
Introdução ao Estudo do Livro de Daniel  

O Livro de Daniel é um livro do Antigo Testamento da Bíblia, cujo título é derivado do nome do profeta.  A autoria do livro 
é atribuída tradicionalmente a Daniel; Cristo também apóia esta posição em Mateus 24:15-16. Nas bíblias cristãs, como 
por exemplo, na Tradução Brasileira da Bíblia, vem depois do Livro de Ezequiel e antes do Livro de Oseías.  

Alguns trechos são escritos em hebraico (1:1-2:3;8:1-12:13)[1] e a maioria em aramaico (2:4-7:28),[1] havendo também 
as adições em grego (versículos 24 a 90 do cap. 3 e caps. 13 e 14) não encontradas na versão da Bíblia proposta por 
Lutero. 

Daniel tinha três amigos: Hananias, Misael e Azarias (também chamados Sadraque, Mesaque e Abedenego, 

respectivamente) que foram lançados na fornalha de fogo, mas não se queimaram, pois Deus estava com eles. 

Contém uma linguagem conhecida pelos estudiosos bíblicos como sendo "apocalíptica", que é cheia de símbolos vivos 
para representar pessoa(s) ou evento(s) futuro(s).  

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

Material de Apoio: NVI – Introdução ao Livro de Daniel 

Autor, data e autenticidade 

O livro apresenta Daniel como autor em vários trechos, como 9.2 e 10.2. O fato de Jesus confirmar essa autoria fica claro 

quando se refere ao “sacrilégio terrível’’ ou “abominação da desolação” do qual falou o profeta Daniel. (Mt 24:15), 

citando 9.27, 11.31 e 12.11.  

Confira: 

"no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, a respeito dos quais a palavra 

do Senhor veio ao profeta Jeremias, era de setenta anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém" Dn 9:2 

“Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por três semanas inteiras." Dn 10.2 

"Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, (quem lê, 

entenda);" Palavras de Jesus em Mt 24.15 

 

A “abominação da desolação” - também traduzido por “sacrilégio terrível”: 

"E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação 

(oferta), e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação; e aquilo determinado será derramado 

sobre o desolado." Dn 9:27 King James 

 “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 (abominação da desolação), até que chegue sobre ele o fim que lhe está 

decretado.” Dn 9.27 NVI 

 “E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, 

estabelecendo a abominação desoladora.” Dn 11.31 ACF 

“E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá mil duzentos e 

noventa dias.” Dn12.11 ACF 

Data 

O livro foi provavelmente finalizado em c.530 a.C., pouco depois de Ciro conquistar a Babilônia, em 539.  
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Autenticidade - Os Simbolismos 

O simbolismo ligado ao quarto reino revela que, sem possibilidade de engano, trata-se de predição do Império Romano 

(v.2:33; 7.7, 19), que não assumiu o controle da Siro-Palestina senão em 63 a.C.  

Além disso, a profecia a respeito da vinda do “Ungido, o líder”, 483 anos depois “do decreto que manda restaurar e 

reconstruir Jerusalém” (9.25) mostra, segundo os cálculos, a época do ministério de Jesus. (69 semanas) 

“Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá sete 

semanas, e sessenta e duas semanas; com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos.” Dn 9.2 

 

Tema 

O tema teológico do livro é a soberania de Deus: “o altíssimo domina sobre os reinos dos homens” (5.21). As visões de 

Daniel sempre demonstram Deus triunfando (7.11, 26, 27; 8.25; 9.27; 11.45; 12.13).  

“e ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como o dos animais, e a sua habitação foi com 

os jumentos selvagens. Alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que 

ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens, e estabelece a quem ele quer.” Dn5.21 

“então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava; contemplei até que o animal foi morto, e o 

seu corpo destruído e dado à chama ardente.” Dn 7.11 

“Porém, assentar-se-á o julgamento, e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e 

domínio, e a grandeza do reino, sob todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino 

eterno; e todos os domínios o servirão e obedecerão.” Dn7.26,27 

“E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela 

paz destruirá muitos; ele também se levantará contra o Príncipe dos príncipes; mas ele será quebrado sem o uso de 

mão.” Dn8.25 

“And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and by 

peace shall destroy many: he shall also stand up against the Prince of princes; but he shall be broken without hand.” 

Dn8.25 

 “E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e 

pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação; e aquilo determinado será derramado sobre o 

assolador.”Dn9.27 

“E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso monte santo; todavia ele encontrará o seu fim, 
e ninguém o ajudará.” Dn 11.45 
 
“Porém segue tu o teu caminho até o final; pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias.” Dn12.13 
 

O apogeu de sua soberania é descrito em Apocalipse: “O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele 

reinará para todo o sempre” (Ap 11.15; cf. Dn 2.44; 7.27). 

“E o sétimo anjo soou, e houve grandes vozes no céu, dizendo: Os reinos deste mundo se tornaram os reinos do nosso 

Senhor, e do seu Cristo; e ele reinará para sempre e sempre.” Ap11.15 

“E nos dias destes reis o Deus do céu irá erguer um reino, o que nunca será destruído; e o reino não será deixado para 

outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e permanecerá para sempre.” Dn2.44 

“E o reino e domínio, e a grandeza do reino, sob todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um 

reino eterno; e todos os domínios o servirão e obedecerão.” Dn7.27 
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Gênero literário 

O livro é composto de narrativas históricas (sobretudo nos capítulos de 1-6) e de material apocalíptico, revelacional 

(principalmente nos capítulos 7-12). Esse pode ser considerado profético, simbólico e visionário, em geral escrito em 

condições opressivas, com teor teológico preponderantemente, escatológico. Os escritos apocalípticos são, sobretudo, 

materiais de incentivo para o povo de Deus (v. “Introdução Zacarias: Gênero literário”; v.tb. “Introdução, Apocalipse: 

Característica própria do livro”. 

(Escatologia é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do 

gênero humano, comumente denominado como fim do mundo.)  

Introdução Zacarias: Gênero literário 

O livro é principalmente uma mistura de exortações (chamados ao arrependimento, 1.2-6), visões proféticas (1.7 – 6.8) e 

sentenças de condenação e salvação (caps. 9-14).  

As visões proféticas de 1.7-6.8 são chamadas apocalípticas (revelatórias), sendo, no fundo, de incentivo ao povo de Deus. 

Quando a seção apocalíptica é lida junto com as sentenças de salvação (ou livramento) nos capítulos 9-14, torna-se óbvio 

que a tônica dominante do livro é o incentivo, por tratar do futuro glorioso que aguarda o povo de Deus. 

Na realidade, motivação é o tema central do livro – sobretudo para finalizar a reedificação do templo. Vários meios são 

usados para realizar estes propósitos, por exemplo: muito realce à vinda do Messias e à derrota por ele de todas as 

forças antagônicas ao reino, para que o governo de Deus fosse estabelecido na terra de modo definitivo e total. (Fonte: 

NVI) 

Introdução Apocalipse:  

Forma literária 

Para um entendimento adequado de Apocalipse, o leitor deve reconhecer que é um tipo especial de escrito. Apocalipse 

usa um estilo altamente simbólico, chamado “apocalíptico”. Embora suas visões muitas vezes pareçam estranhas ao 

leitor ocidental, a obra, felizmente, fornece vários indícios para sua interpretação (Ex. as estrelas são anjos, os 

candelabros são igrejas, 1.20; “a grande prostituta”17.1, é a “Babilônia” [Roma?], 17.5,18; e a Jerusalém celeste é a 

esposa do Cordeiro, 21.9,10) (Fonte: NVI) 

Característica própria do livro 

Uma característica inegável é o uso freqüente do número 7 (52 vezes). Existem 7 bem-aventuranças (ver nota em 1.3), 7 

igrejas (1.4,11), 7 espíritos (1.4), 7 candelabros de ouro (1.12), 7 estrelas (1.16), 7 selos (5.1), 7 chifres e 7 olhos (5.6), 7 

trombetas (8.2), 7 trovões (10.3), 7 sinais (12.1,3; 13.13,14; 15.1; 16.14; 19.20), 7 coroas (12.3), 7 pragas (15.6), 7 bacias 

de ouro (15.7), 7 colinas (17.9) e 7 reis (17.10), bem como outros setes. Simbolicamente, o número 7 representa uma 

conta completa, plenitude, a perfeição. (Fonte: NVI) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IMPORTANTE: 

Ao estudar profundamente os Livros de Daniel no AT e Apocalipse no NT, você perceberá com que precisão e perfeição 

estes dois livros estão alinhados e se complementam mutuamente.  Seus conteúdos estão carregados de simbologias e 

linguagem figurada, mas trazem uma explicação literal de acontecimentos futuros que nem mesmo seus próprios 

escritores, aproximadamente 600 anos distantes um do outro, puderam compreender, todavia, estavam descrevendo a 

mesma seqüência de eventos. 

 Isto demonstra sem a menor sombra de dúvidas de que estes livros foram inspirados por alguém que é atemporal, 

alguém que existe além do tempo e possui uma consciência sobre-humana, capaz de fazer previsões futuras centenas e 

milhares de anos antes de seus cumprimentos, o próprio Criador, o SENHOR, nosso Deus. Confira 2 Pedro 1.20-21: 
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20. Sabendo isto primeiramente: Que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. 

21. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus 

falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. 

 

As histórias que você encontrará no Livro de Daniel também não estão lá por acaso, elas estão carregadas de conteúdo 

profético, descrevem acontecimentos daquele tempo que são uma pré-figuração de acontecimentos futuros, conceitos 

importantes que dizem respeito à linha do tempo profética, além de conterem verdades bíblicas práticas para a nossa 

vida diária.  Prepare-se para fazer incríveis descobertas ao longo desta jornada de estudos bíblicos em escatologia. 

 

Bons estudos e que o SENHOR o guie em toda a Verdade, a Palavra de Deus é a Verdade. 

Deus os abençoe!  


