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VI. Quem era Daniel 

A. A história de Daniel    
1. De linhagem real ou nobre  

2. Levado para Babilônia no primeiro grupo de cativos  

3. Viveu na cidade de Babilônia, capital do império 

4. Sua história abrange os 70 anos do cativeiro (e mais um pouco) 

5. Um dos maiores exemplos de como se pode participar do 
governo de maneira positiva, sem se contaminar  

6. Um dos raros personagens na Bíblia que não apresentou 
nenhuma falha de caráter ou desvio de conduta  

B. O livro de Daniel    
1. Dividido em duas partes: narrativas históricas (1-6) e visões sobre 

o plano de Deus para as nações e para Israel (7-12)  

2. Escrito em dois idiomas: hebraico (1.1-2.3 e cap. 8-12) e aramaico 
(2.4-7.28).  

3. Não foi classificado como livro profético nas Escrituras judaicas, 
mas como um dos “Escritos” (Torá, Profetas e Escritos).  

4. Contexto de Daniel – cortes dos governos de Babilônia, não no 
meio do povo exilado 

C. Mensagem mais apocalíptica do que profética   



 
 

1. Mensagem profética: arrependimento do povo de Deus para que o 
seu plano se cumpra dentro da era presente 

2. Mensagem apocalíptica: consolo para o povo de Deus que vive 
num tempo dominado por forças do mal, em virtude da promessa 
de uma intervenção sobrenatural para dar fim à era presente com 
todos os reinos malignos e introduzir a era vindoura com o Reino 
eterno. 

D. Interesse do livro de Daniel para os nossos dias   
1. Como viver para Deus dentro de uma sociedade corrupta, e de um 

governo pagão, que não estão sujeitos às leis divinas?  

2. Deus tem uma mensagem para governantes que não o 
reconhecem como o verdadeiro Deus?   

3. Que esperança é possível ter neste tipo de contexto? 

4. Como buscar a mensagem de Deus para os nossos dias?      

 

 
 
 

Ordem cronológica dos capítulos 
Capítulo 1 2 3 4 7 8 5 9 6 10 11 12 

Ano 605 603 ? ? 553 551 539 538 537 533 533 533 

Idade 17 19 ? ? 69 71 83 84 85 89 89 89 

Rei Nabucudonosor Nabonido/Belsazar Dario Ciro 

Cativeiro 70 anos: de 605 a 535    

 
 


