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De acordo com Daniel 2:1, essa visão ocorre “no segundo ano do 
reinado de Nabucodonosor” (603 d.C.). Nesse capítulo, Daniel interpreta um 
sonho do Rei Nabucodonosor. É importante observar que Daniel tinha 
aparentemente experimentado o mesmo sonho ou visão, pois ele primeiro diz 
ao rei o conteúdo do sonho. 

31 Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua; esta estátua, 
que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti; 
e a sua aparência era terrível. 

32 A cabeça daquela estátua era de ouro fino; o seu peito e os seus braços 
de prata; o seu ventre e as suas coxas de cobre; 

33 As pernas de ferro; os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. 

34 Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de 
mão, a qual 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 pragana das eiras do estio, e o vento os 
levou, e não se achou lugar algum para eles; mas a pedra, que feriu a 
estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra. 

Daniel então interpreta o sonho. 

36 Este é o sonho; também a sua interpretação diremos na presença do 
rei. 

37 Tu, ó rei, és rei de reis; a quem o Deus do céu tem dado o reino, o 
poder, a força, e a glória. 

38 E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os 
animais do campo, e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles; 
tu és a cabeça de ouro. 

39 E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu; e um 
terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. 
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Outro reino, inferior ao teu. Isso se refere aos medos e persas. 

Um terceiro reino, de bronze. Isso se refere à conquista do mundo 
por Alexandre o Grande. 

40 E o quarto reino será forte como ferro; pois, como o ferro, esmiúça e 
quebra tudo; como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele 
esmiuçará e fará em pedaços. 

O quarto reino. Os sucessores de Alexandre, os reis da Síria e Egito, 
levantaram-se após a morte de Alexandre. Isso abrange o período greco-
romano inteiro, incluindo o Império Romano. Até o tempo do nascimento de 
Cristo, o Império Romano foi praguejado por inúmeras guerras civis. Os 
estudiosos discordam aqui. O quarto reino inclui o tempo inteiro desde 
Alexandre até o governo dos dez reis, os imperadores romanos, que 
trouxeram a Pax Romana (“paz”) para o Império. 

41 E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, 
e em parte de ferro, isso será um reino dividido; contudo haverá nele 
alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de 
lodo. 

42 E como os dedos 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 com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como 
o ferro não se mistura com o barro. 

Ferro misturado com barro de lodo. Isso se refere ao poder militar 
do Império Romano, que causou uma união forçada de todas as nações do 
mundo, incluindo as nações da Judéia e Samaria. 

A semente humana. Os judeus no tempo do Império Romano que 
foram misturados com o poder militar de ferro do Império, mas não ficaram 
plenamente sob o domínio de César.  

44 Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não 
será jamais destruído; e este reino não passará a outro povo; esmiuçará e 
consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. 

E nos dias desses reis. Simplificando, nos dias do Império Romano. 
Naquele tempo, o reino de Deus seria trazido à Terra por Jesus Cristo, e 
nunca seria destruído, mas guerrearia contra os reinos deste mundo e eles se 
tornariam parte do reino de Deus e do Seu Cristo (Ap. 11:15). 

A questão respondida por esse versículo é quando Deus levantará um 
reino sobre a Terra. Ele levantará o Seu reino “nos dias desses reis”. Lucas 
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começa o seu Evangelho com um relato do nascimento de Jesus: “E 
aconteceu naqueles dias… de César Augusto” (Lucas 2:1). O começo do 
ministério de Cristo começou “no ano quinze do império de Tibério César” 
(Lucas 3:1). Quando Cristo e o reino de Deus chegaram à Terra? “Nos dias 
desses reis”. 

45 Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem 
auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o 
ouro; o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o 
sonho, e fiel a sua interpretação. 

Uma pedra, sem auxílio de mãos. Isso não se refere a Jesus o 
Messias, como muitos futuristas têm imaginado. Mas é declarado de forma 
clara que a pedra é o reino de Deus. Esse reino apareceu nos dias do Império 
Romano na vinda de Cristo. 

Daniel foi recompensado por contar corretamente o sonho e dar a 
interpretação. Como José no cativeiro, Daniel foi recompensado. O rei fez de 
Daniel o governante sobre a Babilônica. Sadraque, Mesaque e Abednego se 
tornaram governantes sobre as províncias da Babilônia. 

 
 
 
 

Fonte: http://www.forerunner.com/ 
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