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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa procura apresentar a visão de Deus através do capítulo 2 do livro do 

profeta Daniel. Pesquisas já foram realizadas com foco neste capítulo, mas em poucos momentos foi 

explorado o conceito de Deus em contraste com os deuses babilônicos. A descrição de Daniel para 

com o Deus do céu está em completo contraste ao conceito vigente na Babilônia de seus dias. 

Analisamos então os contextos históricos, literários e teológicos envolvidos.  

 

Palavras-chave: Deus, Daniel, Nabucodonosor, sonho, império. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research seeks to present God’s vision through chapter 2 of Daniel the prophet. Research has 

been conducted with a focus in this chapter, but in a few moments was explored the concept of God 

in contrast to the Babylonian gods. The description of Daniel to the God of heaven, is in complete 

contrast to the prevailing concept in the Babylon of his day. Then analyzed the historical, literary and 

theological involved.  
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1 INTRODUÇÃO 

O livro do profeta Daniel tem confrontado as pessoas com as manifestações divinas 

na história humana. Neste livro está apresentada a história do povo hebreu cativo na 

Babilônia. Inserida nas narrativas, sonhos e visões está à descrição que o profeta faz do Deus 

do céu. O livro em si chama o leitor a descobrir nas suas páginas o Deus de Daniel e a 

maneira como Ele se relaciona com o mundo (FERCH, 2011). 

O foco desta pesquisa será o capítulo dois de Daniel. Esta profecia surge de um sonho 

do rei Nabucodonosor, um monarca pagão. A fim de chamar a atenção do rei, Deus lhe falou 

através deste sonho. O sonho foi dado no segundo ano de Nabucodonosor (603 a.C.). No 

ano anterior, suas tropas haviam experimentado considerável dificuldade para destruir 

Asquelom. Não há dúvida de que estava preocupado com o que o futuro reservava para ele 

e o seu reino (BENNETT, 2011). 

Deus não somente introduziu o sonho, mas também removeu sua lembrança a fim de 

aprofundar a ansiedade do rei para conhecer o seu significado. Esta ação divina expôs os 

“magos” do rei e preparou o caminho para Daniel obter acesso ao monarca. Os magos eram 

treinados e sustentados pela corte e pretendiam estar em íntimo contato com os deuses, 

mas diante do pedido do rei após um sonho esquecido (MAXWELL, 1998), os sábios caldeus 

emitiram a seguinte declaração, registrada no verso onze: “A coisa que o rei exige é difícil, e 

ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os 

homens.” 

Segundo Arthur Ferch, “a soberania divina é demonstrada pela sabedoria ímpar de 

Deus em dar entendimento aos inteligentes e revelar o profundo e o escondido”. Conforme 

B. K. Waltke, “se o Deus de Daniel era capaz de predizer o futuro, então há razão para crer 

que o curso da história está completamente sob a soberania de Yahweh. Por outro lado, se 

as previsões são fraudulentas, então se deveria manter uma posição agnóstica a respeito do 

Deus de Daniel.” 

Segundo Stefanovic, aos magos dizerem em aramaico lahenelahin, exceto os deuses, 

desta forma eles estão admitindo sua incapacidade de se comunicar com o mundo divino. 

De acordo com Shea, o rei esperava encontrar solução junto aos seus sábios, “algo 

supostamente bem dentro dos seus poderes”, revelarem o sonho e a interpretação. Já 



Gerhard Pfandl destaca que, “o rei tendo esquecido os detalhes do sonho, usou esse fato 

para testar seus conselheiros”. Conseqüentemente, os conselheiros tiveram que admitir que 

apenas um poder sobrenatural poderia dizer ao rei o que ele queria, isso preparou o 

caminho para outro conselheiro – Daniel (PFANDL, 2004). Considerando Maxwell, “os magos 

babilônicos tendo em vista a compreensão da natureza, eles efetuavam milhares de 

observações.” 

Portanto, o capítulo 2 do livro de Daniel apresenta como pano de fundo a visão de 

deus por parte dos babilônicos e sua relação com os homens, e destaca como Daniel que 

estudou os mesmos pressupostos que os outros sábios e magos na corte babilônica 

relaciona-se de forma diferente com o Deus do céu. 

 

1.1 Problemática da Pesquisa 

Diante disso, a análise da declaração dos magos sobre a relação entre o mundo dos 

homens e o mundo dos deuses, bem como a relação entre Daniel e o seu Deus sugere 

algumas perguntas: Qual a visão de deus dos magos babilônicos? Qual era a visão de Deus 

de Daniel? Qual a relação entre Deus e os homens nestas duas visões? Quais são os 

contrastes apresentados em Daniel 2em relação ao Deus do céu, de Daniel, e as divindades 

babilônicas? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a visão de deus dos magos babilônicos em contraste com a visão do Deus do 

céu apresentado em Daniel 2. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Avaliar o contexto histórico e religioso do império babilônico. 

b) Interpretar a visão dos magos quanto aos deuses babilônicos e o Deus do céu.  

c) Refletir sobre o relacionamento dos magos com a divindade. 

 



1.3 Justificativa 

A descrição de Deus no livro de Daniel merece atenção pois destaca um conflito 

existente em muitas épocas, pois o conceito que as pessoas têm de Deus tem impacto direto 

na forma de relacionamento com a divindade.  

Será Deus um ser que não mora com os homens conforme apresentando pelos 

magos ao rei Nabucodonosor ou será Deus um ser que age na história humana e 

futuramente estabelecerá morada histórica com os homens? Essa pergunta embora não seja 

feita por muitas pessoas, está nos bastidores do nosso modelo de relacionamento com o 

Deus do céu.  

Outro fator que podemos destacar é o interesse da população atual pelo futuro. 

Afinal é nessa plataforma que o rei Nabucodonosor se encontrava conforme declaração do 

profeta Daniel no verso 29: “estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao 

que há de ser depois disto”. Diante disso, temos um aumento no interesse de conhecer as 

profecias bíblicas. Às vezes, não em busca de uma filiação religiosa, a curiosidade de 

entender o que a Bíblia diz a respeito tem motivado as pessoas ao estudo das profecias. 

Daniel que também tinha interesse nos eventos futuros, principalmente após ser 

levado para a Babilônia como escravo, e é usado por Deus para levar informações de 

esperança ao seu povo, ao povo babilônico e também ao povo do Deus nos últimos dias. O 

livro de Daniel inaugura um novo estilo literário, a profecia apocalíptica, que tem grande 

parte de sua aplicação nos últimos dias. 

Diante disso, o estudo deste livro não foi só do interesse de nossos antepassados, 

mas é também de nosso interesse e fundamental para termos a visão de Deus sobre a 

história humana e como Ele participa dela. Quando temos contato com o livro identificamos 

declarações impressionantes sobre Deus e entender estas declarações é de fundamental 

importância para nossa fé cristã e para outras pessoas não religiosas. A compreensão destes 

aspectos trará definições mais claras sobre o passado, o presente e o futuro de nosso 

planeta e de nossa vida. 

 

 



1.4 Metodologia 

Este trabalho seguirá o método gramático-histórico para a análise do texto bíblico, 

pois: 1) este método se adapta ao caráter divino e humano das Escrituras (LOPES, 2004); e 2) 

considera a historicidade dos relatos bíblicos e a intencionalidade dos textos em comunicar 

os aspectos divinos e humanos ao mesmo tempo (LOPES, 2004). 

A complexa técnica de interpretação bíblica e sua aplicação divide-se em seis passos 

(VIRKLER, 2011). São eles: 

1. Análise histórico-cultural que considera o ambiente histórico-cultural do autor a 

fim de entender suas alusões, referências e propósito; 

2. A análise léxico-sintática revela a compreensão das definições de palavras 

(lexicologia) e sua relação umas com as outras (sintaxe) a fim de se compreender 

com maior exatidão o significado que o autor tencionava transmitir; 

3. A análise teológica estuda o nível de compreensão teológica na época da 

revelação a fim de averiguar o significado do texto para seus primitivos 

destinatários; 

4. A análise literária identifica a forma ou método literário usado em determinada 

passagem com vistas às várias formas como história, narrativa, cartas, exposição 

doutrinal, poesia e apocalipse; 

5. A aplicação é o importante passo que traduz o significado de um texto bíblico 

para seus primeiros ouvintes com o mesmo significado que ele tem para os 

crentes em época e cultura diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CONTEXTO HISTÓRICO 

A história remonta a Ezequias, rei de Judá. Ele estava doente e o profeta Isaías 

recomendou que pusesse sua casa em ordem, pois a morte era iminente (2Rs 20:1). Diante 

dessa dramática notícia, o rei orou fervorosamente, pedindo que sua vida fosse poupada e 

sua oração foi atendida (2Rs 20:2-3). Deus lhe restauraria a saúde e lhe acrescentaria ainda 

mais quinze anos de vida (2Rs 20:6); Também o livraria das mãos do rei da Assíria. Ezequias 

pediu então um sinal a Deus de que aquilo de fato aconteceria. Deus, que criou o Sol e o 

comanda, disse que retrocederia dez graus (2Rs 20:10-11). Essa alteração no movimento da 

Terra não passou despercebida aos observadores babilônicos, que ficaram sabendo que 

aquilo que haviam observado tinha a ver com a cura do rei de Judá e logo, enviaram uma 

delegação para fazer averiguações (2Rs 20:12). 

Quando a comitiva babilônica chegou a Jerusalém, Ezequias “lhes mostrou toda a 

casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto 

se achava nos tesouros” (2Rs 20:13), mas nada disse sobre o Deus que move os astros em 

favor de Seus filhos. Uma tremenda oportunidade para testemunhar sobre o Deus 

verdadeiro, mas ela foi desperdiçada. Deus então lança uma severa repreensão sobre 

Ezequias: “Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa [...] será levado para 

Babilônia [...] dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no 

palácio do rei da Babilônia” (2Rs 20:17, 18). Aqui vemos uma profecia relativa aos príncipes 

judeus, e entre eles Daniel, Hananias, Misael e Azarias (Dn 1:3). 

O livro de Daniel apresenta que a profecia de Isaías se concretizou. Daniel e seus 

amigos judeus foram deportados para Babilônia e como eunucos foram servir no palácio do 

rei Nabucodonosor (Dn 1:1-4). Neste livro encontramos um registro de certos incidentes 

históricos da vida de Daniel e de seus três amigos. Embora o livro foi escrito em Babilônia 

durante o cativeiro e pouco depois dele (HOLBROOK, 2011), não tinha o propósito de 

proporcionar uma história do desterro dos judeus, nem de seruma biografia do autor, 

Daniel.  O livro relata as principais vicissitudes da vida do estadista-profeta e de seus 

companheiros (Dn 1-12), e foi compilado com fins específicos (Dn 12:4). 

Depois de levados a Babilônia no primeiro cativeiro no ano 605 A. C., Daniel e outros 

príncipes foram escolhidos para ser preparados para o serviço governamental (Dn 1:3-4).  Os 

primeiros 19 anos da estada de Daniel em Babilônia foram os últimos anos da existência do 



reino de Judá.  A inútil política contra Babilônia dos últimos reis de Judá atraiu males sobre a 

nação judia (2Cr 36:17). 

O rei Jeoaquim, em cujo reinado Daniel tinha sido levado cativo, permaneceu leal a 

Babilônia durante alguns anos (Dn 1:2).  Entretanto, mais adiante cedeu à política egípcia e 

se rebelou (2Rs 23:35).  Como resultado, o país sofreu invasões militares; seus cidadãos 

perderam a liberdade e foram levados a cativeiro, e o rei perdeu a vida (2Rs 24:6). Joaquim, 

seu filho e sucessor, presenciou o retorno dos exércitos babilônicos para castigar a 

deslealdade dos judeus (2Rs 24:10).  Junto com milhares dos principais cidadãos de Judá, 

Joaquim foi levado cativo no ano 597 A.C (2Rs 24:14-15). Seu sucessor Zedequias, 

evidentemente tratou de permanecer leal a Babilônia.  Entretanto, devido a sua debilidade e 

vacilação não pôde resistir durante muito tempo às propostas do Egito e os sentimentos 

anti-babilônicos de seus principais conselheiros (2Cr 36:13).  Como resultado disto, 

Nabucodonosor cansado das repetidas revoltas da Palestina, decidiu acabar com o reino de 

Judá. Durante dois anos e meio os exércitos de Babilônia assolaram a terra de Judá, 

tomaram e destruíram as cidades, inclusive Jerusalém com seu templo e seus palácios, e 

levaram cativos à maioria dos habitantes de Judá em 586 A. C (2Rs 25). 

Daniel esteve em Babilônia durante esses dias agitados.  Sem dúvida viu os exércitos 

babilônicos que ficavam em marcha para levar a cabo suas campanhas contra Judá e foi 

testemunha de sua volta vitoriosa e da chegada dos cativos judeus. Durante esses anos 

Daniel deve ter estado informado da agitação política que havia entre os judeus deportados 

(GONZALEZ, 1998). 

Durante esses anos Daniel e seus três amigos cumpriram lealmente e sem alardes 

seus deveres como funcionários do rei e súditos do reino (Dn 1:18). Depois do período de 

instrução, estes judeus passaram a servir como conselheiros do rei (Dn 1:21). 

 

2.1 Autoria do Livro 

Até o século XIX de nossa era, tanto a sinagoga como a igreja, aceitavam o profeta 

Daniel como o próprio autor do livro que leva o seu nome, que de acordo com a primeira 

metade do livro, foi levado como prisioneiro judeu para a Babilônia (HOLBROOK, 2011). 

Durante o período do exílio, ele e outros judeus foram promovidos a altas posições 



administrativas a serviço dos governos neobabilônicos e medo-persas (Dn 1:21, 2:49, 3:30, 

6:2). 

Este mesmo Daniel professou ter várias visões e sonhos dados por Deus, juntamente 

com suas interpretações, que descreviam eventos que se estendiam desde sua era 

contemporânea até o tempo quando os impérios humanos terão chegado ao seu fim e o 

reino de Deus terá sido estabelecido (Dn 7, 8, 10-12). 

Essa convicção com relação ao livro de Daniel, sustentada por quase dois milênios 

tanto por judeus como por cristãos, é apoiada pelas afirmações explícitas do livro (1:1-2, 21; 

2:1; 7:1-2; 8:1; 9:1; 10:1, etc.). 

Deixando de lado o testemunho do livro, os estudiosos da escola crítico-histórica 

propuseram que o documento foi escrito por um autor desconhecido do segundo século, 

que assumiu o lugar do estadista-profeta do século sexto. Suas supostas previsões eram 

simplesmente eventos históricos registrados após seus acontecimentos. Alguns propõem 

que o livro reflete as lutas de poderes político-religiosas entre tobíadas [facção apoiadora 

das tendências helenistas] e oníadas [partidários do sumo sacerdote Onias III, defensor do 

judaísmo] no período da revolta e libertação promovida pelos Macabeus diante da opressão 

de Antíoco IV Epifânio (HOLBROOK, 2011). 

 

2.2 Data e Local da Composição 

 

Atualmente, estudiosos sustentam duas posições contrastantes sobre as origens do 

livro de Daniel. O ponto de vista adotado pela sinagoga e pela igreja até o século XIX pode 

ser rotulado como a tese exílica. Ela aceita como válida o testemunho do próprio livro de 

que os eventos narrados têm lugar durante o cativeiro babilônico dos judeus no século VI 

a.C. (NICHOL, 2013).  

O outro ponto de vista, designado algumas vezes como tese macabéia, é promovido 

por estudiosos da linha crítico-histórica ao seguirem Porfírio, o inimigo neoplatonista do 

cristianismo no terceiro século d.C. Ela defende que o livro de Daniel foi escrito durante a 

perseguição feita por Antíoco IV Epifânio aos judeus da Palestina, no século segundo a.C. 

Estudiosos, desta linha, atualmente são a favor de um longo processo de desenvolvimento 



do livro, iniciando na mesma época do exílio babilônico e findando cerca de 164 a.C. 

(NICHOL, 2013). 

 

2.3 Destinatários Originais 

 Conforme a escola de interpretação adotada, os destinatários originais do livro de 

Daniel são alterados automaticamente. Quando aceita-se a tese exílica, os destinatários 

originais são: (1) o próprio povo judeu no exílio; (2) os povos pagãos a quem Deus também 

tem interesse de se revelar; (3) os líderes desses povos que foram impressionados pelas 

manifestações do Deus de Israel, e; (4) os futuros cristãos que interpretariam as profecias 

escatológicas do livro de Daniel que foram seladas para o tempo do fim (HOLBROOK, 2011). 

 Quando aceita-se a tese macabéia, os destinatários originais são os judeus da metade 

do segundo século a.C. que precisavam de significado e encorajamento diante de suas lutas 

religiosas. As visões, conseqüentemente, são nada mais que história escrita depois do 

acontecimento, e dificilmente são evidências de providência, previsões e supremacia divinas. 

De acordo, com esta tese, o vilão desafiador e blasfemo dos capítulos 7, 8 e 11 é Antíoco IV 

(HOLBROOK, 2011). 

 

2.4 Propósito, Temas Centrais e Contribuições Teológicas do Livro 

 O livro de Daniel em nenhum lugar declara de forma explícita seu propósito, mas 

após a leitura do mesmo, identificamos um relato histórico e profético de todo o período de 

governo imperial gentio, do primeiro ataque de Nabucodonosor a Jerusalém até o 

extermínio de todo poder imperial gentio e o estabelecimento do reino messiânico (Dn 12). 

 O livro apresenta que nada pode impedir os planos e propósitos de Deus. A despeito 

de todas as aparências, o homem não é deixado aos caprichos fortuitos de seus 

companheiros, nem a forças acidentais da sorte. Arthur J. Ferch destaca que: 

O Deus retratado em Daniel não é um senhor imprevisível e ausente de um 
passado longínquo ou futuro distante, mas o Senhor da história presente. O 
crente pode descansar, certo de que Deus está no controle da vida hoje. Por 
essa razão, rótulos que descrevem o propósito do livro como “literatura de 
resistência”, “propaganda religiosa”, “manifestos pacifistas ou políticos”, 



ficam muito distantes da perspectiva ampla e abrangente dada pelo livro 
como um todo. 

 

 A história está nas mãos de Deus e move-se em direção ao seu objetivo. O Deus de 

Daniel não é um motor imóvel, nem um manipulador de fantoches. E o próprio Daniel sente-

se livre para apresentar suas súplicas com base na graça de Deus, seu amor, misericórdia e 

aliança eterna. Mesmo imperadores pagãos não estão fora do domínio divino (HOLBROOK, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 CONTEXTO LITERÁRIO 

3.1 Contexto Literário Geral 

O livro de Daniel compartilha com o livro de Esdras o fenômeno único de ser escrito 

em duas línguas semitas diferentes. O AT é, evidentemente, escrito em hebraico como um 

todo, a língua do Israel antigo, com exceção de Esdras 4:8-6:18; 7:12-26; Daniel 2:4b-7:28; e 

Jeremias 10:11, que são escritos em aramaico (ARAUJO, 2005). 

A língua Aramaica, juntamente com o Acádico, Hebraico, Árabe e Fenício, constitui a 

família de línguas semíticas dos habitantes das tribos nômades do deserto da Síria (ARAUJO, 

2005). O aramaico era a língua dos antigos arameus, mencionados pela primeira vez em 

textos cuneiformes do século 20 a.C. Com o tempo, o aramaico substituiu as várias línguas 

das terras conquistadas. Do oitavo século em diante, o aramaico tornou-se a língua 

internacional, a língua franca do Oriente Médio. Parece que os israelitas a aprenderam 

durante o exílio (ARAUJO, 2005). 

Historicamente, o aramaico é dividido em vários grupos principais: (1) “aramaico 

antigo” (Altaramaisch), empregado até 700 a.C.; (2) “aramaico oficial” (Reichsaramaisch), 

usado “de 700 a 300 a.C.”, (3) “aramaico médio”, usado de “300 a.C. até os primeiros séculos 

da era cristã [era comum]”; (4) “aramaico posterior”, empregado daí em diante (ARAUJO, 

2005). 

 

3.2 Gênero Literário 

 O livro de Daniel possui dois gêneros literários: apocalíptico e narrativas. O gênero 

apocalíptico é composto de visões e sonhos repletos de imagens simbólicas que são 

apresentadas como revelações de Deus. O outro gênero apresenta narrativas de Daniel 

sobre seus dias na Babilônia. Os dois gêneros estão intimamente interligados. Como 

apresentado na relação do capítulo 6 (histórico) com o capítulo 9 (profético), onde a oração, 

o profeta e o anjo de Deus estão envolvidos na história.  Portanto o gênero literário é misto 

envolvendo narrativa profética e apocalíptica (GONZALEZ, 1998).  

Mas não podemos desconsiderar que a visão de Daniel 2 tem ligação direta com as 

visões dos capítulos 7 e 8 (HOLBROOK, 2002). 



 

3.3 Delimitação da perícope 

 No livro de Daniel as unidades literárias estão situadas por eventos históricos, sendo 

que algumas têm início com a datação em que ocorre o evento. No caso do capítulo em 

estudo: “No segundo ano do reinado de Nabucodonosor”. Outro ponto observado é a 

identificação do rei que governa naquele momento. Considerando estes fatores a perícope 

teria início no verso 1 e término no verso 49. A perícope também pode ser identificada 

quando separamos os eventos do capítulo anterior e posterior.  

 

3.3 Contexto Literário Específico 

A forma literária é mista. Dos versos 1-19 e 24-49 é prosa. E dos versos 20-23 é 

poesia. 

 A estrutura literária é a seguinte: 

1. Nabucodonosor é perturbado por um sonho, 2:1-11. 

2. Ordenada a execução dos sábios, 2:12-16. 

3. Daniel recebe sabedoria e mostra gratidão, 2:17-23. 

4. Daniel comunica o sonho ao rei, 2:24-35. 

5. Daniel interpreta o sonho, 2:36-45. 

6. Nabucodonosor reconhece a grandeza de Deus, 2:46-49. 

O capítulo dois do livro de Daniel apresenta marcadores de seqüência. Em Daniel 2 

está claro que a visão começa no tempo e lugar de Nabucodonosor por causa da declaração: 

“Tu és a cabeça de ouro”. Os termos “depois de ti”, “outro”, e “finalmente” assinalam reinos 

sucessivos que seguiram o reino de Nabucodonosor. Estes quatro estágios são seguidos por 

um quinto, o reino misto de ferro e barro. O clímax da visão e sua interpretação vêm “nos 

dias destes reis”. A vinda da pedra-reino de Deus é o evento final da visão, aquele que 

conduz a um fim todo o curso da história. Portanto, a visão de Daniel 2 é uma profecia 

apocalíptica com uma clara sequencia histórica, indo desde o tempo de Nabucodonosor até 

o fim da história terrestre (REID, 2007). 



Simbolismo é a principal escolha de palavras nas visões de Daniel. A visão de Daniel 2 

é uma representação pictorial de eventos a ocorrer no presente e no futuro de 

Nabucodonosor. O tradutor grego de Daniel usa a palavra semaino (“tem mostrado”) para 

expressar que Deus “tinha simbolizado” para o rei o que ocorreria no futuro (REID, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ANÁLISE EXEGÉTICA DO TEXTO 

4.1 Introdução Histórica, Sonho de Nabucodonosor e os Deuses Babilônicos (2:1-11) 

(1) No segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve este uns sonhos; seu espírito se 
perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. (2) Então o rei mandou chamar os magos, os 
encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o 
seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, (3) este lhes disse: Tive um sonho 
que perturba o meu espírito, e quero saber o que significa. (4) Então os astrólogos disseram 
ao rei em siríaco: O rei vive eternamente! Dize o sonho a teus servos, e daremos a 
interpretação. (5) Respondeu o rei aos astrólogos: É esta a minha decisão: Se não me fizerdes 
saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um 
monturo. (6) Mas vê vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim 
dádivas, recompensas e grande honra; portanto declarai-me o sonho e a sua interpretação. 
(7) Responderam segunda vez, e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua 
interpretação. (8) Então o rei respondeu: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, 
porque vedes que a minha palavra é irrevogável. (9) Se não me fazeis saber o sonho, uma só 
sentença será a vossa. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes 
na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que 
eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. (10) Responderam os astrólogos na 
presença do rei: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois 
nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, 
encantador, ou astrólogo. (11) Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que 
a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. 

 

 A primeira parte do capítulo apresenta a introdução histórica do segundo ano do 

reinado de Nabucodonosor na Babilônia. Para compreender melhor esta data e harmonizá-la 

com o início do livro, precisamos considerar que na contagem babilônica, o treinamento dos 

jovens começou durante o ano de ascensão de Nabucodonosor. Portanto o segundo ano de 

Nabucodonosor é o terceiro ano dos jovens hebreus no treinamento (STEFANOVIC, 2007). 

Os caldeus eram os especialistas na arte da magia. Suas obras incluem presságios, 

encantamentos mágicos, oração e hinos, mitos e lendas, fórmulas científicas de habilidades 

como a fabricação de vidro, matemática e astrologia (NORONHA, 2008). 

A informação histórica é que: “Em Babilônia era considerado o ato de esquecer um 

sonho como já um sinal de que ele tinha uma fonte divina” (DOUKHAN, 2000). "Se um 

homem se esquece de seu sonho, isso significa que o seu deus estava com raiva dele” 

(OPPENHEIM, 1959). Os próprios caldeus fazem alusão a isso. "Não há homem na terra que 

possa fazer o que o rei pede" (vs 10). E até mesmo admitem: "senão os deuses, e eles não 

vivem entre os homens" (vs 11). Na verdade, apenas uma revelação divina elucidaria o 



sonho de seu governante. O próprio Daniel o diz ao rei: "Não há homem sábio, feiticeiro, 

mago ou adivinho que pode explicar ao rei o mistério que ele perguntou, mas há um Deus 

no céu que revela mistérios (vs 27, 28). 

Esse pensamento babilônico “de deuses que não moram com os homens”, ou seja, 

não podem atuar nesses aspectos junto aos homens, continua a ser parte do pensamento 

greco-romano. A ideia de Deus inacessível, que somente se comunica com os homens 

através da alma (única parte divina e imortal no homem), que volta para Deus quando ela se 

liberta do corpo, é um desdobramento do pensamento babilônico, presente até hoje em 

nossa cultura. 

O rei pretende destruir as casas de seus magos (Dn 2:5), e nem mesmo os deuses 

podem resolver a situação, pois não moram com os homens (Dn 2:11). Como líder do 

império ele recebe os títulos de rei, senhor e dominador (Dn 2:10). Mas o reino, o senhorio, 

e o domínio pertencem ao Deus do céu, que está no controle da história humana (Dn 4:32). 

 

4.2 Ordenada à execução dos sábios (2:12-16) 

(12) Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de 

Babilônia. (13) Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a 

Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. (14) Então Daniel falou avisada e 

prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de 

Babilônia. (15) Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: Por que se apressa tanto o mandado 

da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. (16) Ao que Daniel se apresentou ao 

rei e pediu que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. 

 

 O rei aqui é apresentado como um tipo de deus que tem controle sobre a vida e 

morte, e manda matar todos os sábios. Mas o Deus do céu esta em ação, pois o tempo que 

os outros sábios (2:8) não conseguiram é concedido a Daniel (2:16). Embora as ações de 

Nabucodonosor seja como as de um deus, ele não consegue resolver a situação do sonho e 

sua interpretação. O mesmo Deus que no primeiro capítulo do livro é apresentado como 

Aquele que entregou Jeoiaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor (1:2), deu a Daniel 

graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos (1:9) e deu conhecimento e a inteligência 



em toda cultura e sabedoria a Daniel e seus amigos (1:17), agora esta agindo em 

Nabucodonosor para o mesmo conceder tempo a Daniel. Deus está acima e no controle da 

história. O tempo que o rei não concedeu aos magos babilônicos é concedido a Daniel (Dn 

2:16). 

 

4.3 Daniel recebe sabedoria e mostra gratidão numa descrição do Deus do céu (2:17-23) 

(17) Então Daniel foi para sua casa, e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus 

companheiros, (18) para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, sobre este mistério, a 

fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, com o resto dos sábios de Babilônia. 

(19) Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o 

Deus do céu. (20) Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele 

é a sabedoria e a força; (21) é ele quem muda os tempo e as horas, remove reis e estabelece 

reis; ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. (22) Ele revela o profundo e 

o escondido; conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. (23) Ó Deus de meus pais, 

eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força; agora me fizeste saber o que te 

pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. 

 

Diferente dos demais magos do império, Daniel e seus amigos mantêm comunicação 

direta com o Deus do céu através da oração. E suas declarações apresentam um Deus de 

amor que atua para salvar a todos. 

O cântico de Daniel apresenta sete atributos incontestáveis e incomparáveis de Deus: 

a. Deus da Sabedoria. Aqueles que têm falta de sabedoria podem recebê-la de sua 

verdadeira fonte, em resposta a oração com fé (Dn 2:20; Tg 1:5). 

b. Deus da Força. Está acima do maior líder da época. Capaz de deter até o decreto 

de morte (Dn 2:20) 

c. Deus do Tempo. No controle do passado, do presente e do futuro (Dn 2:21). 

d. Deus dos Reis. Reis e governantes estão sob a direção e o controle de um Poder 

todo-poderoso (Dn 2:21). 

e. Deus do Conhecimento. O Senhor Se alegra em conceder sabedoria àqueles que a 

usarão com prudência (Dn 2:22-23). 



f. Deus da Luz. Nele não há treva nenhuma (Dn 2:22; 1 Jo 1:5). 

g. Deus da Revelação (Apocalipse na LXX). Deus se revela na natureza, na 

experiência pessoal, por meio do dom profético e de outros dons do Espírito, 

assim como de Sua palavra escrita (Dn 2:19, 22). 

Em toda a história humana, aparentemente casual, nações levantam-se e caem 

sujeitas ao tempo, ao acaso e à mudança. Essa é a perspectiva humana, míope. Mas a Bíblia 

mostra Deus no controle, dirigindo os acontecimentos na terra, levando a cabo seus 

propósitos em direção a um fim beneficente. Ele é o que “remove reis e estabelece reis”, “o 

Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer” (Dn 2:21; 4:32) 

(HOLBROOK, 2010). 

O Deus do céu é convidado a atuar na casa e na vida das pessoas do império. E como 

resposta Ele age para salvar a todos (Dn 2:23). Em toda a história humana, aparentemente 

casual, nações levantam-se e caem, sujeitas ao tempo, ao acaso e à mudança. Essa é a 

perspectiva humana, míope. Mas a Bíblia mostra Deus no controle, dirigindo os 

acontecimentos na terra, levando a cabo seus propósitos em direção a um fim beneficente 

(HOLBROOK, 2010). Ele é o que “remove reis e estabelece reis” (Dn 2:21), “o Altíssimo tem 

domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer” (Dn 4:32). 

 

4.4 A Descrição de Deus diante do Rei (2:24:30) 

 (24) Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios 

de Babilônia; entrou, e lhe disse: Não mates os sábios de Babilônia; introduze-me na 

presença do rei, e lhe darei a interpretação. (25) Então Arioque depressa introduziu Daniel na 

presença do rei, e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber 

ao rei a interpretação. (26) Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltessazar: Podes tu 

fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? (27) Respondeu Daniel na presença 

do rei: O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem 

adivinhos o podem descobrir ao rei, (28) mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios; 

ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões 

da tua cabeça na tua cama são estas: (29) Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus 

pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há 



de ser. (30) Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais 

sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e 

para que entendesses os pensamentosdo teu coração. 

 

 Nabucodonosor começou a ver que os homens em que ele confiava para revelar 

mistérios, através de jactanciosa sabedoria, falharam em ajudá-lo em sua grande 

perplexidade. O Senhor estava trabalhando no reino babilônico, comunicando luz aos quatro 

cativos hebreus, a fim de que Ele pudesse representar seu trabalho perante o povo, Ele 

revelaria que Ele tinha o poder sobre os reinos do mundo, para estabelecer e destronar reis. 

O Rei sobre todos os reis estava comunicando grande verdade ao rei de Babilônia, 

despertando em sua mente um sentido de sua responsabilidade para com Deus. Ele viu o 

contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos mais doutos em seu reino (WHITE, 

2009). Nem mesmo Belus, deus babilônico (TIMM, 2009), foi capaz de revelar o sonho e a 

interpretação. O futuro a Deus pertence. 

 O enfoque culminante do sonho centraliza-se nos “últimos dias”. Parece seguro 

sugerir que 2:28-29 faz com que o leitor espere ter, ao longo da profecia, uma pesquisa da 

história desde o próprio tempo de Nabucodonosor até o estabelecimento do reino de Deus 

(HOLBROOK, 2011). 

 

4.5 A Visão da Estátua (2:31-35) 

(31) Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua; esta, que era imensa e de 

extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti; e a sua aparência era terrível. (32) A 

cabeça era de fino ouro, o peito e os braços, de prata, o ventre e os quadris, de bronze; (33) 

as pernas, de ferro, os pés, em parte, de ferro, em parte, de barro. (34) Quando estavas 

olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de 

barro e os esmiuçou. (35) Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata 

e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não 

se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, 

que encheu toda a terra. 

 



 A palavra estátua que corresponde ao hebraico tselem. A ARA traduz o hebraico 

tselem como “imagem” 12 vezes (como no Sl 73:20), “imitações” duas vezes (como em 1Sm 

6:11) e uma vez como “sombra” (Sl 39:6), embora “estátua” seja uma tradução adequada 

em vários casos (como 2Rs 11:18; 2Cr 23:17; Am 5:26) (NICHOL, 2013). 

 Estudiosos de todas as opiniões escatológicas aceitam que os quatro reinos descritos 

na interpretação são a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. O valor dos materiais em 

cada parte da imagem diminui, da cabeça aos pés, mas aumenta em poder militar. A 

diminuição de valor dos elementos em cada parte sucessiva parece relacionar-se a uma 

diminuição no governo absoluto pelos reis em cada parte. Depois do reinado de 

Nabucodonosor, cada império teve um governante que exibiu controle externo, e Roma era, 

teoricamente, uma república, embora os imperadores exercessem poderes ditatoriais 

(SOUZA, 2015). 

 O contexto indica que Daniel 2 é um sonho sobre a história mundial, que apresenta 

uma sucessão de quatro impérios mundiais de valor decrescente, mas força superior. O 

último império, simbolizado pelas pernas de ferro, se divide em pés e dedos de ferro e barro, 

parte forte e parte fraco. O reino de Deus será estabelecido quando os pés e dedos de ferro 

e barro já tiverem surgido (Dn 2:33, 41). 

 

 

 



4.8 A Interpretação da Visão (2:36-45) 

(36) Este é o sonho; e também a sua interpretação diremos ao rei. (37) Tu, ó rei, rei de reis, a 

quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória; (38) a cujas mãos foram 

entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem e os animais do campo e as aves 

do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. (39) Depois de ti, se 

levantará outro reino, inferior ao teu; e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio 

sobre toda a terra. (40) O quarto reino será forte como ferro; pois o ferro a tudo quebra e 

esmiúça; como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. (41) 

Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte, de barro de oleiro e, em parte, de 

ferro, será esse um reino dividido; contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, 

pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. (42) Como os artelhos dos pés eram, em 

parte, de ferro e, em parte, de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e, por outra, 

será frágil. (43) Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão 

mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura 

com o barro. (44) Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será 

jamais destruído; este reino não passará a outro povo; esmiuçara e consumirá todos estes 

reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. (45) como viste que do monte foi cortada 

uma pedra, sem auxílio de mãos, e La esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O 

Grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel, a sua 

interpretação. 

 

 Daniel 2 apresenta o sonho de Nabucodonosor da grande estátua com a cabeça de 

ouro, peito de prata, ventre de bronze, pés/ dedos dos pés de uma mistura de ferro com 

barro. A interpretação de Daniel deixa claro que a seqüência de quatro metais, ouro-prata-

bronze-ferro, representa quatro reinos sucessivos (Dn 2:39-40). 

Em Daniel, contemplamos um panorama, uma marcha dos reinos que conduz ao fim 

dos tempos. Tornamo-nos espectadores dos eventos no palco mundial; vemos a presciência 

divina revelar o curso do futuro (HOLBROOK, 2010). Essas perspectivas centram-se na 

soberania e presciência divina. Na apresentação de Daniel, o lado humano da história, 



retratado no fluxo e refluxo das fortunas do povo de Deus, é reunido no conceito de Yahweh 

como o Senhor da história (HOLBROOK, 2010). 

O conflito entre Cristo e Satanás, chega a seu fim pela vontade de Deus. Seu fim é tão 

certo quanto o domínio de Deus sobre o tempo e o espaço (HOLBROOK, 2010). 

 Uma pergunta que pode surgir é o reino de Deus seria estabelecido na primeira ou na 

segunda vinda? O sonho de Daniel 2 prediz que a pedra que atinge e destrói a imagem é o 

reino de Deus. O contexto indica que Daniel 2 é um sonho sobre a história mundial, que 

apresenta uma sucessão de quatro impérios mundiais de valor decrescente, mas força 

superior. O reino de Deus será estabelecido quando os pés e dedos de ferro e barro já 

tiverem surgido. 

 Conforme a interpretação dada por Daniel, as várias partes da estátua, constituída de 

diferentes metais, representam reinos políticos deste mundo, começando com 

Nabucodonosor, o mais glorioso e importante, até o estabelecimento do reino de Cristo, 

aquela pedra, “cortada sem o auxílio de mãos” e que terá lugar por ocasião do Segundo 

Advento de Jesus a esta terra (GONZÁLEZ, 1998). 

 Usou-se ouro em abundância para embelezar Babilônia. Heródoto descreve com 

profusão de termos o resplendor do ouro nos templos sagrados da cidade. A imagem do seu 

deus, seu trono, a mesa e o altar eram feitos de ouro (Heródoto, i. 181, 183; iii.1-7). O 

profeta Jeremias compara Babilônia a uma taça de ouro (Jr 51:7). Plínio diz que as vestes dos 

sacerdotes eram entrelaçadas com ouro (NICHOL, 2013). 

 Deus vai ao encontro das pessoas onde elas estão. Para Nabucodonosor, em Daniel 2, 

Ele retrata os futuros impérios mundiais por meio de um ídolo. Isto fazia sentido naquele 

tempo e lugar, porque para o rei pagão as nações do mundo eram réplicas claras e 

brilhantes dos deuses que eles adoravam. Por outro lado, para o profeta hebreu, as nações 

do mundo eram como animais ferozes e vorazes ferindo seu povo (Dn7). A mensagem 

primária de ambas as visões é a mesma, ou seja, Deus está no controle da história (Dn2:21; 

7:26-27) (REID, 2007). E embora entregue o domínio ao rei, mesmo assim ainda mantêm o 

controle da história (Dn 2:38). 

 

 



Elementos da Estátua    Interpretação 

Cabeça de ouro 2:32 Babilônia 2:37, 38 

Peito e braços de prata 2:32 Medo-Pérsia 2:39 

Quadris de bronze 2:32 Grécia 2:39 

Pernas de ferro 2:33 Roma 2:40 

Pés de ferro e barro 2:33 Reino dividido 2:41-43 

Pedra lançada contra estátua 2:34, 35 Volta de Jesus 2:44, 45 

 

4.9 A Reação do Rei (2:46-49) 

(46) Então, o rei Nabucodonosor se inclinou, e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e 

ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. (47) Disse o rei a Daniel: 

Certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de 

mistérios, pois pudeste revelar este mistério. (48) Então, o rei engrandeceu a Daniel, e lhe 

deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, 

como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. (49) A pedido de Daniel, 

constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abede-Nego sobre os negócios da província da 

Babilônia; Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. 

 

 Nabucodonosor engrandeceu o Deus de Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e 

o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia. Por todo o capítulo o Deus do céu 

é a fonte da revelação (Dn 2:16, 19, 22, 28, 29, 47). Na Septuaginta o termo está 

apresentado como “apocalipse”. 

 É interessante que Senhor (Yahweh ou Jeová) não aparece na parte em aramaico, Em 

vez disto, expressões como “Rei dos reis” (Dn 4:37) ou “Deus, o Altíssimo” (Dn 4:2, 24) são 

usadas para distingui-lo dos deuses dos pagãos. Esta é a primeira vez em que 

Nabucodonosor reconheceu que o Eterno era mais poderoso do que os deuses que ele 

adorava na Babilônia. Deus é mostrado como aquele que revela (gelah, aramaico) coisas 

ocultas, especificamente os significados de sonhos (SOUZA, 2015). 

  

 

 



5 CONCLUSÃO 

Concluímos que a visão de deus por parte dos magos babilônicos apresenta um deus 

distante e limitado, sendo que o mesmo não pode ajudar na revelação e interpretação do 

sonho do rei, nem tampouco na salvação da vida dos sábios da Babilônia, seus adoradores. 

Em contraste o Deus do céu é soberano, presciente e está no controle da história 

humana. Fortalecendo a fé e a esperança num futuro glorioso para todos os fieis as Suas 

orientações. Vemos o reino dos homens sujeito ao reino de Deus. 

Identificamos que a relação entre Deus e os homens para os dois grupos é diferente. 

Sendo que o Deus do céu quer atuar na vida dos homens e finalmente morar com os 

homens (Dn 2:44). Os deuses babilônicos não possuem a mesma intenção e nenhuma 

preocupação para com seus adoradores. 

Em resumo o Revelador de Mistérios lançou um olhar para o futuro e predisse as 

cenas do surgimento e queda desde quatro impérios universais. Com a história do capítulo 

dois aprendemos que a força, tanto das nações como dos indivíduos, não se encontra nas 

oportunidades ou facilidades que possuímos, nem em aparente grandeza, mas é medida 

pela fidelidade com que se cumpre o propósito de Deus em nossa vida (OLIVEIRA, 2013). 

O conflito entre o bem e o mal é apresentado sobre a perspectiva dos reinos 

mundiais. Líderes humanos criados contrastados com o Líder do céu, Criador. O combate 

entre criaturas e Criador retrata o conflito existente desde o céu antes do Éden, até a nova 

criação, na nova terra. Somos também motivados a clamar por misericórdia nos momentos 

difíceis, na certeza de que o Deus do céu ouve as orações e cumpre os Seus propósitos. 

É interessante que Ellen G. White escreva, às vezes, com relação à soberania divina 

em vez de à liberdade humana. “Mas, como as estrelas no vasto circuito de sua indicada 

órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança.” (WHITE, 2007). 

Em Daniel 2 vemos Deus instalando uma crise para salvar a todos, pagãos ou judeus, 

a salvação é para todos. Em tal experiência vemos retratada vividamente a verdade 

neotestamentária de que o Senhor “deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao 

conhecimento da verdade” (1Tm 2:4).  
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