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Versículos 1-8: A visão que Daniel teve dos quatro animais; 9-14: A visão que 
Daniel teve do reino de Cristo; 15-28: A interpretação. 
 
Vv. 1-8. Esta visão contém as mesmas representações proféticas do sonho de 
Nabucodonosor. O grande mar agitado pelos ventos representa a terra e os seus 
moradores, turbados pelos príncipes e conquistadores ambiciosos. Os quatro 
animais significam os mesmos quatro impérios representados pelas quatro 
partes da estátua de Nabucodonosor. Os fortes conquistadores não são mais do 
que instrumentos da vingança de Deus em um mundo culpável. O animal 
selvagem representa os traços odiosos no caráter de cada um desses. Entretanto, 
o domínio dado a cada um tem limite; o seu furor será para louvor do Senhor, e 
Ele mesmo refreará o restante da ira deles. 
 
Vv. 9-14. Estes versos são para consolo e apoio do povo de Deus durante as 
perseguições que lhes sobreviriam. Muitas profecias do Novo Testamento sobre 
o juízo vindouro aludem a esta visão, especialmente Apocalipse 20.11,12. 
 Aqui o Messias é chamado de Filho do homem; Ele foi feito semelhança 
da carne pecadora e encontrado como homem, porém, jamais deixou de ser o 
Filho de Deus. O maior sucesso anunciado nesta passagem é a gloriosa Vinda de 
Cristo, para destruir todo o poder do anticristo, e tornar o seu reino universal na 
terra. Até que chegue o tempo solene de manifestar a glória de Deus a todo o 
mundo, em seu trato com as criaturas, podemos esperar que o destino de cada 
um de nós seja determinado na hora de nossa morte; e, antes que chegue o final, 
o Pai entregará ao seu Filho, que esteve em carne, nosso Mediador e Juiz, a 
herança das nações e seus súditos dispostos. 
 
Vv. 15-28. É desejável que obtenhamos o direito e o sentido pleno daquilo que 
vemos e ouvimos de Deus; e aqueles que conhecem, devem pedi-lo por meio de 
orações fiéis e fervorosas. O anjo falou a Daniel de modo simples. Desejava 
saber especialmente em relação ao chifre pequeno, que fazia guerra contra os 
santos e os vencia. João refere-se de modo simples a estas visões, que com suas 
profecias apontam para Roma. 
 Daniel teve a agradável perspectiva da supremacia do reino de Deus entre 
os homens. Isto se refere à Segunda Vinda de nosso Bendito Senhor, quando os 
santos triunfarão por causa da queda completa do reino de Satanás. Os santos 
do Altíssimo possuirão o reino para sempre. Longe de nós esteja inferir com isso 
que o domínio se fundamenta na graça. O reino do Evangelho será estabelecido; 
um reino de luz, santidade e amor e graça, cujos privilégios e consolos serão as 
primícias e os primeiros frutos do reino da glória. Porém, o pleno cumprimento 
será na eterna felicidade dos santos, o reino que não pode ser abalado. A 
reunião de toda a família de Deus será uma bênção proveniente da vinda de 
Cristo. 
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