do 

orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi 

expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal; passou 

a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois; e o seu corpo 

se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina 

sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer”. 

     "Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de 

tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste 

trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus 

nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de 

ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver nem ouvir 

nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua 



vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as 

palavras da inscrição. "Esta é a inscrição que foi feita: 

     MENE, MENE, TEQUEL, PARSIM. 

     "E este é o significado dessas palavras: 

 

     Mene: Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim.   

     Tequel: Foste pesado na balança e achado em falta. 

     Peres: Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas". 

     “Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, 

puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço, e o proclamaram o terceiro em 

importância no governo do reino. 

     Naquela mesma noite Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o 

medo, apoderou-se do reino, com a idade de sessenta e dois anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 

 



CONCEITO POLÍTICO: 

 

CIRO, O GRANDE: (559 A.C. À 530 A.C.) 

CIRO II (KURUŠ EM PERSA ANTIGO), mais conhecido como Ciro, o 

Grande, foi rei da Pérsia entre 559 e 530 a.C., ano em que morreu em batalha 

com os Massagetas. Pertencente à dinastia dos Aquemênidas, foi sucedido 

pelo filho, Cambises II. Foi o criador do maior império até então visto na 

História. 

     Ciro foi um príncipe persa com ascendência na casa real dos medos, até 

então o povo dominante do Planalto Iraniano. A versão da história do 

nascimento de Ciro consta que o rei medo Astiages, seu avô, teve um sonho 

em que uma videira crescia das costas de sua filha Mandame, mãe de Ciro, 

lançando gavinhas que envolviam toda a Ásia. Sacerdotes lhe advertiram que 

a videira era seu neto Ciro (cujo nome persa era Kurush), e que ele tomaria o 

lugar do velho reino da Média no mundo. Então o rei medo mandou seu 

mordomo que o matasse nas montanhas. O mordomo, chamado Harpago, se 

comoveu com a beleza da criança e o entregou aos cuidados de um pastor. Ao 

descobrir a traição, Astíages esquartejou o filho de Harpago, e o serviu em um 

jantar para o mordomo, que apenas soube o que estava comendo quando 

levaram a última travessa à mesa: a cabeça de seu filho. 

 



     Ciro finalmente se tornaria rei dos persas, até então um povo tributário dos 

medos. Então uma rebelião liderada por Harpago derrotou Astíages, que foi 

levado a Ciro para julgamento. O rei persa poupou a vida de seu avô, mas 

marchou para a capital da Média, Ecbátana, e tomou o controle do vasto 

território medo. 

     Assim que tomou o controle político de toda a região do atual Irã, Ciro 

conquistou a Lídia (reino contra o qual os medos contendiam havia décadas, 

sem sucesso) e os territórios a leste da Pérsia até o Turquestão, na Ásia 

Central. 

     Em 539 a.C. Ciro conquistou a Babilônia. Os registros bíblicos informam 

que Ciro teria recebido uma mensagem divina que o ordenava a enviar de volta 

à Palestina todos os Judeus cativos naquela cidade. De qualquer forma, foi o 

autor de famosa declaração que em 537 a.C. autorizava os judeus a regressar à 

Judeia, pondo fim ao período do Cativeiro Babilónico. Em uma noite de 5/6 de 

outubro de 539 AEC, Ciro acampou em volta de Babilônia com seu exército. 

Enquanto os babilônicos festejavam, engenhosamente Ciro desviava as águas 

do Rio Eufrates para um lago artificial. Eles puderam atravessar o rio com a 

água na altura da cintura e entraram sem lutar, visto que os portões estavam 

abertos. 

     A Palestina, com posição estratégica nas rotas comerciais do Egito, ficou 

guarnecida por um povo agradecido ao imperador persa e pronto para 

defendê-lo. A queda da Babilônia ainda lhe rendeu a lealdade dos Fenícios, 



cuja habilidade naval era admirada pelo mundo conhecido, e que consistiria 

na base da marinha persa, anos depois, responsável pelas conquistas na Trácia 

e as guerras contra dos gregos. 

     Em todas as conquistas, destacou-se por uma generosidade incomum no 

seu tempo, ao poupar seus inimigos vencidos - ou até empregá-los em cargos 

administrativos de seu império. Ciro também demonstrou tolerância religiosa 

ao manter intactas as instituições locais (e até cultuar os deuses de regiões 

conquistadas, como quando entrou na Babilônia e consagrou-se rei no templo 

de Marduque). Ciro também procurou manter todos os povos do império sob 

a administração de líderes locais, de forma que, sob a suserania de um governo 

forte, muitos daqueles povos se viram em melhor situação sob os persas do 

que independentes. 

     A habilidade política de Ciro, seguida pelos seus sucessores imediatos, 

assegurou a força e a unidade de uma vasta região, que ia da Anatólia ao 

Afeganistão, e do Cáucaso à Arábia, composta por uma miríade de povos 

diferentes, algo que jamais havia sido conseguido na história da humanidade 

até então. 

     Após a morte de seu pai, em 559 a.C., Ciro tornou-se rei de Anshan. No 

entanto, seu reino não era independente, posto que, como seus predecessores, 

Ciro teve de reconhecer sua sujeição ao Reino Medo. Durante o reinado de 

Astíages, o Império Medo possivelmente governou a maioria dos povos do 



Antigo Oriente, desde a fronteira da Lídia, ao oeste, até a Pártia e Pérsia, ao 

leste. 

     Na versão de Heródoto, Hárpago, buscando vingança, convenceu Ciro a 

incitar a sublevação dos persas contra seus senhores feudais, os medos. Porém, 

provavelmente, Harpago e Ciro rebelaram-se devido às suas insatisfações 

acerca da política ministrada por Astíages. O início da revolta se deu em 549 

a.C. e, desde então, com a ajuda de Hárpago, Ciro liderou seu exército contra 

os medos, até a conquista de Ecbátana, em 549 a.C., dominando, efetivamente, 

o império medo. 

     Apesar de ter aceitado a coroa da Média, em 546 a.C., ele oficialmente 

assumiu o título de "Rei da Pérsia". Arsames, que era o governante da Pérsia 

sob os medos, teve, portanto, de abrir mão de seu trono. Seu filho, Hístaspes, 

primo de segundo grau de Ciro, foi nomeado sátrapa de Pártia e Frígia. 

Arsames viveria para ver seu neto tornar-se Dario, o Grande, da Pérsia, após a 

morte dos filhos de Ciro. 

     A conquista da Média foi apenas o início das guerras realizadas por Ciro. 

Astíages havia aliado-se a Creso de Lídia, seu cunhado, a Nabônido da 

Babilônia e a Amásis II do Egito, tencionando reunir forças contra Ciro e seu 

império. 

     As datas exatas da conquista da Lídia são desconhecidas, mas deve ter 

ocorrido entre a derrubada do reino medo por Ciro (550 a.C.) e sua conquista 



da Babilônia (539 a.C.). Era comum no passado atribuir 547 a.C. como o ano 

da conquista, devido a algumas interpretações da Crônica de Nabonido, mas 

esta posição não é atualmente muito usual. Os lídios inicialmente atacaram 

Pteria, cidade do Império Aquemênida na Capadócia. Creso cercou e capturou 

a cidade escravizando seus habitantes. Enquanto isso, os persas convidaram 

os cidadãos da Jônia que faziam parte do reino lídio a revoltar-se contra seus 

governantes. A oferta foi rejeitada e, portanto, Ciro formou um exército e 

marchou contra os lídios, aumentando seus números ao passar por nações em 

seu caminho. A Batalha de Pteria foi efetivamente um empate, com ambos os 

lados sofrendo pesadas baixas ao anoitecer. Creso recuou para Sardes na 

manhã seguinte. 

 



 

Busto de Ciro II, o Grande, conquistador da Babilônia. 

 

 



CONCEITO HISTÓRICO DA ÉPOCA DO CAPÍTULO 6: 

 

OS REGISTROS HISTÓRICOS MOSTRAM que, desde tempos antigos, os 

reis mesopotâmios eram encarados como divinos, e que se lhes rendia 

adoração. Muitos comentadores julgam que a restrição quanto a fazer 

‘petições’, especificada no edito de Dario, referia-se inteiramente a petições de 

natureza religiosa, não se aplicando a pedidos de natureza geral. A existência 

duma “cova de leões” em Babilônia está em conformidade com o testemunho 

de inscrições antigas, que mostram que governantes orientais frequentemente 

tinham coleções de animais selvagens. A obra Soncino Books of the Bible 

(Livros da Bíblia, de Soncino; Daniel, Esdras e Neemias, p. 49), comentando 

isso, declara: “Sabe-se que os persas herdaram dos reis assírios o costume de 

manter tais animais em seus jardins zoológicos.” — Editada por A. Cohen, 

Londres, 1951. 

     Depois do capítulo 6 de Daniel, a única menção adicional de Dario é com 

respeito a um acontecimento no seu “primeiro ano” de governo. Foi durante 

aquele ano que Daniel ‘compreendeu’ o limite de 70 anos da desolação de Judá, 

e recebeu a revelação a respeito das 70 semanas proféticas e da vinda do 

Messias. (Da 9:1, 2, 24-27) O anjo que trouxe a Daniel a visão que retratava os 

empenhos do “rei do norte” e do “rei do sul”, revelou também que ele já havia 

anteriormente atuado como fortalecedor angélico e baluarte durante o 

primeiro ano de Dario, o medo. (Da 11:1, 6) Os comentadores, em geral, 



entendem que o anjo prestou este serviço a Dario, mas parece mais provável 

que tal auxílio tenha sido dado a Miguel, mencionado no versículo precedente 

(Da 10:21) como tendo lutado ao lado deste específico mensageiro angélico. De 

modo que havia cooperação e colaboração angélica na luta contra o demoníaco 

‘príncipe da Pérsia’, que se esforçara a frustrar o cumprimento dos propósitos 

de Jeová. — Da 10:13, 14. 

     Identificação de Dario, o Medo. Ainda não se encontrou nenhuma 

referência a “Dario, o medo”, em qualquer inscrição não-bíblica, nem é ele 

mencionado por antigos historiadores seculares, anteriores a Josefo 

(historiador judaico do primeiro século EC). Isto tem servido de base ou 

pretexto para muitos críticos tacharem Dario, o medo, de personagem fictício. 

     Alguns peritos apresentam Cambises (II) como constituído “Rei de 

Babilônia” por seu pai Ciro, logo depois da conquista de Babilônia. Embora 

Cambises, evidentemente, representasse seu pai anualmente na festividade do 

“Ano-Novo” em Babilônia, parece ter residido em Sipar o restante do tempo. 

Pesquisas baseadas no estudo de textos cuneiformes indicam que Cambises, 

evidentemente, só assumiu o título de “Rei de Babilônia” em 1.° de nisã de 

530 AEC ao ser feito co-regente de Ciro, que então empreendia a campanha 

que resultou na sua morte. Os empenhos de associar Dario com o filho de Ciro, 

Cambises II, não concordam com Dario ter “cerca de sessenta e dois anos de 

idade” por ocasião da queda de Babilônia. — Da 5:31. 



     A opinião de que Dario talvez fosse outro nome do próprio Ciro não se 

harmoniza com Dario ter sido medo e “da descendência dos medos”, esta 

última expressão indicando que seu pai, Assuero, era medo. Ciro, 

definitivamente, é chamado de “persa”, e embora sua mãe talvez fosse meda, 

conforme alguns historiadores afirmam, seu pai, de acordo com o Cilindro de 

Ciro, foi Cambises I, persa. — Da 9:1; 6:28. 

     Outros identificariam Dario com um suposto “tio” de Ciro, apresentado 

pelo historiador grego Xenofonte como “Ciaxares, filho de Astíages”. 

Xenofonte conta que Ciaxares sucedeu ao trono de Astíages, rei medo, mas 

que Ciaxares, mais tarde, entregou tanto a sua filha como toda a Média ao seu 

sobrinho Ciro. (Ciropedia, I; VIII; Clássicos Jackson, Vol. I, pp. 36, 320, 321.) 

Tanto Heródoto como Ctésias (historiadores gregos mais ou menos 

contemporâneos de Xenofonte), porém, apresentam relatos que contradizem 

o de Xenofonte, e Heródoto (I, 109) afirma que Astíages morreu sem filho 

varão. A Crônica de Nabonido mostra que Ciro obteve o reinado sobre os 

medos por capturar Astíages. Além disso, esta identificação de Dario com 

Ciaxares II exigiria presumir que Astíages também era conhecido como 

Assuero, visto que Dario, o medo, era “filho de Assuero”. (Da 9:1) De modo que 

este conceito não tem confirmação. 

Quem realmente era Dario, o medo? 

     Mais recentemente, diversas obras de referência têm favorecido a 

identificação de Dario com Gubaru (comumente identificado com o Gobrias 



mencionado na Ciropedia de Xenofonte), que se tornou governador de 

Babilônia após a conquista desta cidade pelos medo-persas. Basicamente, a 

evidência que apresentam é a seguinte: 

     O antigo texto cuneiforme conhecido como a Crônica de Nabonido, 

relatando a queda de Babilônia, diz que Ugbaru, “governador de Gutium, e o 

exército de Ciro, entraram em Babilônia sem batalha”. Daí, depois de relatar a 

entrada de Ciro na cidade, 17 dias mais tarde, a inscrição declara que Gubaru, 

“seu governador, empossou (sub-) governadores em Babilônia”. Note que os 

nomes “Ugbaru” e “Gubaru” não são iguais. Embora pareçam similares, no 

estilo de escrita cuneiforme o sinal para a primeira sílaba do nome de Ugbaru 

é bem diferente daquele de Gubaru. A Crônica declara que Ugbaru, 

governador de Gutium, morreu poucas semanas depois da conquista. Outros 

textos cuneiformes mostram que Gubaru continuou vivo e serviu durante 

14 anos como governador, não somente da cidade de Babilônia, mas da inteira 

região de Babilônia, bem como da “Região além do Rio”, que incluía a Síria, a 

Fenícia e a Palestina, até a fronteira do Egito. De modo que Gubaru era 

governante duma região que se estendia por todo o Crescente Fértil, 

basicamente a mesma área que a do Império Babilônico. Dario, o medo, deve 

ser lembrado, é mencionado como sendo “constituído rei sobre o reino dos 

caldeus” (Da 5:31; 9:1), mas não como “rei da Pérsia”, forma usual de se 

mencionar o Rei Ciro. (Da 10:1; Esd 1:1, 2; 3:7; 4:3) De modo que a região 

governada por Gubaru pelo menos parece ser a mesma que a governada por 

Dario. 



     Visto que Gubaru em parte alguma é chamado “Dario”, faz-se a sugestão de 

que “Dario” era seu título ou nome no trono. W. F. Albright declara: “Parece-

me altamente provável que Gobrias [Gubaru] realmente assumiu a dignidade 

real, junto com o nome ‘Dario’, talvez um antigo título real iraniano, enquanto 

Ciro estava ausente numa campanha oriental.” (Journal of Biblical Literature 

[Revista de Literatura Bíblica], 1921, Vol. XL, p. 112, n. 19)  

     Em resposta à objeção de que as tabuinhas cuneiformes em parte alguma 

falam de Gubaru como “rei”, os que favorecem a identificação de Gubaru com 

o Rei Dario apontam para o fato de que o título de rei tampouco é aplicado a 

Belsazar, nas tabuinhas cuneiformes, todavia, o documento cuneiforme 

conhecido como “Relato Versificado Persa de Nabonido” declara 

definitivamente que Nabonido ‘confiou o reinado’ ao seu filho. 

     Neste sentido, o Professor Whitcomb salienta que, segundo a Crônica de 

Nabonido, Gubaru, como governador distrital de Ciro, “designou... 

(governadores distritais) em Babilônia”, assim como Daniel 6:1, 2, mostra que 

Dario “estabeleceu sobre o reino cento e vinte sátrapas”. Whitcomb, por isso, 

afirma que Gubaru, como governador de governadores, provavelmente era 

chamado de rei pelos seus subordinados. E, referindo-se à região extensa sobre 

a qual Gubaru (Gobrias) exercia domínio, A. T. Olmstead diz: “Sobre toda 

esta vasta extensão de terras férteis, Gobrias [Gubaru] governava quase que 

como monarca independente.” — History of the Persian Empire (História do 

Império Persa), 1948, p. 56. 



     Em harmonia com o acima, alguns peritos acham provável que Dario, o 

medo, na realidade fosse vice-rei que governava o reino dos caldeus, mas como 

subordinado a Ciro, monarca supremo do Império Persa. A. T. Olmstead 

observa: “Nos seus tratos com os seus súditos babilônios, Ciro era ‘rei de 

Babilônia, rei de terras’. Por assim insistir que a antiga linhagem de monarcas 

permanecia ininterrupta, ele bajulou a vaidade deles, granjeou a sua lealdade... 

Mas era Gobrias, o sátrapa, quem representava a autoridade real após a 

partida do rei.”  

     Aqueles que afirmam que o Dario bíblico foi de fato tal vice-governante 

apontam para o fato de que se diz que Dario “recebeu o reino” e que ele foi 

“constituído rei sobre o reino dos caldeus” como evidência de que ele, de fato, 

estava subordinado a um monarca superior. — Da 5:31; 9:1; compare isso com 

Daniel 7:27, onde diz que o “Supremo”, Jeová Deus, entrega o Reino aos 

“santos”. 

     Ao passo que, em muitos sentidos, as informações disponíveis a respeito de 

Gubaru parecem ser paralelas àquelas a respeito de Dario, e embora Dario 

talvez tenha sido vice-rei sob Ciro, esta identificação ainda assim não pode ser 

considerada conclusiva. Os registros históricos não nos falam sobre a 

nacionalidade de Gubaru, nem a sua ascendência, para assim indicar se era 

“medo” e “filho de Assuero”. Não mostram que tinha autoridade régia a ponto 

de poder fazer uma proclamação ou um edito da natureza descrita em Daniel 

6:6-9. Adicionalmente, o registro bíblico parece indicar que o governo de 

Dario sobre Babilônia não durou muito, e que Ciro, depois, assumiu o reinado 



sobre Babilônia, embora seja possível que governassem simultaneamente, e 

que Daniel fez menção especial apenas do ano em que Dario passou a ter 

destaque em Babilônia. (Da 6:28; 9:1; 2Cr 36:20-23) Gubaru continuou no seu 

posto por 14 anos. 

     Por que a identificação histórica é incerta. A verdade do relato da Bíblia, 

naturalmente, não depende da confirmação de fontes seculares. Os numerosos 

casos em que pessoas ou eventos registrados na Bíblia, anteriormente 

rejeitados pelos críticos como ‘não históricos’, por fim demonstraram, além de 

refutação, ser históricos, devem proteger os estudantes da Palavra de Deus 

contra dar indevida importância a críticas adversas. As centenas de milhares 

de tabuinhas cuneiformes descobertas no Oriente Médio ainda apresentam 

uma história bem imperfeita, com várias lacunas e espaços em branco. Quanto 

a outras fontes, os antigos historiadores seculares, de cujos escritos restam 

cópias (embora não raro em forma fragmentária), eram poucos, a maioria deles 

gregos, e eles estavam distantes dos eventos registrados no livro de Daniel por 

um, dois ou mais séculos. 

     Um motivo muito mais convincente, porém, para a falta de informações a 

respeito de Dario nos registros babilônicos é fornecido pelo próprio livro de 

Daniel. Ele mostra que Dario designou Daniel para um alto cargo no governo, 

para o grande desgosto de outros altos funcionários. A trama deles contra 

Daniel fracassou, e Dario executou os acusadores de Daniel e as famílias deles, 

o que provavelmente provocou a hostilidade dos demais funcionários. A 

proclamação de Dario, ordenando que todos no reino ‘temessem diante do 



Deus de Daniel’, inevitavelmente deve ter causado profunda falta de satisfação 

e ressentimento entre os poderosos clérigos babilônios. Visto que os escribas 

seguramente estavam sob a direção desses elementos, não seria nada de 

estranhar que os registros fossem posteriormente alterados e a evidência a 

respeito dele eliminada. Sabe-se de ações similares tomadas na história 

daqueles tempos. 

     A forma dupla de governo medo-persa apresentada na Bíblia, portanto, 

precisa ser devidamente tomada em consideração. (Da 5:28; 8:3, 4, 20) 

Embora a história secular dê preponderante destaque a Ciro e os persas, o 

registro bíblico mostra que os medos continuavam num aparente arranjo de 

parceria com os persas, e as leis continuavam a ser aquelas “dos medos e dos 

persas”. (Da 6:8; Est 1:19) Os medos desempenharam o papel principal na 

derrubada de Babilônia. (Is 13:17-19) Note, também, que Jeremias (51:11) 

predisse que os “reis [plural] dos medos” estariam entre os que atacariam 

Babilônia. É bem possível que Dario tenha sido um desses reis. 

     Dario Histaspes, também chamado Dario, o Grande, ou Dario I (persa). É 

considerado um dos governantes destacados do Império Persa. Dario descreve 

a si mesmo como “filho de Histaspes, aquemênida, persa, filho dum persa, 

ariano, de descendência ariana”. (History of the Persian Empire, pp. 122, 123) 

Deste modo reivindicava ter ascendência real do mesmo ancestral que Ciro, o 

Grande, embora dum ramo familiar diferente do de Ciro. 



     Depois da morte de Cambises II em 522 AEC, ocorrida enquanto retornava 

do Egito, o trono persa foi ocupado durante curto período por seu irmão 

Bardiia (ou possivelmente por um mago chamado Gaumata). Dario, auxiliado 

por seis outros nobres persas, matou o ocupante do trono e o obteve para si 

mesmo.  

     A versão de Dario disso é apresentada em três idiomas na imensa inscrição 

que havia mandado gravar nos penhascos escarpados em Behistun, defronte 

duma planície atravessada pela principal rota de caravanas de Bagdá a Teerã. 

Segundo a inscrição, Gaumata era usurpador, fazendo-se passar pelo irmão de 

Cambises, que havia sido morto. A maioria dos peritos modernos aceita este 

relato (permeada de repetidas afirmações feitas por Dario de que “é verdade e 

não mentiras”) como basicamente factual, ao passo que alguns creem que 

Dario era um “monumental mentiroso” e que a evidência o aponta como o 

verdadeiro usurpador. Qualquer que seja o caso, Dario viu-se confrontado 

com um império em revolta ao assumir o reinado, e pensa-se que gastou os 

dois anos seguintes em subjugar os elementos insurretos em todo o domínio.     

     O Egito, que se libertara do jugo persa, foi reconquistado por Dario em 

cerca de 519-518 AEC. Depois disso, ele estendeu os limites imperiais até a 

Índia, no L, e até a Trácia e a Macedônia, no O. É conhecido também por sua 

eficiente reorganização da estrutura administrativa em todo o império, pela 

criação dum código de leis imperial, chamado Estatuto dos Bons 

Regulamentos, e por ter reaberto o canal ligando o rio Nilo do Egito ao mar 

Vermelho. 



     É especialmente com respeito à reconstrução do templo em Jerusalém que 

Dario Histaspes consta no registro bíblico. O alicerce do templo foi lançado 

em 536 AEC, mas a obra de reconstrução foi proibida em 522 AEC e 

“continuou parada até o segundo ano do reinado de Dario” (520 AEC). (Esd 

4:4, 5, 24) Durante esse ano, os profetas Ageu e Zacarias incitaram os judeus 

a recomeçarem a construção, e a obra foi empreendida novamente. (Esd 5:1, 

2; Ag 1:1, 14, 15; Za 1:1) Isto resultou numa investigação e no envio duma carta 

de Tatenai, o governador que representava os interesses imperiais na região 

ao O do Eufrates, e de outros altos funcionários, ao rei persa Dario. A carta 

informava-o sobre a obra de construção, expondo a reivindicação dos judeus 

quanto à legalidade do projeto e solicitando uma investigação nos arquivos 

reais, para ver se existia evidência escrita para confirmar essa reivindicação. 

(Esd 5:3-17)  

      A declaração judaica, que contrastava as ações do caldeu Nabucodonosor, 

como o destruidor do templo, com as do persa Ciro, como aquele que 

autorizou sua reconstrução, deve ter exercido um efeito apropriado e 

oportuno sobre Dario, visto que nos primeiros anos do seu reinado teve de 

subjugar duas revoltas de rebeldes que assumiram o nome de Nabucodonosor 

(chamados de Nabucodonosor III e Nabucodonosor IV pelos historiadores), 

afirmando ser filhos de Nabonido e empenhando-se em tornar Babilônia 

independente do Império Persa. 

     A pesquisa oficial nos registros dos arquivos de Ecbátana, antiga capital 

meda, resultou na descoberta do documento de Ciro. Em vista disso, Dario 



mandou ordens ao governador Tatenai para que ele e os outros altos 

funcionários não somente deixassem de interferir na obra do templo, mas 

também fornecessem fundos para a construção, da “tesouraria real do imposto 

de além do Rio”, bem como animais e outras coisas necessárias para as ofertas 

sacrificiais. Quem violasse a ordem do rei devia ser pregado numa estaca e sua 

casa ‘tornada latrina pública’. — Esd 6:1-12. 

      Com esta cooperação oficial e contínuo encorajamento profético (Za 

7:1; 8:1-9, 20-23), a obra do templo prosseguiu até ser completada com bom 

êxito no “terceiro dia do mês lunar de adar, isto é, no sexto ano do reinado de 

Dario” (Esd 6:13-15; por volta de 6 de março de 515 AEC). Visto que as 

inscrições de Dario indicam ter sido ele um devoto adorador de Auramazda 

(ou Ahura Mazda), é evidente que sua ação, embora servindo ao propósito de 

Jeová Deus, e, sem dúvida, sob Sua direção, foi basicamente tomada por 

respeito à natureza irrevogável das leis medo-persas e em harmonia com uma 

política de tolerância exercida pelo governo de Dario, encontrando-se 

evidência de tal tolerância em algumas de suas inscrições. 

     Campanhas Posteriores na Grécia. Perto da virada do século, várias cidades 

gregas da Jônia revoltaram-se contra a dominação persa, e, embora seu levante 

fosse subjugado, Dario decidiu punir Atenas e Erétria por terem ajudado as 

cidades rebeldes. Isto levou a uma invasão persa da Grécia, resultando, porém, 

na derrota das forças de Dario na batalha de Maratona, em 490 AEC. Embora 

Dario fizesse cuidadosa preparação para outra campanha contra a Grécia, não 



pôde executá-la antes da sua morte em 486 AEC. Foi sucedido por seu filho, 

Xerxes. 

      Neemias 12:22 menciona o registro dos cabeças de casas paternas levitas 

“nos dias de Eliasibe, Joiada e Joanã, e Jadua... até o reinado de Dario, o persa”. 

Visto que Eliasibe era sumo sacerdote na época do retorno de Neemias a 

Jerusalém (Ne 3:1), e visto que, por ocasião da segunda visita de Neemias a 

esta cidade (após o 32° ano de Artaxerxes [443 AEC]), Joiada tinha um filho 

casado (Ne 13:28), é provável que o “Dario” mencionado fosse Dario Oco 

(também chamado Noto), que governou de 423 a 405 AEC. 

     Uma carta encontrada entre os Papiros Elefantinos, reconhecida como 

datando dos últimos anos do quinto século AEC, refere-se a “Joanã” como 

sumo sacerdote em Jerusalém naquela época. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 – DE DANIEL NA BÍBLIA: 

 

Daniel na cova dos leões 

 

Dario achou por bem nomear cento e vinte sátrapas para governar todo o 

reino, e designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os 

sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma 

perda. 

     Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas 

grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o 

império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para 

acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. 

Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel; não era desonesto nem 

negligente. 

     Finalmente esses homens disseram:  

     "Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que 

seja algo relacionado com a lei do Deus dele". 

     E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o 

rei:  

     "Ó rei Dario, vive para sempre! 

     Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os 

governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando 



que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 

trinta dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões.  Agora, ó rei, emite 

o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos 

persas, que não pode ser revogada". 

      E o rei Dario assinou o decreto. 

     Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para 

o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém e ali fez o 

que costumava fazer: três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo 

ao seu Deus. 

     Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, 

pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real:  

     "Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes trinta dias todo 

aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto 

a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões?" 

     O rei respondeu:  

     "O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não 

pode ser revogada". 

     Então disseram ao rei:  

     "Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto 

que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia". 

     Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. 

Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram:  

     "Lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum 

decreto ou edito do rei pode ser modificado". 



     Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos 

leões.  

     O rei, porém, disse a Daniel:  

     "Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre!" 

     Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel-selo e com os 

anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. 

     Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou 

nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. 

     Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. 

     Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava 

aflição:  

     "Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve 

continuamente, pôde livrá-lo dos leões?" 

     Daniel respondeu:  

     "Ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca 

dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista 

de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei". 

     O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o 

tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha 

confiado no seu Deus. E, por ordem do rei, os homens que tinham acusado 

Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus 

filhos. E, antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram 

todos os seus ossos. 



     Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas 

de toda a terra: 

 

     "Paz e prosperidade!” 

     "Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os 

homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e 

permanece para sempre; o seu reino não será destruído; o seu domínio jamais 

acabará. Ele livra e salva; 

 

faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos 

leões". 

     Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o Persa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 

 

 



DARIO, O MEDO: 

 

No registro bíblico, o nome é aplicado a três reis, um medo e os outros dois 

persas. Alguns acham possível que “Dario” talvez tivesse sido usado, pelo 

menos no caso de Dario, o medo, como título ou nome no trono, em vez de 

como nome pessoal. 

     Dario, o medo, sucessor no reino do rei caldeu Belsazar, após a conquista 

de Babilônia pelas forças de Ciro, o persa, época em que Dario tinha cerca de 

62 anos de idade. (Da 5:30, 31) Ele é adicionalmente identificado como “filho 

de Assuero, da descendência dos medos”. — Da 9:1. 

     Na sua qualidade administrativa, Dario designou 120 sátrapas para 

servirem no domínio, e nomeou também três altos funcionários que, atuando 

nos interesses do rei, tinham jurisdição sobre os sátrapas. O principal ponto 

visado por este arranjo talvez fosse mesmo financeiro, visto que a coleta de 

tarifas e tributos para os cofres reais era um dos principais deveres dos 

sátrapas. (Esd 4:13.)  

     Um membro do triunvirato de altos funcionários designados era Daniel, 

que se distinguiu tanto dos outros funcionários e sátrapas, que Dario pensou 

em fazê-lo primeiro-ministro. Evidentemente por inveja, embora talvez 

também por ressentimento da restrição sem dúvida imposta pela integridade 

de Daniel à corrupção e ao suborno, os outros dois altos funcionários, 

coligados com os sátrapas, arquitetaram uma armadilha legal.  



     Comparecendo em conjunto perante o rei, submeteram à assinatura dele 

um edito, ostensivamente apoiado pelo grupo inteiro dos altos funcionários 

governamentais (não se mencionando, porém, Daniel). O edito proibia por 

30 dias fazer “petição a qualquer deus ou homem”, a não ser a Dario. A pena 

proposta seria lançar o infrator na cova dos leões. O decreto parecia em tudo 

servir para firmar Dario, um estrangeiro, na sua recém-adquirida posição de 

rei do domínio, e de ser uma expressão de lealdade e apoio por parte dos 

funcionários governamentais que promoviam isso. — Da 6:1-3, 6-8. 

     Dario assinou o decreto e logo se confrontou com o resultado, que devia ter-

lhe revelado o objetivo oculto atrás do edito. Por continuar a orar a Jeová Deus, 

Daniel, como primeiro infrator do edito (veja At 5:29), foi lançado na cova dos 

leões, apesar dos esforços sinceros de Dario de achar um meio de contornar o 

estatuto imutável. Dario expressou confiança no poder do Deus de Daniel, de 

preservá-lo, e, depois de uma noite de insônia e de jejum, apressou-se em ir até 

a cova dos leões e alegrou-se de encontrar Daniel ainda vivo e ileso. O rei, 

então, não somente mandou que os acusadores de Daniel e as famílias deles 

fossem lançados na cova dos leões, em justiça retributiva, mas também 

mandou em todo o domínio fazer uma proclamação no sentido de que “em 

todo o domínio do meu reino as pessoas tremam e temam diante do Deus de 

Daniel”. — Da 6:9-27. 

      Os registros históricos mostram que, desde tempos antigos, os reis 

mesopotâmios eram encarados como divinos, e que se lhes rendia adoração. 

Muitos comentadores julgam que a restrição quanto a fazer ‘petições’, 



especificada no edito de Dario, referia-se inteiramente a petições de natureza 

religiosa, não se aplicando a pedidos de natureza geral. A existência duma 

“cova de leões” em Babilônia está em conformidade com o testemunho de 

inscrições antigas, que mostram que governantes orientais frequentemente 

tinham coleções de animais selvagens. 

     Depois do capítulo 6 de Daniel, a única menção adicional de Dario é com 

respeito a um acontecimento no seu “primeiro ano” de governo. Foi durante 

aquele ano que Daniel ‘compreendeu’ o limite de 70 anos da desolação de Judá, 

e recebeu a revelação a respeito das 70 semanas proféticas e da vinda do 

Messias. (Da 9:1, 2, 24-27) O anjo que trouxe a Daniel a visão que retratava os 

empenhos do “rei do norte” e do “rei do sul”, revelou também que ele já havia 

anteriormente atuado como fortalecedor angélico e baluarte durante o 

primeiro ano de Dario, o medo. (Da 11:1, 6)  

     Os comentadores, em geral, entendem que o anjo prestou este serviço a 

Dario, mas parece mais provável que tal auxílio tenha sido dado a Miguel, 

mencionado no versículo precedente (Da 10:21) como tendo lutado ao lado 

deste específico mensageiro angélico. De modo que havia cooperação e 

colaboração angélica na luta contra o demoníaco ‘príncipe da Pérsia’, que se 

esforçara a frustrar o cumprimento dos propósitos de Jeová. — Da 10:13, 14. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Identificação de Dario, o Medo. Ainda não se encontrou nenhuma 

referência a “Dario, o medo”, em qualquer inscrição não-bíblica, nem é ele 

mencionado por antigos historiadores seculares, anteriores a Josefo 

(historiador judaico do primeiro século EC). Isto tem servido de base ou 

pretexto para muitos críticos tacharem Dario, o medo, de personagem fictício. 

     Alguns peritos apresentam Cambises (II) como constituído “Rei de 

Babilônia” por seu pai Ciro, logo depois da conquista de Babilônia. Embora 

Cambises, evidentemente, representasse seu pai anualmente na festividade do 

“Ano-Novo” em Babilônia, parece ter residido em Sipar o restante do tempo. 

Pesquisas baseadas no estudo de textos cuneiformes indicam que Cambises, 

evidentemente, só assumiu o título de “Rei de Babilônia” em 1° de nisã de 

530 AEC ao ser feito co-regente de Ciro, que então empreendia a campanha 

que resultou na sua morte. Os empenhos de associar Dario com o filho de Ciro, 

Cambises II, não concordam com Dario ter “cerca de sessenta e dois anos de 

idade” por ocasião da queda de Babilônia. — Da 5:31. 

     A opinião de que Dario talvez fosse outro nome do próprio Ciro não se 

harmoniza com Dario ter sido medo e “da descendência dos medos”, esta 

última expressão indicando que seu pai, Assuero, era medo. Ciro, 

definitivamente, é chamado de “persa”, e embora sua mãe talvez fosse meda, 

conforme alguns historiadores afirmam, seu pai, de acordo com o Cilindro de 

Ciro, foi Cambises I, persa. — Da 9:1; 6:28. 

     Outros identificariam Dario com um suposto “tio” de Ciro, apresentado 

pelo historiador grego Xenofonte como “Ciaxares, filho de Astíages”. 



Xenofonte conta que Ciaxares sucedeu ao trono de Astíages, rei medo, mas 

que Ciaxares, mais tarde, entregou tanto a sua filha como toda a Média ao seu 

sobrinho Ciro. Tanto Heródoto como Ctésias (historiadores gregos mais ou 

menos contemporâneos de Xenofonte).  

     A Crônica de Nabonido mostra que Ciro obteve o reinado sobre os medos 

por capturar Astíages. Além disso, esta identificação de Dario com Ciaxares II 

exigiria presumir que Astíages também era conhecido como Assuero, visto 

que Dario, o medo, era “filho de Assuero”. (Da 9:1) De modo que este conceito 

não tem confirmação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERRO HISTÓRICO: 

 

DANIEL 9:1 É UM ERRO HISTÓRICO? 

     "Xerxes - ou Assuero, se preferir - (486-464 a.C.), nome helenizado de 

Khchayachan era filho de Dario. Portanto, Daniel 9:1 diz que Dario, o medo, 

era filho de Xerxes está historicamente ERRADO. 

     Xerxes foi pai de Artaxerxes, não de Dario, como pretende o Livro de 

Daniel. Heródoto e Beroso (historiador babilônico), os mais respeitados 

historiadores da época." 

 

Refutando: 

Vamos a algumas questões: 

1. Daniel do capítulo 1 à 4 está inserido no reinado de Nabucodonossor (605-

562 a.C.); 

2. Daniel 5 trata do reinado de Belsazar (555-539 a.C.); 

3. Daniel 5:31 em diante fala do reinado de Dario, o medo (Dn 5:31) (539 a.C.); 

Obs: Dario e Ciro (Ciro II) reinaram juntos (Dn 6:28). Dario ficou reinando 

sobre o império babilônico conquistado enquanto Ciro continuava suas 

conquistas. 



Obs2: Ciro II reinou na Persa de 559 à 529 a.C. 

4. Daniel 7 e 8, volta a falar do contexto do reinado de Belsazar (Ponto 2). 

5. Daniel 9 parece denotar que o Dario, filho de Xerxes que está se referindo é 

o mesmo que assumiu o governo da Babilônia no cap.5:31 e no cap.10:1 ele usa 

Ciro II (rei da Pérsia) como referência. Como os dois reinaram juntos, se trata 

do mesmo momento histórico. 

     Rei Belsazar e a Escrita Misteriosa na parede Foi "durante o 3.º ano de 

Belsazar" como co-regente, que o profeta Daniel foi chamado ao palácio real 

para decifrar a Escrita Misteriosa. (Daniel 8:1) Com base nisto, a duração do 

seu governo terá sido de cerca de 3 anos. Na madrugada de 5 de Outubro de 

539 a.C., a cidade de Babilónia foi ocupada sem batalha pelos exércitos de Ciro 

II e Belsazar executado na mesma noite. Dario, o Medo, chefe militar de Ciro 

é nomeado co-regente e reina em Babilónia. (Daniel 9:1) 

 

CONCLUSÃO: 

     A Bíblia está 100% certa em seus dados históricos. 

 

 

 

 



SOBRE OS SETENTA ANOS DE ESCRAVIDÃO: 

 

DANIEL NASCEU NA JUDÉIA EM TORNO do ano 622 a.C. e era um jovem, 

quando se tornou prisioneiro de Babilônia no ano 606 a.C. Babilônia estava 

localizada no Rio Eufrates, próxima à cidade atual de Bagdá no Iraque. Ela foi 

construída num vale plano, entre os rios Tigre e Eufrates, conhecida como a 

“terra entre os rios”. 

     O rei de Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém três vezes.  

     A primeira vez foi em 605, quando ele aprisionou um seleto grupo de 

cativos, que incluía Daniel e seus três amigos. Ele também confiscou alguns 

dos vasos sagrados do Templo de Deus.  

     O Segundo ataque foi em 597 a.C. Nessa invasão, Nabucodonosor levou 

mais cativos do que em seu primeiro ataque. O profeta Ezequiel foi um dos 

cativos nessa invasão. Ele também confiscou uma porção muito maior dos 

tesouros do Templo.  

     Em 586 a.C. Nabucodonosor voltou a atacar pela última vez. Ao final do 

terceiro e longo cerca que resultou na invasão de Jerusalém, ele derrubou a 

cidade e destruiu seu templo. Determinado a fazer com que nunca mais 

houvesse outra rebelião, ele destruiu Jerusalém completamente. Ele tornou 

quase todos os seus habitantes como escravos. 



     O primeiro ano de reinado foi 539 A.C., e o primeiro ataque se deu em 

605/606, dá realmente uma média se calcular os meses, entre 70 e 71 anos de 

escravidão até aquele momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 9 DE DANIEL NA BÍBLIA: 

 

 

A oração de Daniel 

 

DARIO, FILHO DE XERXES, DA LINHAGEM dos medos, foi constituído 

governante do reino babilônio. 

     No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, 

conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de 

Jerusalém iria durar setenta anos. 

 Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em 

pano de saco e coberto de cinza. 

 Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: 

 nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, 

e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. 

 Ó Senhor, Deus grande e temível, que manténs a tua aliança de amor com 

todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, Não demos 

ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, 

aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. 

 Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, 

de Jerusalém e de todo o Israel, tanto os que estão perto como os que estão 



distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa 

infidelidade para contigo. 

 Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos 

envergonhados por termos pecado contra ti. 

 O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido 

rebeldes; 

 não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos 

deste por meio dos teus servos, os profetas. 

 Todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por 

isso as maldições e as pragas escritas na Lei de Moisés, servo de Deus, têm sido 

derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. 

 Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, 

trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como 

o que foi feito a Jerusalém. 

 Conforme está escrito na Lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e 

ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-

nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. 

 O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso 

Deus, é justo em tudo o que faz; ainda assim nós não lhe temos dado atenção. 

 Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e 

que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido 

pecado e somos culpados. 

 Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da 

tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados 



e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo 

objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. 

 Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, 

Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. 

 Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve; abre os teus olhos e vê a desolação da 

cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas 

por causa da tua grande misericórdia. 

 Senhor, ouve! Senhor, perdoa! Senhor, vê e age! Por amor de ti, meu Deus, não 

te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. 

As setenta semanas 

 Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado 

de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor 

do seu santo monte - 

 enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na 

visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do 

sacrifício da tarde. 

 Ele me instruiu e me disse: "Daniel, agora vim para dar a você percepção e 

entendimento. 

 Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu trouxe a você 

porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para 

entender a visão: 



 "Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a fim 

de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer 

justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o santíssimo. 

 "Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda 

restaurar e reconstruir Jerusalém até que o Ungido, o príncipe, venha, haverá 

sete semanas, e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e 

muros, mas em tempos difíceis. 

 Depois das sessenta e duas semanas, o Ungido será morto, e já não haverá 

lugar para ele. A cidade e o Lugar Santo serão destruídos pelo povo do 

governante que virá. O fim virá como uma inundação: guerras continuarão até 

o fim, e desolações foram decretadas. 

 Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana 

ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o 

sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado". 
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