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INTRODUÇÃO 
 
       O livro de Daniel é provavelmente o mais bem organizado das Escrituras. Alguns atribuem isto ao fato de que, 
próximo ao fim da sua vida Daniel reescreveu e organizou todo o livro em uma mensagem consolidada. O arranjo 
intricado das ideias no livro demonstra a sabedoria extraordinária de Daniel ( Dn 1.17,19,20; 5.11 ). Pois o livro do 
Apocalipse não pode ser interpretado de maneira  apropriada sem um conhecimento geral do livro de Daniel . As  
coisas que aparecem nas visões de Daniel , como a grande estátua, os animais, os mensageiros angelicais, e a des- 
crição da glória de Deus, são muitos similares às coisas que são retratadas no livro de Apocalipse. 
 
 
I. A HISTÓRIA POR TRÁS DO LIVRO DE DANIEL 
 
1.1 A formação histórica de Israel. Com Abraão, começa a história da criação de  Israel por Deus, uma história na qual ele re- 
vela a sua liberdade de ser misericordioso para com Israel, sua santidade no julgá-lo, sua fidelidade no restaurá-lo e sua abso 
luta soberania  sobre a história humana. A história de Abraão começa com sua partida de uma cidade humana chamada pelo 
nome de Ur dos caldeus, para ir até à cidade de Canaã chegando em Harã onde ali eles ficaram ( Gn 11.31 ),Deus pede  para 
Abraão sai da sua terra, e da sua parentela  para ir à uma terra que Deus lhe mostraria ( Gn 12.1,4 ). O progresso do plano de 
Deus é evidente ao separar Abraão ( Gn 12.1 ) e ao transformar Israel em uma grande nação ( Gn 12.2; 46.3 ). O chamado de 
Abraão é repassado aos dois próximos  patriarcas, Isaque ( Gn 26.4-6 ) e Jacó ( Gn 28.13-16 ). A nação de Israel será formada 
a partir dos doze filhos de Jacó ( Gn 49.1-28 ). 
 
1.2 O governo teocrático.  A definição mais comum da palavra teocracia é `` governo exercido por Deus ´´. A origem da pala- 
vra é grega sendo derivado das palavras  `` theos´´ = Deus, e `` kratos ´´= poder, força ou governo. Deus é o soberano gover- 
nador de todas as coisas: ´´ O SENHOR tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo ( Sl 103.19 ). 
A reivindicação de um governo  universal por Deus deve-se ao fato de Ele existir antes de todas as coisas `` ( Jo 1.1,2 ), ser o 
criador de todas  as coisas ( Jo 1.3; Cl 1.16,17 ). Deus chamou a Abraão ( Gn 12.1 ). Ele constituiu  uma família. A família tor- 
nou-se uma nação. Esta desceu ao Egito ( Gn 46.1-4; 47.27 ), onde permaneceu quatrocentos e trinta anos ( Ex 12.40 ). Deus 
tirou Israel do cativeiro com  mão forte e poderosa  ( Sl 136.10-12; Dt 7.17-19; Êx 7.4-5 ). Dez pragas vieram sobre a terra do 
Egito, desbancando as divindades do maior império do mundo. Israel perambulou no deserto quarenta anos com Moisés ( Dt 
8.2-5 ). Durante sete anos conquistou a terra, sob a liderança de Josué. Surge a Teocracia no  período dos juízes. Esse tempo  
durou cerca de trezentos anos, quando Israel oscilou entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. 
 
1.3 O governo monárquico.  Monarquia é um sistema de governo que tem um monarca como líder de um estado. Estabele- 
cimento da monarquia ( 1Sm 8-12 ). Os pedidos dos anciãos de Israel para que Samuel lhes desse um rei, tinha como pretex- 
to a velhice do profeta e a não correção dos seus filhos nomeados como juízes em Berseba ( 1Sm 8.1-5 ). Até aquele momen- 
to, o governo de Israel havia sido uma teocracia, ou seja, Jeová era o seu rei ( Êx 15.18 ). Esse conceito também foi expressa- 
do por Gideão  ( Jz 8.23 ). De tempos em tempos Deus havia levantado juízes para governar. Porém, os juízes não deixavam  
sucessores, e eram longos os períodos entre um e outro; entretanto, a nação não tinha um líder para guia-los nem defendê- 
la. Talvez pensassem que uma monarquia estável evitaria os altos e baixos do passado. Além do mais, o motivo porque eles 
queriam ter um rei era para ser como as outras nações ( 1Sm 8.5; 8.20 ). Através de Samuel Deus alertou o povo israelita so- 
bre os direitos e exigências de um rei ( 1Sm 8.11-19 ). Deus havia  predito que Israel teria um rei em seu devido tempo ( Dt.  
17.14-15 ). 
 



 
II. OS FATOS QUE PROPICIARAM O EXÍLIO NA BABILÔNIA 
 
2.1 O contexto político do reino de Judá. A Bíblia relata que foi durante o reinado de Nabucodonosor, que o exército da Ba- 
bilônia realizou  três  viagens a Jerusalém. Em 606 a.C.  Nabucodonosor, em sua primeira viagem a Jerusalém  levou consigo 
boa parte dos utensílios sagrados que foram encontrados no templo erguido por Salomão ( 2Cr 36.6-7; Dn 1.1-2 ), e levou ca- 
tivos alguns judeus, incluindo Daniel e Jeremias ( Dn 1.3 ). Após a morte de Jeoiaquim, e durante o breve reinado de seu filho 
Joaquim, que durou apenas três meses, em 597 a.C,  a cidade de Jerusalém foi pela segunda vez atacada e mais uma leva de 
judeus foi encaminhada para a Babilônia, incluindo milhares  de cativos e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão 
os pobres da terra ( 2Rs 24.8-16 ). A terceira investida por parte do exército de Nabucodonosor ocorreu em 586 a.C., durante 
o reinado de Zedequias, nesta ocasião  Jerusalém caiu e o templo construído por Salomão foi destruído ( 2Rs 25.8-9; 2Cr 36. 
17-21 ). Outra vez apenas os pobres dentre o povo fora deixados na terra de Judá ( Jr 39.8-10 ). Nestes dias ocorreu um fato 
muito curioso com o profeta Jeremias. Por providência divina, ele foi libertado do cativeiro  e teve a oportunidade de optar  
em ficar na terra de Judá ( Jr 39.11-14; 40.6 ). 
 
2.2 Israel no exílio babilônico. Foi durante o reinado de Zedequias que Judá deixou de existir como nação independente. Seu 
reinado durou onze anos. Zedequias não só fez o que era mau perante o Senhor, como haviam feito seus três antecessores, 
mas se recusou a ouvir o profeta Jeremias que falava da parte de Deus ( 2Cr 36.11 ).  Zedequias não foi o único responsável 
pelo desastre. Os líderes dos sacerdotes e o povo profanaram a casa  de Deus ( 2Cr 36.14 ). Antes do desastre, o Senhor avi- 
sara o povo por meios dos profetas ( 2Cr 36.15 ). Infelizmente, eles zombavam  dos mensageiros, desprezavam a palavra de 
Deus e escarneceram dos seus profetas ( 2Cr 36.16 ). A ira de Deus se levantou e não houve solução. O exílio, a destruição de 
Jerusalém e do templo foram a punição final de Deus, seguindo-se a crescente desobediência de seu povo ( 2Cr 36.17-20 ). O 
cativeiro de 70 anos na Babilônia, profetizada por Jeremias foi cabalmente cumprida ( 2Cr 36.21 ; Jr 25.11-12 ). Jeremias en- 
tregou esta mensagem em 605 a.C., ano em que Nabucodonosor assumir o poder. Ele predisse os 70 anos de cativeiro com 
cerca de 20 anos de antecedência. 
 
III. DANIEL, O AUTOR E O LIVRO 
 
3.1 O homem Daniel.  Daniel significa  ´´ Deus é Juiz `` ou ´´ meu Juiz ``, um nome que também sugere o tema: a soberania de 
Deus sobre as nações. Membro da família real, Daniel nasceu em Jerusalém, em 623 a.C. aproximadamente, durante a refor- 
ma do rei Josias e no princípio do ministério de  Jeremias. Levado à Babilônia por ocasião do primeiro exílio em 605 a.C., foi 
selecionado para o serviço real depois de um período de três anos de estudos especiais ( Dn 1.3-5 ). Em 603 a.C., aos 20 anos 
aproximadamente, Daniel foi declarado governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios ( Dn 2.46- 
48 ). Era, por tanto, o conselheiro-mor de Nabucodonosor durante o período da destruição de Jerusalém e do exílio babilôni-  
co, tendo certamente  exercido influência sobre os judeus cativos. Durante um período de setenta anos, Daniel serviu a seis 
governadores babilônicos e a dois persas. 
 
3.2 A importância do livro. Ao estudar o livro de Daniel torna-se necessário estudar o  “ o pano de fundo ‘’  do livro, isto é, o 
seu contexto geográfico, histórico e cultural. O livro de Daniel não é diferente dos demais  livros proféticos. Há eventos tão 
somente históricos que já aconteceram e há eventos proféticos com  linguagem metafórica para tempos  futuros. De modo  
geral, grande parte das profecias cumpriu-se pouco depois de transmitida aos profetas, porque tinham um caráter temporal 
e presente à vida do povo de Deus naqueles tempos. Outras,entretanto, são profecias com um caráter futuro de longo alcan- 
ce, especialmente  as profecias apocalípticas, tais  como Daniel, Ezequiel e apocalipse. Neste  livro, o nosso personagem é o  
profeta Daniel e as revelações que Deus lhe deu acerca do ´´ tempo do fim ``, em cuja profecia está revelado o tratamento de 
Deus com o povo de Israel (Dn 8.17-18; 10.14; 11.35; 12.4; Ap 1.3) e o resto do mundo. O livro de Daniel é sem dúvida o apo- 
calipse do Antigo Testamento. Ele revela fatos e acontecimentos futuros os quais se evidenciam na atualidade ( Dn 12.4 ). Na 
verdade, nenhum outro livro profético se ajusta tão perfeitamente às evidências atuais como o livro de Daniel. Portanto, o li- 
vro de Daniel é histórico e profético. Olha para o passado, interpreta o presente e descobre o futuro. 
 
3.3 A autoria e as características do livro. As tradições judaicas e cristãs reconhecem Daniel como o autor ( mesmo que racio- 
nalistas e deístas recentes tenham ressuscitado o ponto de vista neoplatônico do filósofo Porfírio de que o livro de Daniel foi 
escrito por um judeu desconhecido da palestina na época dos macabeus, depois de 165 a.C. ). Ezequiel reconheceu a histori- 
cidade de Daniel em sua época, mostrando assim que sua notável sabedoria e seu caráter íntegro eram legendários, compa- 
ráveis aos de Noé e Jó ( Ez 14.14,20; 28.3 ). Jesus reconheceu Daniel como o autor das visões de ( Dn 9.27; 11.31; 12.11 ), as 
ultimas partes do livro ( Mt 24.15; Mc 13.14 ). O historiador judeu Flávio Josefo  (c. 75 d.C) menciona que Alexandre, o Gran- 
de, foi anunciado no livro de Daniel e em sua profecia sobre o poder de ascensão na Grécia e o primeiro rei que conquistaria 
a Pérsia ( Dn 8.21; 11.3 ), ( JOSEFO, Antiguidades, Livro XI, VIII, séc V ). 



 
 
CONCLUSÃO 
 
       Desafio você a ler o livro de Daniel enquanto mergulha nas páginas deste livro. Meu desejo é que você saia dessa experi- 
ência mais firme na fé, mais enriquecido na graça, mais consolado pela verdade, mais ansioso pela volta do Senhor Jesus.  O 
livro de Daniel é um manual singular acerca da soberania de Deus na história. Trata de temas relevantes como juventude co- 
rajosa, vida acadêmica, política externa, acordos internacionais, batalha espiritual e profecia. Aborda, outrossim, temas pes-  
soais como santidade, oração, jejum e estudo da palavra de Deus. 
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