
"Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." Tiago 4:6 

Estudando o Livro de Daniel – Capítulo 2 

Antes de ler este texto, leia o capítulo 2 de Daniel. 

O Sonho de Nabucodonosor e a Interpretação de Daniel  

 

IDENTIFICAÇÃO DOS                                                    CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS IMPÉRIOS 

QUATRO REINOS                                                                                  APRESENTADOS EM DANIEL 

     

Material de Apoio: fita K7 de V. M – Data de elaboração: 27/03/2011 

  Introdução: 

  Estamos a quase 2.600 anos distantes de Daniel. 

  Deus revelou a Daniel o que iria acontecer: 

- Nos seus dias  

- Depois de seus dias 

- Nos últimos dias 



Capítulo 2 – A primeira profecia 

- O sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia 

   O sonho e sua interpretação dizem respeito a reis e reinos. 

   Dn 2:28 – Deus revela mistérios 

   Dn 2:31-35  - A Estátua e suas partes → Os reinos que se levantariam na terra. 

 

Dn 2:36- 44 – A Interpretação: 

1 - Cabeça de ouro → Império Babilônico  

2 - Peito e braços de prata → Império Medo-Persa  

3 - Ventre e quadris de bronze → Império Grego 

4 - Pernas de Ferro → Império Romano 

5 - Pés e dedos em parte de ferro e em parte de barro → representam uma confederação de Estados/Países: O último 

império mundial que será instaurado na terra governado por homens. 

 

OBS:  A estátua representa governos humanos que se estabeleceriam na terra, por esta razão tem a forma humana. 

A Pedra representa Jesus Cristo, seu Reino será eterno e subsistirá para sempre, não será instaurado por força 

humana, por mão armada, como ocorreu na sucessão dos grandes impérios que se levantaram ao longo da 

história, e que foram conquistados pelo confronto armado, pela guerra. (Confira: Salmo 118:22; Mateus 21:42; 

Marcos 12:10-11; Lucas 20:17; Atos 4:8-12; 1 Pedro 2:1-10 ) 

Os pés estão na extremidade do corpo: trata-se do último império ou governo mundial dirigido por homens 

(Nova Ordem Mundial – NOM / New World Order - NWO) 

O último reino governado por homens que haverá na história - um reino dividido, mas com certa firmeza.                                                                                      

Em parte será forte, em parte será fraco. (ferro e barro estão misturados)                                                                                                  

O Último Império se constituirá numa confederação de Estados/Países.  

   

 

Pés e dedos em parte de ferro e em parte de barro: 

Nas últimas décadas, o mundo entrou em um processo de globalização, dando os primeiros passos em direção ao 

cumprimento das profecias dos últimos dias em Daniel, e que estão por se cumprir. 

Exemplos de alianças entre Estados/países: União Européia, MERCOSUL, NAFTA etc. 

O processo de globalização culminará com a aliança de Estados/países, dando origem a um governo mundial, 

profetizado por Daniel. 

Características do último reino que irá se instaurar na Terra, governado pelo Senhor Jesus: 

1. Nunca será dominado por nenhum outro povo (Daniel 2: 44) 

2. Durará para sempre (Daniel 2: 44) 

3. Não será instaurado pela força de homens, mas pelo poder de Deus.  (Dn2:45) 

 



“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.” (Daniel 2: 45) 

- A pedra que derrubou todos os reinos e se tornou uma grande montanha, e encheu a terra:                                                

Jesus Cristo - Dn2:44   Seremos governados por Jesus Cristo! 

Diferentemente dos reinos ou impérios que se estabeleceram na terra, o Reino de Jesus Cristo não será estabelecido 

pela força humana, mas pelo poder de Deus.  

O Livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento 

Os 10 chifres que encontramos nas profecias de João no livro de Apocalipse são uma visão repetida dos pés e dos dedos 

dos pés, porém aparece com outra figura.  (também em Daniel 7:7 e em Apocalipse 13:1; 17:12)                                                                                

Os 10 chifres são 10 reis, 10 líderes ou chefes de estado de uma confederação de Estados/potências/poderes 

Quando Deus vai estabelecer esse reino? 

R: No dia dos dedos de ferro e de barro → nos dias da aliança entre países 

Nos dias destes reis (desta confederação), Deus suscitará um reino que jamais será destruído, esmiuçará e consumirá 

todos estes reinos anteriores e o seu reino subsistirá para sempre. 

Esse último reino na história – a confederação de Estados – será um reino dividido, em parte forte e em parte fraco. Isto 

está representado no ferro e no barro, misturados: 

Daniel 2: (ACF) 

 41  
E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino 
dividido; contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. 
Dn 2:41  

 42  
E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e 
por outra será frágil. Dn 2:42  

                                  

                                          

Observe que no capítulo 2 os dedos dos pés são do mesmo material que as pernas (as pernas de ferro representando o 
império romano). Os dedos também são de ferro, porém, diz o texto que é ferro misturado ao barro, uma combinação 
que pode representar alianças políticas entre “materiais” (ideologias / culturas / crenças religiosas) muito diferentes e 
que nada têm em comum entre si.                          

Ex: 

 
cristianismo x paganismo  /   judaísmo x o Islamismo   /  regime democrático x regime totalitário 

                                                                                                                         (liberalismo)                 (ditadura; fascismo) 
 

 



Uma maneira de superação deste impasse será, inicialmente, promover uma religião global e única, que incorpore todas 

as crenças e seitas religiosas, a unificação de todas as religiões numa religião única e universal. Já estamos vendo isto 

acontecer, o próprio Papa da Igreja Católica tem promovido a aceitação e unificação de todas as crenças religiosas, 

promovendo cultos ecumênicos e grandes eventos em que líderes e representantes de todas as crenças são convidados 

a participar. Porém, biblicamente, sabemos que no final haverá a abolição/proibição de qualquer forma de crença ou 

religião, e todos deverão adorar o líder mundial quando este assumir o poder supremo nesta nova ordem mundial. 

Cultura Oriental x Cultura Ocidental 

Alexandre O Grande foi pioneiro em tentar unir a cultura oriental à ocidental. 

“Alexandre o Grande morreu na Babilônia, a 13 de junho de 323 a.C., com a idade de 33 anos. O império que com tanto 

esforço edificou, e que produziu a harmoniosa união do Oriente e do Ocidente, começou a desmoronar, já que só um 

homem com suas qualidades poderia governar território tão amplo e complexo, mescla de povos e culturas muito 

diferentes.”  Fonte: Historianet –   http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=540  

Nota sobre o Fascismo e o Totalitarismo:  

O fascismo italiano assumiu que a natureza do Estado é superior à soma dos indivíduos que o compõem e que eles 
existem para o Estado, em vez de o Estado existir para os servir.                                                                  

Todos os assuntos dos indivíduos são assuntos do Estado. 

O fascismo tinha como principal característica [entre outras]: o totalitarismo. 

No totalitarismo, as liberdades do indivíduo eram suprimidas e o povo era subordinado ao poder sem limites do 
Estado. 
 

Fascismo é uma doutrina totalitária desenvolvida por Benito Mussolini na Itália, a partir de 1919 e durante seu 
governo (1922–1943 e 1943–1945). 

 

http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.middle-east-

info.org/gateway.html  

Observação: Há 100 anos seria impossível visualizar os fatores ou os processos que conduziriam a humanidade a esta 

aliança de estados. 

Ver também sobre este assunto:  

A Nova Ordem Mundial - http://www.espada.eti.br/ce1043.asp    

 

Por seis vezes é dito no Livro de Apocalipse que Jesus Cristo reinará por 1.000 anos na terra, cuja capital será Jerusalém. 

Será o momento em que Deus estabelecerá o seu reino aqui na terra. 

Confira também no Antigo Testamento em Zacarias 9:10 – Fala de tempos futuros: 

E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos; e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará 

paz aos gentios; e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até às extremidades da terra. 

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

Ao terminar a leitura deste estudo, assista ao vídeo indicado a seguir para ilustrar melhor o capítulo 2, 

lembrando que é importante sempre conferir todas as teses apresentadas no vídeo com a Bíblia.  

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=540
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1919
http://pt.wikipedia.org/wiki/1922
http://pt.wikipedia.org/wiki/1943
http://pt.wikipedia.org/wiki/1943
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.middle-east-info.org/gateway.html
http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://www.middle-east-info.org/gateway.html
http://www.espada.eti.br/ce1043.asp


Obs.: Diferentemente do que aparece na barra de tempo do vídeo no Youtube (1:40:25), este vídeo tem apenas 53 minutos 

de duração, depois deste tempo, a mesma exibição reinicia novamente. São, portanto, somente 53 minutos de apresentação. 

Há outros vídeos iguais no YouTube com o tempo exato, todavia a qualidade das imagens deixa muito a desejar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a39YutaPv-Q&feature=youtu.be  

Há algumas (poucas) informações neste vídeo que não procedem (não tem base bíblica), conforme você mesmo 

perceberá quando, por exemplo, aos 28-29 minutos o narrador disser que a Grande Tribulação - citada por Jesus em Mt 

24, Mc 13, Lc 21 - duraria ao todo três anos e meio até que Jesus venha arrebatar os salvos. 

Conforme estudamos no texto denominado “Apocalipse 6 x Mateus 24”,  a tribulação terá início no começo do 

Governo Mundial – precisamente a partir do momento em que for firmado o tratado de sete anos (os primeiros 4 selos 

em Ap. cap.6; e Dn9:27) , mas a Grande Tribulação durará apenas 70 dias, e terá início com a ascensão do anticristo, 

isto é, no meio deste período de sete anos, quando virmos a abominação da desolação no lugar santo, da qual falou o 

profeta Daniel, também chamada de “sacrilégio terrível”.  (Dn 9:27; Dn 12:11,12; Mt 24:15,21-22; 2 Ts2:1-4) 

Jesus nos diz que “se estes dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.” (Mt 24:22) 

Aproveite ao máximo este vídeo, é bem didático e explicativo. Se necessário, reveja o estudo acima para que possa 

extrair ao máximo o aprendizado de todos estes materiais e fixar todo conhecimento adquirido antes de prosseguir. 

Somos responsáveis em conferir tudo na Bíblia e buscar nela entendimento, confirmação e revelação pelo Espírito 

Santo, através da oração e do estudo da Palavra. 

Assim como Jesus, que você possa crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. (Lc 2:52) 

Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.  A ele seja dada a glória, assim 

agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3:18 

 

 16  
Toda Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, 
para instruir em justiça, 

 17  para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 

2 Timóteo 3:16-17 

 

Deus os abençoe! 

https://www.youtube.com/watch?v=a39YutaPv-Q&feature=youtu.be
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2pe/3/18
https://www.youtube.com/watch?v=a39YutaPv-Q&feature=youtu.be

