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Trabalhando com estagiário 

• No capítulo 2 registra que no 
segundo ano de reinado 
Nabucodonosor teve o sonho; 

• O treinamento de Daniel e seus 
companheiros iniciou-se no 
primeiro ano de Nabucodonosor e  
durou 3 anos; 

• Logo, no segundo ano de 
treinamento, Daniel foi consultado 
ainda como estagiário e superou 
todos os sábios de Babilônia. 



Impérios Mundiais 

• Sonho de 
Nabucodonosor (Dn 
2.1)  Mundo Gentílico 

• De Daniel 2.4 a 7.28 foi 
escrito em Aramaico  

• “Tempo dos Gentios” 

– 1º Babilônico 

– 2º Medo-Persa 

– 3º Grego 

– 4º Romano 

 



“E cairão ao fio da espada, e para 
todas as nações serão levados cativos; 
e Jerusalém será pisada pelos gentios, 

até que os tempos dos gentios se 
completem.”  

Lucas 21.24 



“Porque não quero, irmãos, que 
ignoreis este segredo (para que não 
presumais de vós mesmos): que o 

endurecimento veio em parte sobre 
Israel, até que a plenitude dos gentios 

haja entrado.”  

Romanos 11.25 



Babilônico  
Cabeça de Ouro 

 

• Representa o início do “tempos dos 
gentios”,  
– Dn 2.32,37,38 ; Lc 21.24 

  



Medo-Persa  
peito e braços de prata 

 

• Representa a coligação do império Medo-
Persa, o segundo império mundial descrito 
no sonho. 
  



Império Grego 
ventre de bronze 

 

• No capítulo 7 é possível verificar maiores 
detalhes 

– Dn 2.32,39 
  



Romano 
pernas de ferro 

• As pernas são a parte mais 
longa do corpo, o que indica a 
longa e extensão e duração do 
império romano.  

• As duas pernas indicam a 
divisão do império, em 
Oriental e Ocidental, ocorrida 
em 395 d.C. 



Dez dedos do pé da estátua 

• São 10 reis, como uma 
forma ou expressão do 
império romano. 
 
– Dn 2.44 “Mas, nos dias destes 

reis...” Esses 10 reis 
correspondem aos 10 chifres 
do quarto animal de Daniel 
7.24 e os 10 chifres da besta 
de Apocalipse 13.1 e 17.1 

– Poder político que já existiu, e 
que no presente não existe, 
mas voltará a existir. (“... Era 
e não é e está para emergir” 
Ap 17.8) 



EM 476 d.C 



Pés, em parte ferro, em parte 
barro 

• Ferro e barro não se misturam  

– Ferro: governo ditatorial 

– Barro: governo democrático 

 

• Na Grande Tribulação haverá 

– 3 anos e meio (barro) – democrático 

– 3 anos e meio (ferro) - ditatorial 



Inferioridade dos metais na 
estátua 

• Ouro 

• Prata 

• Bronze 

• Ferro e barro 
– A profecia mostra que 

o mundo continuará 
em decadência. 
• Rm 1.18  

 



Último reino mundial 

• Proveniente do Céu (Dn 2.44,45) 

 

• Pedra que esmiuçou a estátua 
– Esta referência está descrita 4 vezes ( Dn 

2.34,40,44,45 



Babilônia Cabeça de Ouro 

Média-Pérsia Braços e peitos de prata 

Grécia Ventre de cobre 

Roma Pernas de Ferro 

Dez Nações Pés e dedos de ferro e barro 

606 a.C – 539 a.C   

539 a.C – 331 a.C   

331 a.C – 168 a.C   

168 a.C – 476 d.C   

476 d.C –  volta de Jesus  
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