O Estudo

maneira muito clara ele deu crédito Àquele que lhe revelou o sonho — o
Deus do céu.

Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

O Sonho das Eras

A História... O

Daniel 2:1-49

vasto reino babilônico era
opulento e próspero. No entanto,
o rei Nabucodonosor estava
muito inquieto em seu leito real. Quanto
tempo duraria aquela era dourada? O que
aconteceria com seu poderoso império
quando sua vida tivesse fim nesta terra?
Com essas inquietantes perguntas
em mente, o poderoso monarca foi
adormecendo. Essa noite, uma vívida
imagem de um homem gigantesco,
formado de vários elementos minerais,
surgiu em sua mente, em meio a um
panorama multicolorido — algo que
jamais havia experimentado. Jogando
seus cobertores bordados para o lado, o
rei saltou da cama e ordenou aos gritos
ao seu guarda-costas: “Chame todos os magos e astrólogos
imediatamente. Preciso saber o significado deste sonho!”
Os sábios a serviço do rei foram despertados e levados à
presença do perplexo soberano. E o rei lhes disse: “Tive um
sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito” (Daniel
2:3). Um dos falsos profetas respondeu com ar de suficiência:
“Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação”. Mas,
como quase sempre ocorre com os sonhos, os detalhes já não
eram tão claros na mente de Nabucodonosor. Esses homens
alegavam possuir discernimento divino, mas o rei estava
começando a duvidar de suas habilidades. Essa seria uma prova
perfeita. “Se me declarardes o sonho e a sua interpretação,
recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras”, disse o rei
aos seus conselheiros. Do contrário, “sereis despedaçados, e as
vossas casas serão feitas monturo!”
Os magos e astrólogos não tiveram mais escapatória a não ser
admitir serem incapazes de explicar o sonho do rei sem antes
tê-lo escutado. Furioso com esses impostores, o rei ordenou
reunir todos os sábios da Babilônia para executá-los. No entanto,
o Senhor tinha uma pessoa em Babilônia que podia explicar o
sonho profético do rei que delineava a história da humanidade.

1. Por que Deus deu esse sonho ao rei da Babilônia?
 aniel 2:28 Mas há um Deus no céu, o qual revela os
D
_______________, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser
nos _______________ dias.
Nesse sonho da imagem com vários elementos minerais, Deus esboçou todos
os milênios futuros, o surgimento e a queda dos impérios que teriam uma
influência direta sobre seu povo.

2. Quando os conselheiros do rei não puderam revelar e
interpretar o sonho, qual foi a ordem de Nabucodonosor?
Daniel 2:12 O rei ... ordenou que _______________ a todos os sábios
da Babilônia.
Os astrólogos e magos da Babilônia alegavam ter poderes sobrenaturais, mas
quando não puderam revelar o sonho ao rei, demonstraram ser impostores
impotentes. Se o rei tivesse se lembrado do sonho, teriam simplesmente
inventado uma interpretação falsa. Em sua ira, Nabucodonosor ordenou que
todos os sábios fossem executados, mesmo aqueles que não estavam
presentes. Entre os ausentes nessa primeira reunião com o rei havia um cativo
temente a Deus chamado Daniel, que havia acabado de ser treinado para o
serviço do rei.

3.	Quando Daniel soube do decreto de morte, o que ele
pediu ao rei e o que disse a seus amigos?
 . Daniel 2:16 Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o
A
_______________, e ele revelaria ao rei a _______________.
	
B. Daniel 2:17, 18 Então, Daniel foi para casa e fez saber o
_______________ a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros,
para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este
_______________.
Daniel solicitou a Nabucodonosor um pouco de tempo, e lhe prometeu
revelar o sonho e seu significado. O rei, que estava desesperado por saber a
importância da visão, atendeu o pedido de Daniel. Então ele e seus amigos
apelaram à única Fonte que podia revelar o sonho do rei. Oraram ao Deus
do céu.

4.	Quando o Senhor revelou o sonho a Daniel, a quem ele
rendeu louvores e deu crédito?
 aniel 2:23, 28 A ti, ó ___________ de meus pais, eu te rendo graças
D
e te louvo. ... Mas há um ____________ no céu, o qual revela os
mistérios.
O surgimento e a queda dos impérios poderia dar a entender que ocorre pela
vontade dos homens, mas a oração de louvor de Daniel revela claramente a
essência da intervenção divina. Nada ocorre sem que Deus já o saiba e sem
que Ele permita. Às vezes, não entendemos o que está acontecendo em nosso
mundo hoje, ou por quê; mas é reconfortante saber que Deus ainda é o
soberano. Somente Daniel pôde revelar o sonho do rei; no entanto, de
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5.	Quais dois objetos disse Daniel que o rei tinha
visto em seu sonho?
A. Daniel 2:31 Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma
_______________ _______________ .
B. Daniel 2:34 Quando estavas olhando, uma _______________ foi
cortada sem auxílio de mãos.
A primeira coisa que o rei viu foi uma imagem grande composta dos seguintes
elementos minerais:
1. A cabeça era de ouro.
2. O peito e os braços eram de prata.
3. O ventre e os quadris eram de bronze.
4. As pernas eram de ferro.
5. Os pés eram de ferro e barro.
Em seguida, o rei viu uma pedra que tinha sido cortada sem auxílio de mãos. Até
esse momento, o rei Nabucodonosor estava, sem dúvida alguma, impressionado
pelo relato de Daniel, que lhe apresentou o sonho exatamente como Deus lhe
havia mostrado. Agora o rei estava na expectativa de saber qual seria o significado
do sonho. Daniel continuou a explicar a interpretação tal como o Senhor lhe
havia revelado, e para nosso bem, deveríamos aceitá-la da mesma maneira. A
única forma segura de interpretar a Bíblia e as profecias é permitir que a Bíblia se
explique a Si mesma.

6. O que representa a cabeça de ouro?
Daniel 2:38 Tu és a ______________ de ouro.
O rei era considerado o cabeça de estado. É por isso que Nabucodonosor
representava a Babilônia, o império com o qual se inicia a profecia. O
Império Neobabilônico dominou o mundo desde o ano 612 até 539 a.C.,
como um dos impérios mais poderosos da antiguidade — de modo que
pode ser adequadamente descrito como a cabeça de ouro. Perceba que a
profecia começa no tempo da vida de Daniel.

7. O reino babilônico duraria para sempre?
	
Daniel 2:39 Depois de ti, se levantará _____ reino, inferior ao teu.
A supremacia de Babilônia não duraria para sempre. Reinos subsequentes,
inferiores a Babilônia, se levantariam e governariam. Do mesmo modo que a
prata é inferior ao ouro, o reino que seguiu ao de Babilônia desfrutaria de
menor glória. Dirigido por Ciro, no ano 539 antes de Cristo, o Império
Medo-Persa conquistou Babilônia e a reduziu a ruínas. Os medos e os
persas foram o poder mundial governante entre os anos 539 e 331 antes de
Cristo. Durante esse reinado, todos os impostos eram pagos em prata.

8.	Que metal representaria o reino que viria após o dos
medo-persas?
	
Daniel 2:39 E um terceiro reino, de __________, o qual terá domínio
sobre toda a terra.
O reino de bronze da Grécia chegou ao poder quando Alexandre, o
Grande, derrotou os medos e os persas na batalha de Arbela, no ano 331
antes de Cristo. A Grécia permaneceu no poder até o ano 168 antes de
Cristo. Os soldados gregos eram conhecidos como “revestidos em bronze”,
porque suas armaduras estavam feitas com esse metal. Perceba que cada
metal subsequente que aparece na imagem é de menor valor, embora mais
resistente que o anterior.
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9. Que metal representa o quarto reino?
Daniel 2:40 O quarto reino será forte como __________.
A férrea monarquia de Roma conquistou os gregos no ano 168 antes de
Cristo, e desfrutou da supremacia mundial até que Roma foi capturada pelos
ostrogodos no ano 476 depois de Cristo. Roma era o império que
dominava o mundo quando Jesus Cristo nasceu. Perceba como Daniel
previu mil anos da história universal com precisão infalível. O surgimento e a
queda destes quatro impérios — Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma —
foram claramente previstos na Bíblia e comprovados pelos livros de história.

10.	O que ocorreria depois da queda do Império Romano?
 aniel 2:41, 42 Será esse um reino ______________. ... Como os
D
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.
Quando o Império Romano começou a sucumbir no ano 476 depois de Cristo,
não foi conquistado por nenhum outro poder mundial. Em vez disso, tribos
bárbaras conquistaram o Império Romano e o dividiram — tal como Daniel havia
profetizado. Dez dessas tribos chegaram a constituir a Europa moderna: Os
ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, alemães, suevos, anglo-saxões, hérulos,
lombardos e burgúndios. Sete desses povos ainda existem na Europa. Por
exemplo, os anglo-saxões deram origem aos ingleses, os francos chegaram a ser
os franceses, e os lombardos se converteram nos italianos.

eterno (Daniel 2:44). Que notícia incrível! Jesus Cristo vem outra vez! Toda a
história está se encaminhando para esse grande fechamento, quando o Filho de
Deus voltar em majestade para implantar o reino de justiça eterna. Talvez o rei
Nabucodonosor tenha pensado ter derrotado o verdadeiro Deus quando sitiou
Jerusalém e saqueou o templo (Daniel 1:1,2), mas rapidamente foi-lhe mostrado
que Deus governa sobre todos. Os eventos humanos estão sob Seu controle e,
finalmente, Ele alcançará a vitória no conflito. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma
e as 10 divisões do Império Romano podem ter buscado usurpar a autoridade
divina e destruir o povo de Deus; mas todos os reinos terrenos serão finalmente
esmagados pela vinda de Cristo. Graças a Deus, Ele vencerá o grande conflito!

14. Depois de ouvir a clara interpretação do sonho dada
por Daniel, o que Nabucodonosor disse sobre o Senhor?
	
Daniel 2:47 Disse o rei a Daniel: Certamente, o vosso Deus é o ______
dos ______, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste
revelar este mistério.
Tendo visto que Deus tem um controle total sobre os eventos terrenos, até

Nabucodonosor reconheceu voluntariamente que o Deus a quem Daniel servia
estava acima dos deuses pagãos da Babilônia. Como o quadro mudou rapidamente
de figura! Daniel e seus amigos, devido à sua fidelidade a Deus, foram elevados de
seu cativeiro inicial na Babilônia a cargos de notável liderança no reino (Daniel 2:48,
49). Deus honra aos que O honram (1 Samuel 2:30).

11. Esses 10 reinos conseguiriam se unir outra vez?
Daniel 2:43 Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de
lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas ____ se _______ um
ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Mediante matrimônios, alianças e tratados, os homens tentaram em vão reunificar
o continente europeu. Ao longo da história, líderes como Carlos Magno,
Napoleão, o Kaiser Guilherme, Mussolini e Hitler lutaram por edificar um novo
império europeu; mas essas palavras das Escrituras detiveram a cada possível líder
mundial. Apocalipse 13 nos diz que haverá outra tentativa de se estabelecer uma
religião universal, mas a profecia de Daniel declara que o mundo permanecerá
politicamente dividido pelo resto da história da Terra.

Sua Resposta
Ao reconhecer que Deus tem o controle total dos eventos terrenos, está você
disposto a deixar que Ele tenha total controle de sua vida?
Resposta: __________________

12. Quem estabelecerá o reino final?
Daniel 2:44 Mas, nos dias destes reis, o _____ do ________ suscitará
um reino que não será jamais destruído.
O próximo grande reino universal será o reino dos céus, que está descrito em
Mateus 25:31-34.

Suplemento
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado.

Ouro = Babilônia
	A cabeça de ouro representava
Babilônia, que foi o poder mundial
dominante de 612-539 a.C.

Prata = Medo-Pérsia
	
O peito de prata representava a
Medo-Pérsia — o império mundial
dominante de 539-331 a.C.

Bronze = Grécia
 s quadris de bronze
O
representavam a Grécia,
o império mundial
dominante de 331-168 a.C.

Ferro = Roma
	As pernas de ferro representavam
Roma, que teve supremacia
mundial de 168 a.C. a 476 d.C.

Ferro e Barro =
O Império Dividido
	Os pés que eram parte em ferro e
parte em barro representavam um
império dividido que não se uniria.
Nenhum poder individual dominou
o mundo a partir de 476 d.C., e
permanecerá dividido até
a volta de Cristo.

Pedra = O Reino Eterno de Cristo,
Sua Palavra, e Sua Lei

13. O que a pedra faz aos outros reinos mundiais?

©Review and Herald

 aniel 2:34, 35 Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos,
D
____________ a estátua nos pés de ferro e de barro e os
____________. ... Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em
grande ____________, que encheu toda a terra.
A pedra que foi cortada sem intervenção humana representa o reino de Deus.
Não será um conglomerado de reinos humanos, e sim, uma substituição total
(Apocalipse 21:1). As Escrituras declaram que quando Jesus Cristo voltar à Terra,
consumirá completamente todos os reinos da Terra e estabelecerá um reino
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