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A 

•Assíria 

• Isaías 

B 

•Babilônia 

• Jeremias 

C 

•Cativeiro 

• Daniel e Ezequiel 

ABC dos profetas 



Josias 

640 – 609 
a.C 

Jeoacaz 

609 a.C  

Jeoaquim 

609-598 a.C 

Joaquim 

597 a.C 

Zedequias 

597-586 a.C 

Ministério do profeta Jeremias 

Reis no ministério de 
Jeremias 



Breve biografia de Jeremias 

• Profeta chorão ou Profeta da Coragem; 

• Profetizou no reino do SUL ( Judá); 

• Viveu na época dos reis: Josias, Jeoacaz, 
Jeoaquim, Joaquim e Zedequias; 

• Nasceu de uma família de Sacerdotes, 
portanto era levita; 

• Chamado aos 20 anos de idade; 

 

 



“Assim veio a mim a palavra do 
SENHOR, dizendo:  

Antes que te formasse no ventre te 
conheci, e antes que saísses da madre, 

te santifiquei; às nações te dei por 
profeta.  

Então disse eu: Ah, Senhor DEUS! Eis 
que não sei falar; porque ainda sou 

um menino.”  

Jeremias 1.4-6 







Jardins suspensos 

• Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 

• Motivo do orgulho de Nabucodonosor; 

• A Babilônia tinha: 

– Os muros tinham 96 Km de extensão; 

– 24 Km de cada lado da cidade; 

– 90 m de altura; 

– 26 de espessura; 

– 250 torres; 

– 100 portões; 

– Ficava sobre o rio Eufrates; 

 
 

 



Datas do cativeiro babilônico 

606 
• Primeiro: 

nobres,  
Daniel 

597 
• Segundo: 

sacerdotes, 
Ezequiel    

586 
• Terceiro: 

destruição do 
Templo, todos 
os demais 

• 09/07/586 cf. 
2 Reis 25.3 



Plano de fundo 

• No ano 606 a.C – 1º de Nabucodonosor, 

Daniel e seus amigos são levados para a 

Babilônia. 

• Daniel tinha entre 14 e 16 anos de idade 

• Daniel e seus companheiros eram 

adolescentes! 

 



Adolescentes - teen 

Idade / 

número 

Descrição - Inglês 

12 twelve 

13 thirteen 

14 fourteen 

15 fifteen 

16 sixteen 

17 seventeen 

18 eighteen 

19 nineteen 

20 twenty 



Etimologia da palavra 
adolescente 

1. o latim ad (a, para) e olescer (crescer), 

significando a condição do indivíduo 

apto a crescer 

2. e do latim adolescere, significa adoecer, 

enfermar. Sofrimento emocional, com 

as transformações biológicas e mentais 

que operam nesta faixa da vida 



“No ano terceiro do reinado de 
Jeoaquim, rei de Judá, veio 

Nabucodonosor, rei de Babilônia, a 
Jerusalém, e a sitiou. 

 E o Senhor entregou nas suas mãos a 
Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte 
dos utensílios da casa de Deus, e ele 

os levou para a terra de Sinar, para a 
casa do seu deus, e pôs os utensílios 

na casa do tesouro do seu deus. ”  

Daniel 1.1-2 



E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, 

que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da 

linhagem real e dos príncipes,  

Jovens em quem não houvesse defeito algum, 

de boa aparência, e instruídos em toda a 

sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no 

conhecimento, e que tivessem habilidade para 

assistirem no palácio do rei, e que lhes 

ensinassem as letras e a língua dos caldeus.  

Daniel 1.3 



Descendência real 

• Possivelmente Daniel era descendente 
do rei Ezequias conforme os textos de 
2 Reis 20.17-18; Isaías 39.6,7 e também 
para cumprimento da palavra de 
Deus foram levados para a Babilônia. 



“Eis que vêm dias em que tudo 
quanto houver em tua casa, e o que 
entesouraram teus pais até ao dia de 

hoje, será levado a Babilônia; não 
ficará coisa alguma, disse o SENHOR.  

E ainda até de teus filhos, que 
procederem de ti, e que tu gerares, 

tomarão, para que sejam eunucos no 
paço do rei da Babilônia. ”  

2 Reis 20.17,18 



“Eis que virão dias em que tudo 
quanto houver em tua casa, e o que 
entesouraram teus pais até ao dia de 
hoje, será levado para Babilônia; não 
ficará coisa alguma, disse o SENHOR.  

E até de teus filhos, que procederem 
de ti, e tu gerares, tomarão, para que 
sejam eunucos no palácio do rei de 

Babilônia. ”  

Isaías 39.6,7 



Requisitos humanos para os 
jovens: 

1. Sem defeito; 

2. Boa aparência; 

3. Instruídos em toda sabedoria; 

4. Doutos em ciência; 

5. Entendidos no conhecimento; 

6. Habilidade para servir no palácio; 

7. Aptos para aprender outros idiomas; 

 



Requisitos de Deus os jovens: 

1. Deus não vê como vê o homem; 

2. Deus olha para o coração; 

 
“Porém o SENHOR disse a Samuel: 

Não atentes para a sua aparência, nem 

para a grandeza da sua estatura, 

porque o tenho rejeitado; porque o 

SENHOR não vê como vê o homem, 

pois o homem vê o que está diante 

dos olhos, porém o SENHOR olha 

para o coração.”  1 Samuel 16.7 



Não perca sua identidade! 

• Cada ser humano é único! 

• Não seja influenciado! Influencie!  

 
“Ninguém despreze a tua mocidade; 

mas sê o exemplo dos fiéis, na 

palavra, no trato, no amor, no 

espírito, na fé, na pureza.”  
1 Timóteo 4.12  



A corrida da Vida 

• Um dia você foi inscrito para participar 

do maior concurso do mundo, da maior 

corrida de todos os tempos. Acredite 

você estava lá! Eram mais de quarenta 

milhões de concorrentes. Pense nesse 

número. Todos tinham potencial para 

vencer e só um venceria. Será que você 

era mais um número na multidão ou 

tinha algo especial?  



A corrida da Vida 

• Analise quais seriam suas chances. Zero, 

zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, 

quatro (um numero assim 0,000.000.04). 

Você nunca foi tão próximo de zero. 

Suas chances eram quase inexistentes. 

Tinha tudo para ser mais um derrotado, 

tinha todos os motivos para ser um 

grande perdedor. Qualquer um acharia 

loucura participar dessa corrida.  



A corrida da Vida 

• Mas você participou e ainda achava que 

iria vencer. Talvez fosse melhor desistir 

e se conformar com a derrota. Mas você 

era o ser mais teimoso do mundo, sua 

garra era incrível. Por isso jamais 

admitiu recuar. A palavra desistir não 

fazia parte do seu dicionário genético. 

Por quê?  



A corrida da Vida 

• Porque, se perdesse essa corrida, 

perderia o maior prêmio da História. 

Qual?” A VIDA. 

Augusto Cury 



היהו  

Yirmeyâhu 

Yahweh 

Jeremias significa: Yahweh é sublime 

Tetragrama (nome de Deus) 

יְִרְמיָהּו  יהוירמ    

Entenda os nomes bíblicos 



Daniel ֵאלָדנִּי  

 Deus é meu juiz 

Beltessazar  ְרֵבל אצַׁ ְטשַׁ  

Bel te Proteja 



Hananias  ְיָהֲחנַׁנ  

Yaweh é Gracioso 

Sadraque  ְד ְךשַׁ רַׁ  

Servo de Aku 



Misael  ֵָאלִמיש  

Quem é igual a Deus? 

Mesaque ְךֵמי שַׁ  

Quem é como Aku? 



Azarias  ְיָהֲעזַׁר  

Yavé é meu ajudador 

Abede-Nego  נְגֹוֲעֵבד  

Servo de Nego ou Nebo 



Nome  

judaico 

Significado 

bíblico 

Nome  

babilônico 

Significado 

babilônico 

Daniel Deus é meu Juiz Beltessazar Bel te proteja 

Hananias Jeová é gracioso Sadraque Servo de Aku 
(deusa da lua) 

Misael Quem é igual a 
Deus? 

Mesaque Quem é como 
Aku (deus da 

lua) 

Azarias Deus é meu 
ajudador 

Abede-Nego Servo de Nego 
ou Nebo 



Intenção de Satanás 

• Fazer você perder sua identidade; 

• Tirá-lo da presença de Deus; 

• Associá-lo com deuses deste mundo; 

• Associá-lo com os prazeres deste 
mundo; 

 



Não participar do manjar do 
rei 

1. Alimentos impuros; 

2. Alimentos consagrados a ídolos; 

3. Os babilônicos não tinham os 
mesmos hábitos dos judeus de 
sangrar a carne. 

4. Utilizavam bebidas fortes; 



“A incontinência, e o vinho, e o 
mosto tiram a inteligência ”  

Oséias 4.11 



“Porque as obras da carne são manifestas, 
as quais são: adultério, prostituição, 

impureza, lascívia,  

Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, 
emulações, iras, pelejas, dissensões, 

heresias,  

Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, 
e coisas semelhantes a estas, acerca das 

quais vos declaro, como já antes vos disse, 
que os que cometem tais coisas não 

herdarão o reino de Deus. ”  

Gálatas 5.19-21 



“nem os ladrões, nem os avarentos, 
nem os bêbados, nem os maldizentes, 
nem os roubadores herdarão o reino 

de Deus.  ”  

1 Coríntios 6.10 



“Portanto, quer comais quer bebais, 
ou façais outra qualquer coisa, fazei 

tudo para glória de Deus. ”  

1 Coríntios 10.31 



Qual era o tempo do 
treinamento? 

• 3 Anos  

– Em 3 anos deveriam aprender um novo 
idioma; 

– Aprender toda ciência babilônica; 

– Aprender todos os costumes e cultura 
babilônica; 

• No final dos 3 anos haveria ainda uma 
prova para testar os conhecimentos 
adquiridos! 



“E o rei lhes determinou a porção 
diária, das iguarias do rei, e do vinho 

que ele bebia, e que assim fossem 
mantidos por três anos, para que no 
fim destes pudessem estar diante do 

rei.  ”  

Daniel 1.5  



“Quanto a estes quatro jovens, Deus 
lhes deu o conhecimento e a 

inteligência em todas as letras, e 
sabedoria; mas a Daniel deu 

entendimento em toda a visão e 
sonhos.   ”  

Daniel 1.5  



“E ao fim dos dias, em que o rei tinha 
falado que os trouxessem, o chefe dos 

eunucos os trouxe diante de 
Nabucodonosor.  

E o rei falou com eles; e entre todos 
eles não foram achados outros tais 

como Daniel, Hananias, Misael e 
Azarias; portanto ficaram assistindo 

diante do rei.  

Daniel 1.18-19  



“E em toda a matéria de sabedoria e 
de discernimento, sobre o que o rei 
lhes perguntou, os achou dez vezes 
mais doutos do que todos os magos 
astrólogos que havia em todo o seu 

reino. ”  

Daniel 1.20  



Daniel servo do Senhor 

• Daniel passou por diversos reis de 
Nabucodonosor a Ciro, servindo por 
aproximadamente 72 anos. 

 

• “E Daniel permaneceu até ao 
primeiro ano do rei Ciro.” Daniel 1.21 





• E NO segundo ano do reinado de 
Nabucodonosor, Nabucodonosor 
teve sonhos; e o seu espírito se 
perturbou, e passou-se-lhe o sono.  



Ninguém pôde interpretar o 
sonho 

• Daniel 2.12 : O rei ordena a morte de 
todos os sábios de Babilônia; 

• Por que Daniel e seus companheiros 
não se apresentaram antes? Por que 
não foram chamados? Por que foram 
buscá-los para os matar? 

 



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. 



Não há tempo para Deus 
usar 

• Deus não está olhando se você é 
obreiro, se você é experiente, se 
você já é formado em teologia ou 
qualquer outra fase da sua vida. Ele 
quer que você esteja disponível 
para ele usar! 

• Seja pronto! 

 



Não há tempo para Deus 
usar 

“Procura apresentar-te a Deus 
aprovado, como obreiro que não 
tem de que se envergonhar, que 

maneja bem a palavra da verdade.”  

 





Estátua 

• O côvado babilônico tinha 
48 centímetros. 

• Tudo foi usado na base do 6; 

– humanidade, imperfeição 

– 6 , 60 , 48 ( 6 x 8)  

 

6
0
 c

ô
v
a
d

o
s 

6 côvados 



Estátua verdadeira 

• Sadraque, Mesaque e Abede-Nego 
foram lançados na fornalha. 

• Onde estava Daniel? 

– Dn 2.49; 3.12 

– Estava na porta do rei; 

– Junto ao rei; 

– Os demais estavam nas províncias; 



Nabucodo
nozor 

606 – 562 a.C 

Evil 
Merodaque 

561 – 560 a.C 

II Reis 25.27 

Nergal 
Sharusur 

559-556 a.C 

Labasi 
Marduque 

556 a.C 

9 meses 

Nabonido 

e 

Belsazar 

(co-regente) 

555-539 a.C 





Império Medo-Persa 

• Durante 2 anos Ciro e Dario sitiaram a 
cidade de Babilônia; 

• No dia do banquete de Belsazar  
Babilônica caiu; 

• Após a vitória, Ciro deixa Dario no 
poder em Babilônia e segue para o 
Norte e Oeste em suas conquistas que 
durou mais 2 anos; 



Império Medo-Persa 

Ciro 

Presidente 

Daniel 

Príncipes Príncipes 

Presidente 

Príncipes Príncipes 

Presidente 

Príncipes Príncipes 

Dario 
1 

3 

120 



• Daniel orava 3 vezes ao dia voltado 
para Jerusalém; 

• Diante da perseguição ele não deixou 
de falar com Deus mas permaneceu 
como fazia diariamente; 

• Foi lançado na cova dos leões por 
ciúmes, inveja, etc; 



Obrig@do 
Pr. Erivelton Rodrigues Nunes 

http://www.erivelton.com.br 


