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CAPÍTULO 1

O livro de Daniel é um dos mais fascinantes escritos da 
Bíblia e é considerado o “Apocalipse do Antigo Testamento”. 
Podemos afirmar esse livro tão especial é a chave da inter-
pretação profética do livro de Apocalipse do Novo Testa-
mento, onde história e profecia se misturam para confirmar 
a soberania divina na história humana.

O cenário é o cativeiro babilônico do povo de Israel que 
ocorreu em 605 a.C., onde Daniel e seus amigos são pro-
tagonistas de histórias fascinantes que revelam como Deus 
dirige a história do seu povo. Um estadista que recebe um 
chamado para ser o porta voz de Deus, Daniel revela profe-
cias que revelam em detalhes a história de reinos e nações 
e marca com precisão a vinda e morte do Messias. 

Com este estudo você poderá conhecer mais o livro de 
Daniel de forma simples e usando como fonte apenas a 
Palavra de Deus. Estudaremos Daniel capítulo por capítulo 
em busca de conhecer o plano de Deus para seu povo e 
para nossa vida.
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1  O livro de Daniel é divido em:

 � Poesia e Adivinhações

 � História e Profecia

 � Prosa e Cânticos

2  Qual é o propósito de Deus com as profecias:

a) I Tessalonicenses 5:3:

 b) João 14:29:

3  Para que tempo da história deste mundo são as profe-
cias de Daniel? Leia Daniel 12:8 

 � Tempo de Jesus

 � Tempo de Daniel 

 � Tempo do Fim

4  Relacione as colunas de acordo com a mudança dos 
nomes de Daniel e seus amigos. Leia Daniel 1:6 e 7

a) Daniel  � Abede-Nego

b) Hananias � Azarias

c) Misael  � Mesaque

d) Azarias  � Beltessazar
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5  Qual foi a prova que Daniel e seus amigos passaram e 
o que eles decidiram: Leia Daniel 1:8 a 13

 � Fingiram que comiam

 � Comeram só um pouco

 � Não comeram

6  Qual foi o resultado da decisão tomada por Daniel? 
Leia Daniel 1:15 a 17

7.  Qual foi a alimentação original que Deus recomendou 
para a humanidade e as demais criaturas antes do pe-
cado? Gênesis 1:29 e 30

8.  O que o capítulo 1 de Daniel ensinou a você?

Deus é um pai de amor que se preocupa com detalhes da 
nossa vida pessoal, inclusive com aquilo que comemos e 
bebemos. Assim como os pais devem restringir alimentos 
e bebidas nocivas aos filhos, Deus também nos orientou 
sobre a alimentação saudável com o objetivo de termos 
uma melhor saúde. Obedecer essas orientações também 
evidencia nosso amor e reconhecimento à soberania de 
um Deus criador e mantenedor da vida.

Minha dEcisãO:

 � Aceitar o amor e cuidado de Deus em minha vida.
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CAPÍTULO 2
O capítulo dois de Daniel é um dos mais fascinantes da Bíblia, 
pois resume a história dos reinos terrenos desde os dias de 
Daniel até o reino eterno de Jesus. Para os entusiastas da 
história esse é o capítulo predileto, para quem gosta de saber 
o que vai acontecer no futuro próximo, esse é o capítulo es-
sencial. Abra sua Bíblia e prepare-se para deslumbrar umas 
das profecias mais importantes da Palavra de Deus.

1  Quais eram os homens de confiança de Nabucodo-
nosor? Leia Daniel 2:2 

 � Magos, Encantadores, Feiticeiros e Caldeus

 � Profetas, Sacerdotes e Sábios

 � Amigos, Conselheiros e Sátrapas

2 O que o rei exigiu dos seus homens de confiança?Leia 

Daniel 2:5
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3  Quem revelou o sonho do rei para Daniel resolvendo 
seu problema? Leia Daniel 2:16 a 18 

 � os amigos

 � o horóscopo 

 � Deus

 � astrólogos

4 Relacione as colunas. Leia Daniel 2:36 a 45.

a) Cabeça de ouro  � Medo-Pérsia

b) Peito e braços de prata � Babilônia

c) Quadril de bronze  � Roma

d) Pernas de Ferro  � Grécia

e) Pés de ferro e barro � Roma dividida

5 Nós vivemos hoje em que parte da estátua?  Veja Daniel 
2:43.

 � Cabeça de ouro

 � Peito de Prata

 � Pernas de Ferro

 � Pés de ferro e barro
 

6 Qual será o próximo reino mundial? Leia Daniel 2:44 e 45 

 � Estados Unidos

 � Reino de Cristo

 � Europa Unida

7 O que esse capítulo ensinou a você?
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As profecias não são para satisfazer nossa curiosidade acer-
ca do futuro, mas deixar de forma clara e segura que Deus 
é quem dirige a história desse mundo e independente da 
vontade humana Ele cumprirá Seu propósito e vai restau-
rar Seu reino eterno aqui nesse planeta. Estamos vivendo 
na parte final da história e logo as profecias de Daniel dois 
estarão cumpridas por completo. Você está preparado para 
esse grande dia quando Jesus voltar e destruir os reinos 
humanos implementando seu plano de salvação? 

Qual é a sua dEcisãO:

 �  Quero buscar soluções de problemas em Deus e na 
Sua Palavra.

... é Ele quem muda o tempo e as es-
tações, remove reis e estabelece reis; 
ele dá sabedoria aos sábios e enten-
dimento aos inteligentes.Daniel 2:21
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CAPÍTULO 3
Já imaginou alguém passeando dentro de um forno aque-
cido a mais de 1.000 graus? Pois é exatamente isso que 
aconteceu no capítulo três de Daniel, uma história dramáti-
ca de coragem, fé e do poder ilimitado de Deus. O livro de 
Daniel é dividido em história e profecia, enquanto o capí-
tulo dois trouxe uma profecia fantástica da história dos im-
périos o capítulo três nos conta uma história de fidelidade. 
 Nesse capítulo vamos aprender que vale à pena ser 
fiel a Deus mesmo diante da ameaça de morte, pois Ele 
pode nos livrar de qualquer ameaça ou perigo. Tome sua 
Bíblia e vamos juntos conhecer essa aventura onde a so-
berania de Deus é exaltada.

1  O livro de Daniel é divido em:

 � Poesia e Adivinhações

 � História e Profecia

 � Prosa e Cânticos

2  Qual a diferença da estátua de Deus do capítulo 2 da 
estátua do rei no capítulo 3? Leia Daniel 3:1
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3  A estátua de Nabucodonosor tinha medidas múltiplas 
de 6. Ao contrário do número sete, o número seis é 
símbolo de:

 � Imperfeição

 � Perfeição 

 � Beleza

4  Marque quais afirmações de Daniel 3 se repetirão na 
história segundo Apocalipse 13:

 � Um líder mundialmente poderoso

 � Uma nova estátua de ouro

 � Adoração forçada

 � Decreto Universal

 � Uma fornalha maior

 � Nabucodonosor ressuscitado

5  Qual foi a decisão dos amigos de Daniel diante da pro-
va que eles passaram? Leia Daniel 3:13 a 18 

 � Fugiram para não adorar a imagem

 � Adoraram só uma vez

 � Estavam dispostos a morrer, mas nunca adorariam

 � Ajoelharam, mas só por reverência
 

6  Qual foi o resultado da decisão tomada por eles?  
Leia Daniel 3:24 a 30 

7  O que esse capítulo ensinou a você?
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O mais impressionante nesse capítulo não é o livramen-
to, mas a fidelidade e disposição dos amigos de Daniel de 
morrerem mas não se curvarem aos preceitos humanos. A 
Bíblia ensina que nos últimos dias, os que vivemos, tam-
bém teremos que exercer uma fé semelhante a esses ra-
pazes. E você, estaria preparado para ser fiel até à morte?

Qual é a sua dEcisãO:

 � Quero adorar somente a Deus.

Se não, fica sabendo, ó rei, que 
não serviremos a teus deuses, nem 
adoraremos a imagem de ouro que 

levantaste. Daniel 6:18
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CAPÍTULO 4
Um dos sermões mais poderosos sobre o poder transfor-
mador de Deus é um testemunho pessoal de conversão, e 
a mudança de vida de um pecador está entre os grandes 
milagres divinos. Por isso o capítulo quatro de Daniel é tão 
importante para nos ensinar sobre como Deus está dispos-
to a salvar mesmo um tirano que foi abertamente inimigo 
do Seu povo.
  

1  Qual é tema central de Daniel 4: Leia Daniel 4:2

 � Daniel na cova dos leões

 � Testemunho de Nabucodonosor

 � A perdição do rei

2  Qual foi o propósito de Deus com o sonho do capítulo 
4: Leia Daniel 4:17

 � Revelar o fim do mundo

 � Mostrar o poder de Nabucodonosor 

 � Revelar que Deus tem domínio sobre tudo
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3  Quem escreveu Daniel 4. Leia Daniel 4:1 

 � Nabucodonosor

 � Daniel 

 � Um profeta

4  Relacione as colunas de acordo com o significado dos 
símbolos do sonho? Leia Daniel 4:20 a 26 

a) Árvore  � O rei volta ao trono

b) Árvore cortada � O rei Nabucodonosor 

c) A cepa que ficou � O rei cortado do trono

5 Qual foi o conselho que Daniel deu ao rei: Leia Daniel 4:27 

 � Continuar tranqüilo

 � Arrepender-se e mudar de vida

 � Buscar ajuda médica e psicológica
  

6 Qual foi o resultado da decisão tomada pelo rei? Leia 

Daniel 4:29 a 33 

7  O que o rei fez depois de passar por uma grande difi-
culdade? Leia Daniel 4:37 

8 O que esse capítulo ensinou a você?

Por acaso você se identifica em algum aspecto com Na-
bucodonosor? Por que será que muitas vezes precisamos 
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sofrer as consequências de nossas escolhas erradas para só 
então voltarmos para Deus? Hoje Deus te convida a tomar 
uma decisão muito importante na sua vida, entregar seu 
coração a Jesus enquanto há tempo. 

Qual é a sua dEcisãO:

 �  Quero me converter e pedir perdão a Deus por meus 
pecados.

Lu

Segue-me, 
Lucas 5:27
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CAPÍTULO 5
O rei Belsazar era descendente de Nabucodonosor e con-
hecia muito bem a história de conversão que ele havia 
testemunhado. Mesmo sabendo da existência, cuidado e 
amor de Deus ele o desafiou abertamente trazendo o juízo 
de divino sobre si e sua nação. Esse capítulo nos ensinará 
uma preciosa lição sobre como o conhecimento das ver-
dades sagradas são importantes para nossas ações e como 
Deus fará justiça aos que desprezarem seus ensinos.

1  O que o rei Belsazar fez de errado que trouxe o juízo 
de Deus: Leia Daniel 5:1 a 4 

2  Assinale as alternativas corretas de acordo com as in-
formações do capítulo 5 de Daniel:

 � Um problema sem solução

 � Um rei arrogante 

 � A eficácia da astrologia, encantadores e feiticeiros

 � Deus não se importa com o que fazemos aqui na terra

 � Deus é quem soluciona os problemas
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3  Por que Deus não deu uma segunda chance a Belsazar 
como fez a Nabucodonosor? Leia Daniel 5:18 a 24 

 � Deus é imprevisível

 � Belsazar já tinha conhecimento de Deus ]

 � Não sabemos

4  Relacione as colunas de acordo com os significados 
das palavras acerca do reino da Babilônia. Leia Daniel 

5:25 a 28

a) Mene  � Dividido 

b) Tequel  � Contou 

c) Parsim (Peres) � Pesado 
    

5 O que aconteceu com o rei? Leia Daniel 5:30 

 � Deus não cumpriu Suas Palavras

 � O rei pagou por seus pecados – foi morto

 � Nada
  

6 O que aconteceu com Daniel? Leia Daniel 5:29 

7 O que esse capítulo ensinou a você?

Vivemos em uma época e país onde a Bíblia é amplamente 
difundida e acessível a quase todas as pessoas. Não temos 
desculpa para não conhecer os caminhos de Deus e de-
cidir não conhecer Sua vontade já é escolher estar contra 
Ele. Belsazar ignorou a lei de Deus e recebeu a sentença de 
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perdição. Hoje muitas pessoas ignoram a Palavra de Deus 
e serão condenadas no juízo final se não se converterem. 
Hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão de 
aceitar o amor de Deus que foi revelado em sua Palavra e 
receber a salvação eterna.

Qual é a sua dEcisãO:

 �  Arrepender-me antes que seja tarde demais.

Então eu te confessei o meu pecado 
e não escondi a minha maldade. 
Resolvi confessar tudo a ti, e tu 

perdoaste todos os meus pecados.

Salmos  32:5  NTLH
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CAPÍTULO 6
O capítulo seis de Daniel conta uma das histórias mais con-
hecidas da Bíblia e que fez de Daniel o herói de muitas cri-
anças e adultos que buscam uma vida de fidelidade a Deus. 
Às vezes imaginamos o jovem Daniel que foi trazido de Je-
rusalém ao cativeiro babilônico, mas quando essa história 
aconteceu Daniel já estava com aproximadamente 80 anos 
de idade. Sua fé em Deus era de alguém maduro que sabia 
pela vivência o quanto era importante fazer a vontade de 
Deus e obedecer seus mandamentos. 
 

1  Que cargo recebeu Daniel no governo Medo-Persa? 
Leia Daniel 6:1 e 2 

 � Presidente

 � Sátrapa

 � Escravo

2  A inveja e o ciúme de Daniel fez com que ele fosse in-
vestigado por seus inimigos. O que eles descobriram? 
Leia Daniel 6:3 e 4

 � Que Daniel tinha problemas escondidos

 � Que Daniel não era o que aparentava ser 

 � Que Daniel era fiel e não tinha culpa alguma
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3  O que Daniel fez quando descobriu que ele estava 
diante de um grande problema? Leia Daniel 6:10 

 � Orava três vezes ao dia 

 � Tentou o suicídio

4  O que aconteceu com Daniel por causa da sua fideli-
dade à Lei de Deus que proíbe adorar outros deuses? 
(Ver Êxodo 20:3 a 5). Leia Daniel 6:16

 � Deus não deixou que ele fosse jogado na cova dos 
leões

 � Daniel foi jogado na cova dos leões 

 � Não se sabe
 

5  O que aconteceu dentro da cova dos leões? Leia Daniel 

6:22 

 � Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões

 � Os leões eram mansos

 � Daniel conseguiu matar os leões
  

6  Qual foi o resultado da decisão tomada por Daniel? 
Leia Daniel 6:23 a 28 

7 O que esse capítulo ensinou a você?

Que história impressionante! Deus não livrou Daniel de 
ser jogado na cova dos Leões, mas esteve com ele nesse 
momento de provação e não permitiu que ele fosse devo-
rado pelos leões famintos. Muitas vezes Deus não nos livra 
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dos problemas, mas nos ajuda a enfrentá-los e permanece 
conosco em todos os momentos de angústia. 
A beleza dessa história não está no livramento em si, mas 
na fidelidade de Daniel mesmo na eminente ameaça de 
morte. A Bíblia nos revela que enfrentaremos provações, e 
que nos últimos dias muitos serão provados como Daniel, 
sob ameaça de morte ou perdas materiais para transgredi-
rem a lei divina. Será que teremos a mesma confiança em 
Deus e em Seu amor? 

Qual é a sua dEcisãO:

 �  Quero orar a Deus para me ajudar nos problemas. 

 Se me chamarem no dia da aflição, 
eu os livrarei, e vocês me louvarão.”

Salmos  50:3  NTLH
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CAPÍTULO 7

No capítulo sete Daniel relata um sonho onde a história 
dos reinos do capítulo dois, contada pela estátua de Nabu-
codonosor, é repetida e ampliada com a imagem de qua-
tros animais terríveis, que segundo Daniel 7:17 são quatro 
reinos. 

O destaque desse capítulo é o quarto animal (Roma), 
que assim como os dez dedos da estátua do Capítulo dois, 
será dividido em dez reinos (Daniel 7:23 e 24) e deles se le-
vantará um poder religioso (Daniel 7:25) que perseguiria o 
povo de Deus e mudaria Sua lei. Esse poder religioso então 
surgiria de Roma (quarto animal) e perseguiria os fiéis por 
1.260 anos.

Nota: veja Apocalipse 13:5 que fala desse mesmo período 
com uma linguagem diferente, sendo que cada tempo sig-
nifica 360 dias chegamos a 1260 ou 42 meses. Na profe-
cia cada dia representa um ano (Ezequiel 4:7 e Números 
14:34). Na história esse tempo durou de 538 a 1798, período 
de domínio absoluto da Igreja Romana onde a Santa In-
quisição marcou o auge da perseguição aos fiéis à Palavra 
de Deus.
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1 Quais os quatro animais terríveis vistos por Daniel? Leia 

Daniel 7:1 a 7

2  O que representam estes quatro animais? Leia Daniel 

7:17 e 23

 � Não se pode saber

 � Quatro Reis ou Reinos da terra 

 � Quatro guerras mundiais

3  Relacione as colunas de acordo com o significado de 
cada animal.

a) Leão   � Medo-Pérsia

b) Urso  � Grécia

c) Leopardo  � Roma

d) Animal Terrível � Babilônia

4  Qual o poder religioso que é representado pelo chifre 
pequeno? Leia Daniel 7:8, 24 e 25 

 � Igreja Romana

 � Igreja Babilônica

 � Não se sabe
  

5  O que esse poder faria?Leia Daniel 7:25 

6  Qual será o fim desse poder? Leia Daniel 7:26 

 � Será destruída
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 � Será vitoriosa 

 � Será arrebatada

7  Qual o povo sairá vitorioso desse conflito? Daniel 7:27

8.  Quem receberá de Deus o domínio e glória eterna? Da-
niel 7:13 e 14.

9  O que esse capítulo ensinou a você? Leia Daniel 7:18

Que maravilhoso saber que Deus está no comando da 
história e julgará o mundo concedendo a vitória eterna ao 
povo de Deus fiel à Sua Palavra. Com essa certeza podemos 
confiar no Amor de Deus e que em breve Jesus voltará para 
inaugurar Seu reino que durará por toda eternidade. 

Qual é a sua dEcisãO:

 � Quero pertencer ao povo do altíssimo que receberá o 
reino eterno.
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CAPÍTULO 8

No capítulo oito de Daniel vamos estudar uma das pro-
fecias mais impressionantes de toda a Bíblia, pois revela um 
ataque surpreendente das forças malignas contra a Palavra 
de Deus e seu ensinamento acerca do ritual do santuário. 

Através de uma visão, Deus revela a Daniel que a grande 
verdade acerca do plano de redenção, ilustrado pelo san-
tuário, seria deitada por terra, e por quanto tempo isso iria 
acontecer até essa verdade ser restaurada. 

1  Quais animais aparecem em Daniel 8?

 � Bode e Carneiro

 � Leão e Urso

2  Esses animais eram usados em que local? Leia Levítico 
16:3 e 5

 � Céu

 � Santuário 

 � Arca de Noé
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3  Que reinos esses animais representavam? Leia Daniel 

8:20 e 21 

1. 

2. 

4 Quem é o rei representado pelo chifre grande do Bode?
eia Daniel 8:21 

 � Alexandre, o Grande: O primeiro rei da Grécia 

 � Hitler: Presidente da Alemanha 
  

5  Em Daniel 8 aparece um chifre pequeno, semelhante 
ao do capítulo 7. Qual é esse poder religioso e o que 
ele fará? Leia Daniel 8:9 a 12 

 � Budismo: faria sacrifícios humanos

 � Igreja Romana: Deitaria por terra a verdade bíblica
  

6  Quanto tempo a verdade ficaria lançada por terra? Leia 

Daniel 8:14 (ver Gênesis 1:5 e Ezequiel 4:7)

 � 1000 anos

 � 2300 anos

7  Que Santuário seria purificado e o que aconteceria de-
pois? Leia Daniel 8:14 - Hebreus 9:23 a 28 

 � Santuário Celestial – Jesus aparecerá segunda vez

 � Santuário terrestre – Jesus ressuscitaria
 

8 Essa visão se cumpriria quando? Daniel 8:17 e 26.

 � Nos dias de Daniel

 � Antes de Cristo

 � No tempo do fim
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9  O que esse capítulo ensinou a você?

O ritual do santuário ilustra com maestria o plano da re-
denção, onde o santuário terrestre servia até à morte de 
Cristo como uma sombra do grande santuário celestial, 
onde Cristo ministraria em favor dos adoradores.

Essa doutrina foi atacada por Satanás e durante dois mil e 
trezentos anos ela ficou apagada na maioria dos cristãos, 
mas foi restaurada e permanecerá até à volta de Jesus. 
No próximo capítulo vamos aprofundar sobre essa visão e 
conhecer com detalhes o seu cumprimento.

Qual é a sua dEcisãO:

 �  Quero conhecer toda a verdade.
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CAPÍTULO 9
O capítulo nove de Daniel é uma continuação do capí-

tulo oito. A visão que Daniel recebeu sobre a restauração da 
verdade do santuário ficou sem explicação porque Daniel 
ficou doente (Daniel 8:27). Depois de restabelecido Deus 
então revela a explicação detalhada da restauração da ver-
dade acerca do santuário.

Essa profecia impressiona pelos detalhes e datas, cum-
pridas à risca em nossa história mostrando como Deus co-
nhece o fim desde o princípio. Prepare-se para desvendar 
uma das profecias mais fascinantes da Bíblia.

1 Que visão o Anjo Gabriel veio explicar para Daniel? Leia 

Daniel 8:13 e 14, 26 e 27; 9:21 a 23. 

 � Das 2300 tardes e manhãs (2300 anos)

 � Visão do Bode e do carneiro

2 Complete: Leia Daniel 9:24 a 27

a) Decreto para restaurar                                                       

b) Até ao                                                          
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c) Depois das 62 semanas será morto o                                         

3 Tomando como base uma semana de 7 dias, calcule:

a) 70 semanas é igual a   dias/anos

b) 69 semanas é igual a  dias/anos

c) 1 semana é igual a   dias/anos

d) Metade de uma semana é igual a  dias/anos

Obs: 
 � As 70 semanas se referem à primeira parte dos 2300 

anos.

 � 457 a.C. Decreto para restaurar Jerusalém

 � 27 D.C.  Batismo de Jesus

 � 31 D.C.  Morte de Jesus

 � 34 D.C.  Apedrejamento de Estevão

 � 22/10/1844 Purificação do Santuário Celestial

4 Qual o significado da palavra Messias? Leia João 1:41 e 
4:25.

 � Cruz ou estaca

 � Ungido ou Cristo

5 Que evento marcou o fim dos sacrifícios e ofertas de 
manjares? Leia Daniel 9:26 e 27

 � Morte de Jesus

 � A Criação do Mundo

 � Não sabemos 
 

6 Em 1844 Jesus começou a purificação do Santuário 
Celestial. O que Ele fará quando terminar? Leia Daniel 

8:14 - Hebreus 9:23 a 28 
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O sacrifício de Jesus na cruz para perdoar nossos peca-
dos foi revelado com precisão de datas e detalhes centenas 
de anos antes de acontecer. Assim como essa profecia se 
cumpriu detalhadamente podemos esperar a volta de Je-
sus com a mesma precisão e detalhes que estão descritos 
na Bíblia. Você crê que Jesus voltará? Já imaginou como 
será esse dia em que Cristo voltará à nosso planeta como 
um rei vitorioso para nos dar a salvação eterna? 

7 O que esse capítulo ensinou a você?

Qual é a sua dEcisãO:

 � Quero me preparar para a volta de Jesus.

 Escutem! – diz Jesus.  
– Eu venho logo!”

Apocalipse  22:12  NTLH
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CAPÍTULO 10

Por algum momento você já pensou que Deus se es-
queceu de você ou de nós que estamos aqui nesse mun-
do? Já sentiu que as profecias parecem que não estão se 
cumprindo como você esperava? 

Daniel teve essa impressão, de Deus havia se esquecido 
de seu povo lá no cativeiro babilônico. Isso fez com que 
ele orasse e jejuasse por muitos dias, buscando auxílio no 
único lugar onde poderia ser encontrado.

1  Quantos anos o povo de Israel, segundo a profecia, 
ficaria cativo de Babilônia até que Deus os libertasse? 
Leia Jeremias 25:12 e 29:10 

 � 2.300 anos

 � 70 anos 

 � 1.000 anos

2  Triste porque a profecia parecia não se cumprir, o que 
Daniel fez? Leia Daniel 10:2 e 3 
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Nota: O cativeiro havia começado no ano 605 a.C. O 
capítulo 10 narra um fato acontecido no ano 535 a.C., ou 
seja, 70 anos depois.

 � Ficou triste e jejuou

 � Ficou alegre e fez uma festa

 � Ficou indiferente

3  Daniel orou por quanto tempo e quando sua oração 
foi ouvida? Leia Daniel 10:2 e 12 

 � Orou 2 semanas e sua oração foi ouvida no quinto dia

 � Orou 1 semana e sua oração foi ouvida no sexto dia

 � Orou 3 semanas e sua oração foi ouvida no primeiro dia

4  Em Daniel 10:13 o príncipe do reino da Pérsia repre-
senta quem? João 12:31; 14:30; 16:11 – Efésios 2:2

 � Satanás

 � Jesus 

 � Ciro
 

5  Em Daniel 10:13 Miguel representa quem? Leia Apocalipse 

12:7 - Judas 9 

 � Satanás 

 � Jesus

 � Gabriel
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6 A batalha entre Miguel (Jesus) e o Príncipe do Reino 
da Pérsia (Satanás) se refere a que período da história 
deste mundo? Leia Daniel 10:14 

 � Dias de Daniel 

 � Últimos Dias 

 � Morte de Jesus

Essa história revela com Deus está disposto a nos ajudar e 
consolar quando estamos tristes e sem esperança. O amor 
de Deus faz com que Ele se preocupe com nosso bem-
estar, nossos anseios e sonhos. Você tem buscado a Deus 
nos momentos difíceis? Como está sua vida de oração? 

7 O que esse capítulo ensinou a você?

Qual é a sua dEcisãO:

 � Quero orar para Miguel (Jesus) me libertar da es-
cravidão do pecado.
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CAPÍTULO 11
O capítulo onze de Daniel é um dos mais difíceis da 

Bíblia, pois revela uma sucessão e queda de reinos e po-
deres que já passaram por nossa história. Usando símbolos 
e nações Deus se revela como soberano da história desse 
mundo.

Esse capítulo tem como objetivo trazer ânimo àqueles 
que querem ter a certeza de que Deus está no comando de 
cada reino e nação, e mesmo que Satanás tente controlar 
a história, ele não consegue, pois no final cumpre-se o de-
sejo da Divindade. 

1  Quais os dois reinos citados em Daniel 11:2?

 � Babilônia e Egito

 � Pérsia e Grécia

2  Quem foi o rei poderoso da Grécia que no auge de seu 
poder morreu (Daniel 11:3 e 4)?

 � Alexandre: o Grande

 � Hitler: o Poderoso 
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3  Segundo a história, Ptolomeu, um dos 4 generais de 
Alexandre, dominou qual parte do mundo? Leia Daniel 
11:4, 5 e 8 

 � E.U.A   � Egito 

Nota: O Egito, Reino do Sul, representa o ateísmo; e a 
Babilônia, representada pelo Rei do Norte, representa a 
falsa religião.

4  Qual a nação que surge após a Medo-Pérsia e a Grécia e 
quem foi o seu rei que era cobrador de impostos? (exa-
tor = cobrador de impostos). Leia Daniel 11:20 e Lucas 2:1

 � Roma – César Augusto

 � Egito – Faraó

Nota: César Augusto foi sucedido por Tibério César 
(Daniel 11:21).

 

5  Qual o poder religioso que tem “poder e riquezas” e 
está descrito em Daniel 11:31, 36 e 38?  Leia:  Daniel 7:8, 19 

a 25 – 8:8 a 12 – II Tessalonicenses 2:3 e 4   

 � Igreja Romana

 � Islamismo

 � Budismo
  

6  O que este poder faria segundo Daniel 11:32?

 � Perverteria aos que quebram a aliança (Lei de Deus).

 � Ajudaria ao povo guardar a aliança (Lei de Deus). 
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7  O que este poder faria com aqueles que permaneces-
sem fiéis à aliança (Lei de Deus) segundo Daniel 11:33?

 � mataria a espada e fogo

 � Ajudaria com alimentos 

8  Segundo Daniel 11:44, o que acontecerá para destruir 
os poderes do ateísmo (Rei do Sul), da falsa religião 
(Rei do Norte) e a todos poderes contrários a Deus? 
Leia Mateus 24:27.

 � A volta de Jesus

 � Uma terceira guerra mundial  

9 O que esse capítulo ensinou a você?

Mais uma vez Daniel termina uma descrição profética 
com a volta de Jesus e destruição dos reinos desse mun-
do, momento enfim que Deus inaugurará seu reino eterno, 
longe da influência maligna de Satanás.

Não se preocupe se às vezes parece que o mal está ven-
cendo, ou que os governos e poderes estão sendo guiados 
pelo mal, pois Deus sempre cumpre Sua vontade e conti-
nua soberano das nações. No fim, o mal e seus seguidores 
serão destruídos para sempre, mas o fiéis permanecerão e 
receberão a vida eterna. 

Qual é a sua dEcisãO:

 �  Quero guardar os mandamentos de Deus e esperar a 
volta de Jesus.
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CAPÍTULO 12
O último capítulo do livro de Daniel desvenda muitos acon-
tecimentos importantes dos últimos dias antes da volta de 
Jesus. Um tempo de angústia que acometerá o povo de 
Deus, a ressurreição e ainda algumas profecias onde algu-
mas datas e períodos de tempo são revelados. 
 
1 Que acontecimento marcará o tempo do fim antes da 
volta de Jesus em Daniel 12:1?

 � Tempo de grande alegria

 � Tempo de angústia

 � Tempo de carnaval

Nota: Para os ímpios esse tempo será em vez de angús-
tia o castigo por suas maldades através das pragas do 
Apocalipse. Ver Apocalipse 16.

2  Quais os dois tipos de ressurreição citadas em Daniel 
12:2?
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3  Quando se cumprirão essas profecias de Daniel? Leia 
Daniel 12:4, 8 e 9 

 � Tempo de Daniel

 � Tempo do Fim

4  Depois de quanto tempo se cumpririam as profecias 
do livro de Daniel? Leia Daniel 12:7; 7:25

Nota: 1 tempo = 1 ano ou 360 dias; 2 tempos = 2 anos ou 
720 dias; metade de 1 tempo = ½  ano ou 180 dias. Lem-
bre-se que 1 dia é igual a 1 ano na profecia (Ezequiel 4:7).

 � 7.666 dias-anos

 � 1.260 dias-anos

5 Quais as outras profecias numéricas citadas em Da-
niel 12:11 e 12?

 � 1.290 e 1.335 dias-anos

 � 2.500 e 1.500 dias-anos

508 Derrota dos Visigodos (povo resistente à Igreja Roma-
na). Essa data marca o início do poder da Igreja Romana no 
aspecto doutrinário.

538 Derrota dos Ostrogodos (último povo resistente à Igre-
ja Romana) pelo imperador de Roma (Justiniano). Poder da 
Igreja Romana temporal.  

1798 Prisão do Papa Pio VI. O poder da Igreja Romana é 
quebrado.

1844 Início da purificação do Santuário Celestial, ou seja, o 
perdão de Jesus aos fiéis é consumado.
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6 O que esse capítulo ensinou a você?

O livro de Daniel é a chave para entender o Apocalip-
se. Se você ainda não estudou esse livro não perca tempo. 
Aprendemos através do livro de Daniel que Deus é sobe-
rano na história e conduz nações, reinos e poderes, e em 
breve Jesus voltará para implementar Seu reino eterno.

Você está preparado para encontrar com Jesus? Se você 
morresse hoje, estaria certo que quando Jesus voltasse res-
suscitaria para vida eterna? Eclesiastes 12:13 e 14 tem uma 
declaração importantíssima: “De tudo o que se tem ouvido, 
a suma é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; 
porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de 
trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, 
quer sejam boas, quer sejam más”.

Qual é a sua dEcisãO:

 � Vou me preparar para a volta de Jesus estudando mais 
a Bíblia e obedecendo Seus ensinamentos. 
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Gráfico dos 1260, 1290, 1335
e 2300 dias proféticos.

pR. YuRi RavEM GuilhERME vascOncElOs E paiva

[01] 1 dia profético = 1 ano (Ez. 4:6 e 7 e Núm. 14:34).

[02] Como 1 semana tem 7 dias, ao calcular, devemos 
multiplicar o número de semanas por sete para 
acharmos o valor em dias. (Ex. 70 semanas x 7 dias 
= 490 dias/anos). 

[03] No séc. VI d.C Dionísius Exíquo constata que o nas-
cimento de Cristo é mais importante que a fundação 
de Roma. No séc. IX é alterado o calendário romano 
que deixa de se basear  na fundação de Roma para 
se fundamentar no nascimento de Cristo. Exíquo er-
rou os cálculos e cerca de 4 anos se perderam na 
história, ou seja, Jesus, na verdade, nasceu no ano 
de 3 ou 4 a.C. Isso também explica por que Ele foi 
batizado com 30 anos no ano 27 d.C., e morreu com 
33 anos no ano 31 d.C..

[04] Esd. 7:7-26 – Decreto de Artaxerxes (Dan. 9:25) no 
outono de 457 a.C..  Com isso em mente, sem se es-
quecer que não existe ano zero, quando calculamos 
um período de tempo que se estende de uma data 
antes de Cristo (a.C.) para uma data depois de Cristo 
(d.C.), devemos acrescentar um ano (o decreto de 
Artaxerxes só completaria um ano no outono de 456 
a.C.). Ex. 490 anos passados de 457 a.C. =  490 – 457 
= 33 . Assim 33 + 1 = 34 d.C.
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[05] Dan. 9:24 – Setenta semanas “determinadas” (deter-
minadas significa “cortadas” das 2300 tardes e ma-
nhãs – ver Dan. 9:23) sobre teu povo (Judeus).

[06] Dan. 9:25 – Sete semanas e sessenta e duas sema-
nas até ao “Ungido” (Ungido é Messias em hebraico), 
ou seja, depois de sessenta e nove semanas (que 
passadas do ano de 457 a.C chega ao ano de 27 d.C., 
ano do batismo de Jesus) começaria o ministério do 
Messias (Cristo).

[07] Dan. 9:26 – Depois das 62 semanas seria morto o 
Ungido. Tenha em mente que há 7 semanas antes 
das 62 semanas, totalizando 69 semanas; Cristo 
morreu pouco depois das 62 semanas, no ano 31 
d.C..

[08] Dan. 9:27 – “Ele” (Jesus/Ungido) cumpriu a “aliança 
com muitos” em Seu ministério, que durou do ano 
27 d.C. até 31 d.C.. Note que esse período é de exa-
tamente 3 anos e meio, marcando a metade de uma 
semana profética que se estenderia até 34 d.C.. Je-
sus fez cessar o sacrifício com Sua morte quando o 
véu do santuário terrestre se rasgou de alto a baixo 
e não seria mais necessário o sacrifício de animais.

[09] Dan. 12:7, 11 e 12. Respectivamente 1260 (1t + 2t + ½t  
= 360 + 720 + 180 = 1260) , 1290 e 1335 dias/anos. 
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Restauração
de Jerusalém                                                                   

Decreto de 
Artaxerxes para 
a reconstrução 
de Jerusalém

 1 d.C

Batismo 
de Jesus

Morte de Jesus

Metade da 
semana

Nascimento 
de Cristo                                                                   

2300 dias/anos

2.300 – 490 = 1810  1810 + 34 = 1844

1810 anos
70 semanas x 7 = 490  490 – 457 = 33  33 + 1 = 34

490 anos                                              
Espera p/ Restauração

69 semanas x 7 = 483   483 – 457 = 26  26 + 1 = 27 1335 dias/anos 

1290 dias/anos
62 semanas x 7 = 434 anos Poder Papal Doutrinário

7 semanas        1260 dias/anos

7 x 7 = 49 anos                                                                                 ½ 
semana

½ 
semana

Poder Papal Temporal

2ª Vinda
de Cristo

457 a.C. 408 a.C. 1 a.C. 27 31 34 508 538 1798 22/10/1844 

Apedrejamento 
de Estevão

Clovis, rei dos Francos vence os  
visigodos (hostis ao papado) dando 

poder político à igreja Católica. 

Fim de Israel  
como nação 

eleita .      

3 ou 4 a.C
Justiniano derrota os os 

ostrogosdos,  última tribo,  
resistente ao papado.

Prisão do papa, 
Pio VI. Quebrado 
o poder papal.

Jesus passa do Santo para o 
Santíssimo Lugar do 

Santuário Celestial para 
iniciar sua purificação. 

Começa o Juízo Investigativo.    

1 semana
= 7 anos

2300 dias/anos
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