
Profeta Daniel







Daniel fazia parte de 
uma grupo seleto de 
homens de Deus. Ele é 
citado pelo profeta 
Ezequiel e por Jesus.

O livro de Daniel liga-se 
ao livro do Apocalipse do 
Novo Testamento, ambos 
contêm muita linguagem 
figurada de difícil 
compreensão.



O livro fala de um “reino que 
jamais será destruído”.

Foi escrito durante a 
perseguição de Antíoco, 

entre os anos 167 a 163 a.C.

O autor é desconhecido, o 
personagem é quem tem o 

nome de Daniel.
É um homem ideal que sofre 
muito no exílio. Tem uma fé 

viva e ardor patriótico.

O autor pretende consolar e 
animar os que são 

perseguidos pelo rei.



O livro surge no momento 
em que a comunidade 

está sendo perseguida e 
em crise. É a época em 

que o rei Antíoco IV  quer 
acabar com a cultura, os 
costumes e a religião dos 
judeus, por isso, persegue 

aqueles que não se 
dobram à cultura grega 

que ele procura 
introduzir.



A finalidade do livro é 

sustentar a esperança do povo 

fiel e provocar a resistência 

contra os opressores.

Quer mostrar que Deus tem o 
controle da história. Recorda o 

passado para entender o presente 
e preparar o futuro. Javé está 

sempre do lado de seu povo e o 
acompanha sempre.



Na primeira parte conta-se uma história passada debaixo do 
domínio dos persas, mostrando como Daniel e seus companheiros 

são fiéis à sua religião, e assim foram salvos por Deus.



Deus concedeu a Daniel o dom de interpretar 
visões e sonhos, conforme narram os capítulos 2 e 

4 onde ele explica o sonho de Nabucodonosor.



Daniel explica ao Rei o 
significado da estátua enorme 
que ele viu em sonho.
Daniel acertou na 
interpretação e o rei aceitou o 
que Daniel disse. 

De fato, após o domínio da 
Babilônia em toda a região, 
viria o domínio Persa, depois a 
Grécia e finalmente Roma. 
Porém, para Javé, Deus dos 
judeus, nada disso tinha um 
significado importante, pois os 
pés de barro não aguentam a 
estátua e uma simples 
pedrinha a põe no chão.



Na 2ª parte, por meio de uma linguagem figurada, o autor divide a 
história em etapas, mostrando o conflito das grandes potências.

Dizia que o Reino de Deus vai ser implantado e, por isso, é preciso 
ter ânimo, coragem e resistir ao opressor, permanecendo fiel.



Nessa luta, sem desânimo, há uma profunda convicção: 
confiança de que o único poder é o de Deus, e de que Ele é o 

dono da história.



Todos os outros poderes, por maiores que sejam, 
podem ser derrubados pela ação daqueles que 

acreditam ser Javé o único e absoluto.



O livro de Daniel, preocupa-se com o futuro, mas o presente é 
mais preocupante. É preciso perseverança, fidelidade e 

resistência na preservação da identidade judaica. 
Apesar de todas as dificuldades

os três jovens 
não adoraram a 
estátua que o rei 
mandara fazer e 
os obrigava a se 
ajoelharem 
diante dela. 
Era esta a 
atitude que o 
profeta queria 
que todo povo 
judeu tivesse.



Na verdade, é impossível estudar o livro do profeta Daniel sem nos 
maravilharmos da extraordinária precisão dos  pormenores 

históricos, políticos e religiosos revelados por Deus ao seu profeta. 



Seja agradável ou 
desagradável tudo 

quanto Deus tem para 
revelar à criatura, o 
profeta deverá ser o 

veículo desta 
informação. 

HOJE, para nós, é a mesma
coisa: quando é para nosso
bem, nossa felicidade, Deus usa
de todos os meios, coisas
agradáveis ou desagradáveis.
Resta para nós, olhar a vida com
fé. Só assim, perceberemos
Deus na nossa vida.



Daniel foi sempre respeitado, até mesmo pelos governantes, por 
sua sabedoria. Não existem registros da data e circunstâncias de 
sua morte. Mas ele, possìvelmente, morreu com oitenta e cinco 
anos, em Susa, onde existe uma provável tumba em que  estaria 

seu corpo.



É no livro do Profeta Daniel que 
está a história, bem conhecida, da 
“fiel Susana” (Dn 13,1-64)
Suzana era uma mulher muito 
bonita e religiosa, casada
com Joaquim. Este era rico 
e fez um jardim só pra ela. 
Suzana costumava tomar 
banhos neste jardim com 
suas acompanhantes.
Um dia..... Ela teve que provar 
que tinha sido fiel ao seu esposo. 
Sofreu muito com as calúnias, 
mas venceu.
Deus não abandona os 
inocentes.



1 – Por que Daniel escreveu?

2 - Você sabe diagnosticar o que 
se passa dentro do seu coração?

3 - É difícil ser fiel, perseverante?
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