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Jejum e oração 

• No terceiro ano de Ciro houve a 
suspensão das obras de reconstrução 
do templo devido a perseguição; 

• Então Daniel ora e jejua até que 
receba a resposta divina, que chegou 
a Daniel depois de 21 dias; 

 



Rio Hidequel ou Tigre 

• Daniel 10.4: “E no dia vinte e quatro do primeiro 
mês eu estava à borda do grande rio Hidequel; “ 

 

• Ao leste do contemporâneo Iraque; extensão de 
1.900 quilômetros e largura não superior a 
duzentos metros. 

 



Visão de Daniel 

Daniel 10.5-6 
• E levantei os meus olhos, e 

olhei, e eis um homem 
vestido de linho, e os seus 
lombos cingidos com ouro 
fino de Ufaz;  

• E o seu corpo era como 
berilo, e o seu rosto parecia 
um relâmpago, e os seus 
olhos como tochas de fogo, e 
os seus braços e os seus pés 
brilhavam como bronze 
polido; e a voz das suas 
palavras era como a voz de 
uma multidão.  

Apocalipse 1.13-15 
• ... um semelhante ao Filho do 

homem, vestido até aos pés 
de uma roupa comprida, e 
cingido pelos peitos com um 
cinto de ouro.  

• E a sua cabeça e cabelos eram 
brancos como lã branca, 
como a neve, e os seus olhos 
como chama de fogo;  

• E os seus pés, semelhantes a 
latão reluzente, como se 
tivessem sido refinados numa 
fornalha, e a sua voz como a 
voz de muitas águas. 



Então me disse: Não temas, Daniel, 
porque desde o primeiro dia em que 

aplicaste o teu coração a compreender 
e a humilhar-te perante o teu Deus, são 
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por 

causa das tuas palavras.  

Daniel 10.12 



Principado, potestade e 
hoste 

• Principado: é um território governado por 
um príncipe. É distinto de um reino, 
normalmente por ser um microestado, 
outras vezes porque não tem soberania 
total. 

• Potestade: poder, potência, força; aquele 
que manda, tem autoridade; 

• Hoste: exército, tropa armada 



Daniel 10.13-14 

“Mas o príncipe do reino da Pérsia me 
resistiu vinte e um dias, e eis que Miguel, 

um dos primeiros príncipes, veio para 
ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da 

Pérsia. Agora vim, para fazer-te entender o 
que há de acontecer ao teu povo nos 

derradeiros dias; porque a visão é ainda 
para muitos dias. ” 



Miguel, arcanjo defensor de 
Israel 

• Daniel 10.21 

– “Mas eu te declararei o que está registrado na 
escritura da verdade; e ninguém há que me 
anime contra aqueles, senão Miguel, vosso 
príncipe”. 

• Daniel 12.1 

– “E NAQUELE tempo se levantará Miguel, o 
grande príncipe, que se levanta a favor dos 
filhos do teu povo, e haverá um tempo de 
angústia, qual nunca houve, desde que 
houve nação até àquele tempo ...” 



Miguel, arcanjo defensor de 
Israel 

• Judas 1.9 

– “Mas o arcanjo Miguel, quando contendia 
com o diabo, e disputava a respeito do corpo 
de Moisés, não ousou pronunciar juízo de 
maldição contra ele; mas disse: O Senhor te 
repreenda.” 

• Apocalipse 12.7 

– “E houve batalha no céu; Miguel e os seus 
anjos batalhavam contra o dragão, e 
batalhavam o dragão e os seus anjos;”  



Arcanjo 

• Arcanjo: no grego αρχάγγελος – a palavra 
arcanjo significa primeiro, principal, 
chefe de anjos. O prefixo arc é quem dá a 
conotação de chefe, príncipe, 
comandante. 

 

 

 Outros exemplos: 
ARCEBISPO  Chefe dos Bispos 

arquipélago, arquiteto, arquétipo, arcipreste; 
 

αρχ arc líder 
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