
 

Estudando o Livro de Daniel – Capítulo 4 

Antes de ler este texto, leia o capítulo 4 de Daniel. 

A Árvore no Sonho do Rei Nabucodonosor                                                               
Outro sonho dado a Nabucodonosor e a Interpretação de Daniel 

Este sonho dado ao rei Nabucodonosor revela: 1. a grandeza do seu império; 2. o domínio de todos os reinos 

está nas mãos de Deus; e 3. as conseqüências da soberba; 4. a disciplina de Deus. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B3nia_(cidade)   

15  
Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo; e 
seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra; 

 16  
Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal; e 
passem sobre ele sete tempos. [11].     [11] Ou anos; também nos versículos 23, 25 e 32. 

                                                                                                                                                                                                                                                
- A árvore: é o rei Nabucodonosor (v.20-22). Por esta razão, diz o verso 16: “Seja mudado o seu coração, para que não 
seja mais coração de homem” 

- “sete tempos” são sete anos. Confira os versos abaixo e as referências indicadas: 

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 

desolado. Dn 9:27 

 
E do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá mil duzentos e 
noventa dias. Dn 12:11 

1 Timóteo 
2:1-2 

 

Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os 
homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e 
sossegada, em toda a piedade e honestidade. 

https://profeciasbiblicas.weebly.com/cap-4-a-aacutervore-no-sonho-de-nabucodonosor.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B3nia_(cidade)


A septuagésima “semana” de Daniel representa um período de sete anos  365 dias x 7 anos = 2.555 dias. 

“No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à *oferta” (Dn 9:27)  *oblação 

O que acontece no meio da semana? R: fim ao sacrifício e à oferta (Dn 9:27) 

Quanto tempo se passa a partir do meio da semana, a partir do fim do sacrifício e da oferta até o término da 

“semana”?  R: 1.290 dias (Dn 12:11) 

1.290 dias (Dn 12:11) representam a segunda metade da semana, ou seja, corresponde a pouco mais de três anos e 
meio.  

Confira: 

2.555 dias (sete anos) dividido por dois = 1.277 dias e ½  3 anos e meio  1.290 dias são 1.277 dias e meio + 12 dias e meio. 

Portanto, a segunda metade da septuagésima semana de Daniel tem 1.290 dias. Trata-se de uma semana de anos. 

Quantos dias haverá, então, na primeira metade da septuagésima semana?  

R: 2.555 (sete anos) menos 1.290 dias (2ª metade da semana) = 1.265 dias (1ª metade da semana) 

Confira ainda Daniel 7:25  

E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar 

tempos e leis; e eles serão dados em sua mão até um tempo, e tempos, e a divisão de tempo. 

Um tempo = um ano 

Tempos = dois anos 

Divisão de um tempo / meio tempo / metade de um tempo = meio ano 

Total = Três anos e meio ou 42 meses. Compare agora Daniel 7:25 acima com Apocalipse 13:5 abaixo: 

E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias; e poder foi dado a ela para continuar por 
quarenta e dois meses.  (12m + 12m + 12m + 6m = 3 anos e meio) 

 

Confira também Daniel 12:7, abaixo: 

E eu ouvi o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e 
sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma 
metade; e quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas estarão 
consumadas. Dn 12:7 

42 meses  Confira Ap. 11:2 e Ap. 13:5 (Obs.: 1.260 dias são também 42 meses de 30 dias cada: 42 x 30 = 1.260) 

 

Vamos conferir ainda as referências de “tempo, tempos, e meio tempo” em Apocalipse 12, versos 6 e 14: 

E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que a alimentassem ali por 

mil duzentos e sessenta dias. Ap.12:6  

E à mulher foram dadas duas asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, 

ali onde é alimentada por um tempo, e tempos, e meio tempo, longe da face da serpente. Ap.12:14 

O tempo em que o rei Nabucodonosor viveu expulso do meio dos homens foi de 7 tempos (Dn.4:16), o que 
corresponde, portanto, a 7 anos. Este foi o período estipulado na disciplina de Deus para o Rei Nabucodonosor. 



1 – A grandeza do Império Babilônico – Confira em Daniel 4:22 abaixo:  

22  
a árvore (v.20) és tu, ó rei, que cresceste e te tornaste forte; pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o 
teu domínio até os confins da terra. 

 

O texto diz: o teu domínio se estende até os confins da terra = significa dizer que o Império Babilônico dominava todo o 
mundo conhecido/civilizado da época.  

Era um império muito poderoso, como descrito também em Daniel 2:37,38 e Daniel 5:18-19. Confira: 

37 Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder, e força, e glória. 

38  
E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu ele as deu em tua mão, e 
fez de ti o governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro. (Daniel 2:37,38) 

                                                                                                                                                                                                                       
Daniel 5:18-19 

18 Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor, um reino, e majestade, e glória, e honra; 

19 
e por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas, tremiam e temiam diante dele; 
a quem queria matava; a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia; e a quem queria derrubava. 

 

2 – Deus coloca no poder quem ele quer e o domínio de todos os reinos está em suas mãos.   

Este tema é enfatizado diversas vezes na Bíblia. Vamos conferir alguns textos.  

Em Daniel 4.17 lemos: 

17  
"Este assunto é pelo decreto dos vigias, e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes 
possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre 
ele o mais simples dos homens." 

                                                                                                                                                                                                                                       
Daniel 4:25b 

25b  (...) o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer.  

                                                                                                                                                                                                                             
Daniel 4.32b: 

32b "o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele quer." 

                                                                                                                                                                                                                                      
Daniel 2:20-21 

20 
"Daniel respondeu e disse: Bendito seja o nome de Deus para sempre e eternamente, pois seus são a sabedoria 
e o poder; 

21  
e ele muda os tempos e as estações; ele remove reis, e estabelece reis; ele dá sabedoria ao sábio, e 
conhecimento àqueles que conhecem o entendimento; 

                                                                                                                                                                                                                                  
Daniel 5:21 

21 "(...) o Altíssimo Deus governa no reino dos homens, e estabelece a quem ele quer."  

 

Confira também Romanos 13:1 e 2: 

1  
Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as 
autoridades existentes foram ordenadas por Deus. 

 2  
Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem receberão sobre si mesmos 
a condenação. 



 Leia atentamente 1 Pedro 2:11 a 25 – (confira abaixo os versos 18 a 21) 

 18  
Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o temor, não somente aos bons e gentis, mas também aos 
perversos. 

 19  
Pois isso é digno de reconhecimento, que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por 
aflição, sofrendo injustamente. 

 20  
Porque, que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se, 
fazendo o bem, sofreis por isso, e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. 

 21  
Porque para isto sois chamados; pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais 
as suas pisadas. 

 

Nenhum ser humano é perfeito (Romanos 3:10-26). Por esta razão a Palavra de Deus nos exorta a orarmos 
continuamente pelas autoridades. Confira o que diz 1 Timóteo 2:1-4:  

1  Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, 

 2  
pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda 
a piedade e honestidade. 

 3  Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, 

 4  que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 

                                                                                                                                                                                                                                                
Em 2 Crônicas 7:14 lemos: 

 14  
se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e voltar dos seus 
caminhos iníquos; então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 

 

3 – Deus resiste aos soberbos, mas honra os humildes de coração – A soberba (a auto exaltação) é uma forma de 
idolatria.                                                                                                                                                                                                              

Daniel 4:37 

 37  
Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas obras todas são verdade e os seus 
caminhos juízo; e aqueles que caminham em orgulho ele é capaz de humilhar.  

                                                                                                                                                                                                                  
Tiago 4:6 

                                                                                                                                                                                                            
Provérbios 3:34 

34  Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. 

                                                                                                                                                                                                                    

Tiago 4:10 

 10  Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. 

                                                                                                                                                                                                                                                

1 Pedro 5:5 

5  
Semelhantemente, vós jovens, submetei-vos aos anciãos; e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de 
humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes. [23]   [23] Pv 3.34. 

 

Confira a célebre frase com que o historiador secular britânico John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834 -1902) se 
tornou famoso: 
"O poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase 
sempre homens maus."                                  Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Dalberg-Acton,_1.%C2%BA_Bar%C3%A3o_Acton 

6  Antes, dá mais graça. Portanto ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/3/10-26
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/3/10-26+
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Dalberg-Acton,_1.%C2%BA_Bar%C3%A3o_Acton


4 – A Disciplina de Deus 

A disciplina de Deus sempre é boa, pois produz bons frutos, traz mudanças significativas em nossas vidas e 
transformação de caráter. A disciplina de Deus significa que ainda temos “conserto” ou que algo precisa ser 
transformado em nossas vidas ou na vida de pessoas próximas a nós.  

Às vezes Deus está nos preparando para alguma missão ou tarefa e confundimos disciplina com provas e desafios que 
precisamos passar para que possamos estar mais bem preparados. Deus trata as áreas da nossa vida e do nosso caráter 
para corrigir nossos passos e para que possamos nos tornar aptos para toda boa obra (as suas obras) e sejamos 
aperfeiçoados. Tanto as provas quanto a disciplina sempre produzem bons frutos. 

Em Jó 23:10 lemos: 

 10 Mas ele conhece o caminho que eu tomo; quando ele tiver me provado, apresentar- me-ei como o ouro. 

 

E no último capítulo de Jó, capítulo 42:12 lemos: 

 12  
Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo; porque ele teve catorze mil 
ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. 

 

E o verso 16 diz: 

16  Depois disto viveu Jó cento e quarenta anos; e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos até quatro gerações. 

 

A disciplina de Deus sobre a vida de Nabucodonosor trouxe bons frutos. Ele passou a honrar e glorificar a Deus ao invés 
de continuar sua trajetória de auto exaltação, o que o levaria à sua perdição. 

Em Daniel 4:37 vemos o rei Nabucodonosor exaltando e glorificando a Deus: 

 37  
Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas obras todas são verdade e os seus 
caminhos juízo; e aqueles que caminham em orgulho ele é capaz de humilhar.  

 

Nesta proclamação pública Nabucodonosor reconhece a misericórdia, a bondade e a soberania de Deus, e foi o último 
ato de sua vida registrado no Livro de Daniel.  Finalmente, depois de longa e dolorosa experiência, Nabucodonosor 
converteu-se completamente.  Ele se tornou um homem temente a Deus e foi muito abençoado após o seu castigo. 

No verso 36 lemos: 

36 (...) e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. 

 

Assim como Jó, Nabucodonosor terminou seus dias melhor do que antes, tanto materialmente quanto espiritualmente. 
Nabucodonosor se converteu ao Deus verdadeiro, o Deus de Daniel, e terminou os seus dias louvando e engrandecendo 
a Deus. 

Na profecia dada ao profeta Jeremias, o SENHOR chama Nabucodonosor de “meu servo”. Vamos conferir em Jr 27.6: 

 6 
E agora eu dei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo. E também lhe dei 
todos os animais, para o servirem. (Cf. tmb Jr 25:9) 

 

É importante lembrar que Deus trouxe o domínio do rei Nabucodonosor da Babilônia sobre os judeus para discipliná-los. 
Eles estavam praticando todo tipo de idolatria e abominações, a ponto de sacrificarem seus próprios filhos a Moloque.  
Confira Jr 32:35. 

35 
E eles construíram os lugares altos de Baal, que estão no vale do filho de Hinom, para fazerem os seus filhos e 
as filhas atravessarem o fogo por Moloque, o que eu não os ordenei, nem isto adentrou minha mente, que 
fizessem esta abominação, para fazerem Judá pecar. (Cf. tmb Jr.7:31 e Jr.19:5) 



Em Jeremias 25:4 a 9 vemos claramente que antes da disciplina de Deus, vem o aviso: 

 4  
E o Senhor vos enviou todos os servos, os profetas, madrugando e os enviando, porém vós não escutastes, nem 
inclinastes o vosso ouvido para ouvir. 

5  
Eles disseram: Convertei-vos de seu mau caminho, e do mal de vossos feitos, e habitai na terra que o Senhor 
vos deu a vós, e a vossos pais, para sempre e eternamente. 

 6  
E não andeis após outros deuses para os servir, e para os adorar, e não me provoqueis à ira com as obras de 
vossas mãos, e eu não vos farei mal. 

 7  
Contudo vós não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes à ira com as obras de vossas mãos, para 
vosso próprio mal. 

 8  Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Porque vós não ouvistes minhas palavras; 

9  
eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, o rei de Babilônia, 
meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra os seus habitantes, e contra todas estas nações ao redor, e as 
destruirei completamente, e as farei um assombro, e um assobio, e desolações perpétuas. 

 

Antes da disciplina, vem o aviso, a admoestação. Deus nos exorta de muitas maneiras antes de nos disciplinar. Assim 
como Nabucodonosor, o povo também foi avisado, exortado e aconselhado a se converter dos seus maus caminhos. 

Deus é longânime. 

 Ele enviou o seu servo, o profeta Jeremias, para avisar e exortar o povo dizendo-lhes que se convertessem dos seus 
maus caminhos. Em Jeremias 25: 2-3 lemos que Jeremias clamou ao povo por 23 anos, madrugando. Confira: 

 2  A qual Jeremias, o profeta, falou para todo o povo de Judá, e para todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: 

3 
Desde o décimo terceiro ano de Josias, o filho de Amom, rei de Judá, até este dia, período de vinte e três anos, a 
palavra do Senhor tem vindo até mim, e eu tenho falado para vós, madrugando e falando. Porém vós não 
tendes escutado. 

 

Da mesma forma, o rei Nabucodonosor também foi avisado do seu pecado através do sonho que teve no capítulo 4. 

Este sonho era para ser um aviso, uma advertência. E Deus chamou seu servo Daniel para revelar o sonho ao rei 

advertindo-o do castigo que viria sobre ele, como também o aconselhou para que renunciasse aos seus pecados. Confira 

em Dn 4:27. 

Deus sempre é longânime. Após ter dado o aviso e o conselho a Nabucodonosor, o texto do capítulo 4 revela que o 

SENHOR é paciente. Somente doze meses depois, o sonho se cumpriu na vida de Nabucodonosor e lhe sobreveio a 

disciplina do SENHOR. Confira nos versos 29 a 33. Leia também 2 Pedro 3:9 

Interessante observar que enquanto o castigo de Nabucodonosor foi de 7 anos (versos 16, 23, 25, 32), o castigo 

anunciado pelo profeta Jeremias aos israelitas foi de 70 anos de exílio. Confira em Jeremias 25.11: 

11 
E esta terra inteira será uma desolação, e um assombro. E estas nações servirão ao rei de Babilônia por 
setenta anos. 

 

No último capítulo de Jeremias encontramos o cumprimento da profecia. Em Jeremias 52 verso 27 lemos: 

 27 
E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Hamate. Desta forma Judá foi levado cativo da 
sua própria terra. 

 

Finalmente, em Daniel capítulo 9, verso 2, encontramos o profeta Daniel lendo as Escrituras, ele estava lendo a profecia 

dada ao profeta Jeremias e concluiu que era chegado o término dos 70 anos do castigo, do exílio na Babilônia. Confira: 

2 
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 



A Bíblia diz que o pai que ama seu filho o disciplina: 

Provérbios 13:24 diz: 

 24 Aquele que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama, o castiga desde cedo. 

 

Em Hebreus 12:5 a 13 lemos: 

 5  
E vos esquecestes da exortação que vos fala, como a filhos: Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e 
não desfaleças quando fores repreendido por ele. 

 6  Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, e açoita a cada filho que recebe. 

 7  Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos; pois, qual é o filho a quem o pai não castigue? 

 8  Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos, e não filhos. 

 9  
Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência; não 
devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos espíritos, e viver? 

 10  
Porque aqueles, verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia; mas este, para nossa 
vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. 

 11  
Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante; contudo, posteriormente, 
produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. 

 12  Portanto, levantai as mãos que se encontram penduradas, e os joelhos fracos. 

 13  
E fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas 
que seja curado. 

 

Estejamos sempre atentos a voz do SENHOR e sejamos gratos a Deus em tudo, se verdadeiramente cremos na sua 
Palavra. Deus, o nosso Pai, por meio do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8 verso 28, nos diz: 

  28 
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados de acordo com o seu propósito. (Cf. tmb. Mt 7:7-12 / Lc 11:5-13) 

 

Se estivermos passando por provas ou tribulações, sejam para nosso crescimento ou arrependimento, sejamos sempre  
gratos a Deus, pois o SENHOR nos ama e nos trata como a filhos. O nosso Pai sempre fará o melhor para nós e, no final, 
seremos muitíssimo abençoados em tudo.  

“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.”                                                                      

(1 Tessalonicenses 5:18) 

Para finalizar nosso estudo de Daniel capítulo 4, confira ainda no Salmo 119 os versos 65 a 72: 

65. Lidaste bem com o teu servo, Ó Senhor, segundo a tua palavra. 

66. Ensina-me o bom juízo e o conhecimento; pois acreditei nos teus mandamentos. 

67. Antes de ser afligido eu segui um mau caminho; mas agora guardei a tua palavra. 

68. Tu és bom e fazes o bem; ensina-me os teus estatutos. 

69. Os orgulhosos forjaram uma mentira contra mim; mas eu guardarei os teus preceitos com todo o meu coração. 

70. O seu coração é tão gordo quanto a gordura, mas eu me deleito na tua lei. 

71. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. 

72. A lei da tua boca é para mim melhor do que milhares de ouro ou prata. 

Deus os abençoe! 


