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UM QUADRO GERAL

Apresentação do quadro sobre o qual podemos alocar os eventos que serão 
descritos de agora em diante

Elementos do quadro:

Arrebatamento
Grande 

Tribulação
Milênio Juízo Final

Novos céus e 
nova terra



UM QUADRO GERAL

As visões de reinos em Daniel são importantes para a compreensão do quadro geral

Daniel 2
A grande estátua

Daniel 7

Os grandes animais

Daniel 8

O carneiro e o bode

Daniel 9
As 70 semanas



CHAVE INTERPRETATIVA PARA OS REINOS

• Reinos que existiram e 
que moldaram a história 
judaica

• Reino que oprimiu os 
cristãos

Histórico

• O reino de Satanás
(Jo 12.31 e 16.11)

• O reino do homem caído

• Ambos vencidos pelo 
Reino do Messias, Jesus 
Cristo

Escatológico



ASPECTO HISTÓRICO

Babilônia

• Nabucodonosor

• Judá cativo

• Jerusalém destruída

• Templo destruído

Medo-Pérsia

• Ciro

• Xerxes

• Judá retorna a Jerusalém

• Jerusalém reconstruída

• Templo reconstruído

Grécia

• Alexandre

• Os Ptolomeus e 
Selêucidas

• Revoltas judaicas 
(Macabeus e Asmoneus)

Roma

• Os Césares

• Templo renovado 
(Herodes)

• 1ª vinda de Cristo

• Morte e ressurreição de 
Cristo

• Templo destruído
(70 d.C.)

626 a.C. 539 a.C. 330 a.C. 63 a.C.



A GRANDE ESTÁTUA
DANIEL 2.31-35
“Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua: uma 
estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível.

A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço 
eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze,

as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em 
parte de barro.

Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio 
de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os 
esmigalhou.

Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram 
despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na 
eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas 
a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu 
a terra toda.”

Ouro

Prata

Bronze

Ferro

Ferro e

Barro



A GRANDE ESTÁTUA
DANIEL 2.36-45
“Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória;

nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. 
Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de 
ouro.

Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro 
reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra.

Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói 
tudo; e assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará 
todos os outros.

Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer 
dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do 
ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro.

Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse 
reino será em parte forte e em parte frágil.

E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará 
fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim 
como o ferro não se mistura com o barro.

Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será 
destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses 
reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre.”

Império 

Babilônico

Império

Medo-Persa

Império 

Grego

Império

Romano

Anticristo
Jesus Cristo



OS GRANDES ANIMAIS
DANIEL 7

“Daniel disse: Na minha visão à noite, eu vi os quatro 
ventos do céu agitando o grande mar. Quatro grandes 
animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar.” 
(vv2,3)

O primeiro parecia um 
leão, e tinha as asas de 
águia. Eu o observei até 
que as suas asas foram 
arrancadas, e ele foi 

erguido do chão de modo 
que levantou-se sobre dois 

pés como um homem, e 
recebeu coração de 

homem. (v4)

Leão

A seguir vi um segundo 
animal, que tinha a 

aparência de um urso. Ele 
foi erguido por um dos seus 
lados, e na boca, entre os 

dentes, tinha três costelas. E 
lhe foi dito: ‘Levante-se e 
coma quanta carne puder! 

(v5)

Urso

Depois disso, vi um outro 
animal, que se parecia com 
um leopardo. E nas costas 
tinha quatro asas, como 
asas de uma ave. Esse 

animal tinha quatro 
cabeças, e recebeu 

autoridade para governar. 
(v6)

Leopardo

Vi ainda um quarto animal, 
aterrorizante, assustador e 

muito poderoso. Tinha 
grandes dentes de ferro, 

com as quais despedaçava 
e devorava suas vítimas, e 

pisoteava tudo o que 
sobrava. Era diferente de 

todos os animais anteriores, 
e tinha dez chifres. 
Enquanto eu estava 

refletindo nos chifres, vi um 
outro chifre, pequeno, que 
surgiu entre eles; e três dos 

primeiros chifres foram 
arrancados para dar lugar 
a ele. Esse chifre possuía 
olhos como os olhos de um 
homem e uma boca que 
falava com arrogância. 

(vv7,8)

“Aterrorizante”

Tronos foram postos no lugar, e 
um ancião se assentou. Sua 

veste era branca como a neve; 
o cabelo era branco como a 

lã. Seu trono ardia em fogo, e 
as rodas do trono estavam 
todas incandescentes. E saía 
um rio de fogo, de diante 

dele. Milhares de milhares o 
serviam; milhões e milhões 
estavam diante dele. O 

tribunal iniciou o julgamento, e 
os livros foram abertos.

Continuei a observar por causa 
das palavras arrogantes que o 
chifre falava. Fiquei olhando 

até que o animal foi morto, e o 
seu corpo foi destruído e 

atirado no fogo. E foi tirada a 
autoridade dos outros animais, 

mas eles tiveram permissão 
para viver por um período de 

tempo. (vv9-12)

Ancião

vi alguém semelhante a um 
filho de um homem, vindo 

com as nuvens dos céus. Ele 
se aproximou do ancião e 

foi conduzido à sua 
presença.

A ele foram dados 
autoridade, glória e reino; 
todos os povos, nações e 

homens de todas as 
línguas o adoraram. Seu 

domínio é um domínio 
eterno que não acabará, e 

seu reino jamais será 
destruído. (vv13,14)

Filho do Homem

Babilônia Medo-Pérsia Grécia Roma/Anticristo Deus Jesus Cristo



O CARNEIRO E O BODE
DANIEL 8.3-7

“Olhei para cima, e diante de mim, junto ao canal, estava 
um carneiro, seus dois chifres eram compridos, um mais que 
o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro.

Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, 
para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-
lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que 
bem queria e foi ficando cada vez maior.

Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode, 
com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, 
percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no 
chão.

Ele veio na direção do carneiro de dois chifres que eu tinha 
visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande 
fúria.

Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar 
os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir-
lhe; o bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi 
capaz de livrar o carneiro do seu poder.”

O CARNEIRO: Império Medo-Persa

O BODE: Império Grego 



“O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força o seu grande chifre foi 
quebrado, e em seu lugar cresceram quatro chifres enormes, na direção dos quatro ventos da 
terra.

De um deles saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do 
sul, do leste e da Terra Magnífica.

Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra alguns componentes do exército 
das estrelas e os pisoteou.

Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército; suprimiu o sacrifício diário 
oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído.

Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele 
tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra.

Então ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: "Quanto tempo durarão os 
acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a 
rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao 
poder do chifre e serão pisoteados? "

Ele me disse: Isso tudo levará duas mil e trezentas tardes e manhãs; então o santuário será 
reconsagrado.”

Chifre grande: Alexandre, o Grande

Quatro chifres: Generais de Alexandre (Ptolomeu, Seleuco,
Cassandro e Lisímaco)

O chifre de destaque: Descendentes do General Ptolomeu

Referência à Grande Tribulação: 2.300 manhãs e tardes = 1.150 dias = 3 anos e meio = 
metade da Grande Tribulação

Referência ao Anticristo

O CARNEIRO E O BODE
DANIEL 8.8-14



AS 70 SEMANAS DE
DANIEL 9.24 A 27

69 semanas

(69 x 7 = 483 anos)

Última

semana

(7 anos)

Grande 

Tribulação

Com o 

governante

que virá
"Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua 

santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim 

ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, 

para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o santíssimo.

"Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto 

que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o 

Ungido, o líder, venha, haverá sete semanas, e sessenta e 

duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em 

tempos difíceis.

Depois das sessenta e duas semanas, o Ungido será morto, e 

já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão 

destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá 

como uma inundação: Guerras continuarão até o fim, e 

desolações foram decretadas.

Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. 

No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E 

numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até 

que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado".



QUE DEUS NOS 
ABENÇOE.

Próxima aula: Um quadro geral 
parte B

Aulas das crianças no YouTube:
www.youtube.com/igrejaADBethel


