
Isaías 
 45:22 

Olhai para mim, e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. 

 

Estudando o Livro de Daniel – Capítulo 5 

Antes de ler este texto, leia o capítulo 5 de Daniel. 

O Banquete de Belsazar e a Escrita na Parede 

 

- O cumprimento da primeira parte da profecia de Daniel: A transição do Império Babilônico para o Medo-Persa 

A profecia acerca do 2º reino representado pelo peito e os braços de prata da estátua no sonho de Nabucodonosor se cumpre. 

 

Este capítulo do Livro de Daniel enfatiza:   

1. A grandeza e o poderio do império babilônico em Dn 5:18,19, como já enfatizado em Dn 2:37,38 e Dn 4:22. 

2. O domínio de todos os reinos está nas mãos de Deus Dn 5:21b. Declarado três vezes em Dn 4: 17; 25b, 32b e em Dn 2:21. 

 Dn5:21b  (...) o Altíssimo Deus governa no reino dos homens, e estabelece a quem ele quer. 

 

3. Pecados que Deus abomina: a soberba, o orgulho/arrogância e a idolatria.  A soberba é um tipo de auto-idolatria. 

4. As conseqüências do pecado. Daniel 5:30-31 (Cf. Dn 4:31 a 33) 

 



 Humildade x Soberba  

Daniel relembra Belsazar a respeito da soberba/orgulho que se apoderou do coração de seu predecessor, seu pai, o rei 

Nabucodonosor. Embora tenha sido advertido e aconselhado, não se arrependeu, recebendo o castigo que lhe havia 

sido profetizado.   

Belsazar, embora soubesse de tudo isso (v.22), não deu atenção ao que havia acontecido a seu pai, atrevendo-se não só 

a lançar mão dos utensílios sagrados do templo de Salomão que haviam sido trazidos de Jerusalém em sua festa, como 

também para praticar idolatria juntamente com seus nobres, festejando e adorando a outros deuses, demonstrando 

assim sua irreverência diante de Deus, sua altivez e arrogância.  (Dn 5: 18-23) 

Ao invés de se humilhar perante o Senhor, ele se exaltou acima do Senhor. Em Dn 5: 22-23 lemos: 

 22  E tu, seu filho, ó Belsazar, não tens humilhado o teu coração, embora soubesses tudo isto; 

 23  

porém te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da sua casa diante de ti; e neles beberam 
vinho tu e teus nobres, tuas esposas e tuas concubinas; e tu tens louvado os deuses de prata e ouro, de bronze e 
ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem; e o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de 
quem são todos os teus caminhos tu não tens glorificado. 

 

Temos muita facilidade em esquecer coisas importantes que aprendemos. Por esta razão, devemos nos exercitar 

continuamente na Palavra de Deus. 

Em Tiago 1: 22 a 25 lemos: 

22 E sede praticantes da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. 

 23  
Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em 
um espelho. 

 24  Porque ele contempla-se a si mesmo, e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. 

 25  
Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas 
realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. 

 

 Hb 2:1  
Portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção, às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as 
deixemos escapar. 

 

O livro de Daniel traz também, por várias vezes, o exemplo de humildade que havia em Daniel.  

Em Daniel 2:26-28 lemos que ele deu todo o crédito a Deus pela revelação que havia recebido, embora pudesse ter se 

vangloriado de sua sabedoria e inteligência, já reconhecidas em Daniel 1:19-21. As orações que ele e seus amigos 

fizeram (Dn 2:17-23; Dn 6:10) demonstram sua humildade e dependência perante o SENHOR. Daniel sempre exaltou e 

engrandeceu o nome de Deus diante de todas as autoridades para as quais revelou as profecias que Deus lhe havia 

confiado, e sempre demonstrou e deu testemunho do seu zelo e fidelidade para com o seu DEUS (Cap.6). 

O orgulho e a vaidade do homem são seus maiores inimigos.  Foi assim que Lúcifer se tornou no maior inimigo de 

Deus, e hoje é conhecido por diabo, ou Satanás, a antiga serpente. (Ap.12:9; Ap 20.2; Gn 3.1-7) 

Em Isaías 14:12 a 15 lemos: 

12 Como caíste do céu, Ó Lúcifer, filho da manhã! Tu, que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações! 

 13  
Porque tu tens dito em teu coração: Eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. 
Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. 

 14  Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. 

 15  Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. 



Filme recomendado: “O Advogado do Diabo” – Confira até aonde a soberba e a vaidade podem nos levar.                                 

Com Keanu Reeves como Kevin Lomax, Al Pacino como John Milton e Charlize Theron como Mary Ann - 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Devil%27s_Advocate  

Preste atenção na última frase que é dita, ao final do filme  

Veja o que disse Deus ao rei Saul por intermédio do profeta Samuel sobre a rebeldia e a teimosia em  1Samuel 15: 

22 

Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se 
obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a 
gordura de carneiros. 

 23  
Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniqüidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra 
do Senhor, Ele também rejeitou a ti como rei. 

 

 
Confira alguns textos proféticos muito interessantes do profeta Isaías relacionados ao império medo-persa: 

 
Profeta Isaías: 765 AC e 681 a.C. 

Rei Ciro: 559 e 530 a.C. 
 

1. Isaías 13:17-22 (a respeito dos medos) 
2. Isaías capítulo 45 – inteiro (a respeito de Ciro, o persa) 

 
“Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei; ele edificará a minha cidade, e soltará os meus 
cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos.” (Is 45:13) 
 

 

Ciro II 
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. 
 
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, segundo Heródoto, 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 Curus),  e que ele tomaria o lugar do 
velho reino da Média no mundo. Então o rei medo Astiages 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. [Carece de Fontes] 
 
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. 
 
Após a conquista de Babilônia, Ciro é citado num cilindro (o Cilindro de Ciro) dizendo: 
 
"Eu sou Ciro, rei do mundo, grande rei, rei legítimo, rei de Babilônia, rei da Suméria e de Acade, rei das quatro 
extremidades [da terra], filho de Cambises, grande rei, rei de Anzã, neto de Ciro I, . . . descendente de Teíspes . . . de 
uma família [que] sempre [exerceu] a realeza” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Devil%27s_Advocate
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/45/13+


 
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 Judeia 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 Judéia, pondo fim ao período do Cativeiro 
Babilônico.  
 
Em uma noite de 5/6 de outubro de 539 A.C., 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. 
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciro_II (Grifos nossos) 

 
 

Dario, o medo 
 

Carl Friedrich Keil e Franz Delitzch, em 1857-78, identificam Dario, o medo, com Ciáxares II, mencionado na Ciropédia 
de Xenofonte como o sucessor de Astíages; ele era tio de Ciro, o Grande (através de Mandane) e casou sua filha com 
Ciro. Por não ter filhos homens, ele entregou a Média para Ciro, e teria recebido a Babilônia como satrapia, aos 
sessenta e dois anos de idade. 
 
Carl Friedrich Keil e Franz Delitzch, Biblical Commentary on the Old Testament (1857-78), Daniel Chapter 6 

 

 

 

“Eu o tenho elevado em justiça e eu dirigirei todos os caminhos dele. Ele edificará minha cidade e deixará ir meus 

cativos, não por preço nem por recompensa, diz o SENHOR dos Exércitos.” Is 45:13 

Texto Complementar: 5.1 Daniel Cap. 5 Deus odeia a idolatria  

Os capítulos 3, 4 e 5 de Daniel apresentam três abordagens distintas de como o SENHOR trata com os seres humanos. 

Leia os três capítulos em seqüência e verifique como estes três abordagens estão presentes nestes textos. 

 Confira com a tabela a seguir: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciro_II
https://profeciasbiblicas.weebly.com/uploads/1/2/0/4/120463100/5.1_daniel_cap._5_deus_odeia_a_idolatria.pdf
https://profeciasbiblicas.weebly.com/uploads/1/2/0/4/120463100/5.1_daniel_cap._5_deus_odeia_a_idolatria.pdf


Livro de Daniel: Personagens: Abordagem /Tratamento do SENHOR: 

Capítulo 3 Sadraque, Mesaque e Abdnego Prova / Provação:                                                     
Aperfeiçoamento – Santificação - Testemunho 

Capítulo 4 Rei Nabucodonosor Disciplina: Correção 
Capítulo 5 Rei Belsazar Juízo: Conta - Sentença - Condenação 

 

Os eventos históricos nos capítulos do livro de Daniel não estão em ordem cronológica, os critérios 
de sua ordenação estão relacionados aos assuntos abordados. 

As profecias, por sua vez, estão ordenadas cronologicamente. Enquanto determinados eventos proféticos se 

repetem em capítulos posteriores, sempre têm o intuito de trazer novas informações e mais detalhes. 

O Livro de 

Daniel 

Império: Citações dos referidos capítulos: 

Capítulo 1 Babilônico – Nabucodonosor 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio 
Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Dn.1:1 
21. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Dn.1:21 

Capítulo 2 Babilônico – Nabucodonosor 
2º ano do rei Nabucodonosor 

E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve 

sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. 

Dn. 2:1 

Capítulo 3 Babilônico – Nabucodonosor O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 

sessenta côvados, e a sua largura seis côvados; ele a ergueu na 

planície de Dura, na província de Babilônia. Dn.3:1 

Capítulo 4 Babilônico – Nabucodonosor O rei Nabucodonosor para todo povo, nações e línguas que habitam 

em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Dn. 4:1 

Capítulo 5 

       ( C ) 

Babilônico – Belsasar 
Último ano do reinado do rei Belsazar 

                     (Dn 5:30) 

Peres - Teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. v.28  

Naquela noite Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o medo, 

tomou o reino, tendo cerca de sessenta e dois anos de idade. Dn.5:30,31 

Capítulo 6 Medo-Persa – Dario, o medo 
Provavelmente 1º ano reinado de Dario 

Dario achou por bem colocar sobre o reino cento e vinte príncipes, os 

quais deveriam estar sobre todo o reino; Dn.6:1 

Capítulo 7 

       ( A ) 

Babilônico – Belsasar 
1º ano do reinado do rei Belsazar 

No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho 

e visões de sua cabeça sobre a sua cama; então ele escreveu o sonho 

e contou o resumo dos assuntos. Dn 7:1 

Capítulo 8 

       ( B )  

Babilônico – Belsasar                   
3º ano do reinado do rei Belsazar 

No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, 

Daniel, uma visão, após aquela que me apareceu no princípio. Dn.8:1 

Capítulo 9 Medo-Persa – Dario, o medo 
1º ano do reinado do rei Dario 

No primeiro ano de Dario, o filho de Assuero, da semente dos 

medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos Caldeus;Dn 9:1 

Capítulo 10 Medo-Persa – Ciro, o persa 
3º ano do reinado do rei Ciro 

No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a 

Daniel, cujo nome era chamado Beltessazar; e o assunto era 

verdadeiro, porém o tempo determinado era longo; e ele entendeu 

o assunto, e teve entendimento da visão. Dn.10:1 

21 Porém eu (o anjo) te mostrarei aquilo que está na escritura da 

verdade; (...). Dn.10:21 

Capítulo 11 Medo-Persa – Ciro, o persa 
3º ano do reinado do rei Ciro 

1 (...). [OBS: Quem está falando aqui no verso 1 é o anjo que estava 
falando com Daniel no capítulo anterior, capítulo 10. O capítulo 11 é 
uma continuação do capítulo 10, portanto, no terceiro ano de Ciro.]  
2 E agora eu te mostrarei a verdade. (...) Dn.11:2 

Capítulo 12 

 

O capítulo 12 é a continuação 

dos capítulos 10 e 11: 

Profecia final – v. 1 a 3, 4b e 10 a 13;  

e Encerramento – v. 4 a 9. 

Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do 
fim; muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se 
multiplicará. Dn 12:4 

                                                                                                                                                                     
"E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro." (Daniel 1:21) 


