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Mensagem #1
A VISÃO DA GRANDE ESTÁTUA

Leitura B��blica: 

I. O sonho maravilhoso de Nabucodonosor- Dn 2:1-13
A. Nabucodonosor se perturbou em seu esp��rito por causa do sonho - Dn 2:1
B. Ele se esqueceu do sonho, e todos os magos, todos os sa�bios de Babilo� nia e os caldeus 

foram incapazes de contar-lhe o sonho: Dn 2:2-13
1. Porque ele era cego devido ao poder e glo� ria mundanos;
2. Na�o tinha um coraça�o para os interesses de Deus;
3. Enta�o houve uma pessoa chamada Daniel, que na�o deixou se levar pela glo� ria e 

poder mundanos; colocou seu coraça�o nas coisas espirituais concernentes aos 
interesses de Deus na terra, que ganhou a posiça�o correta, o a�ngulo correto e a 
capacidade intr��nseca dentro dela para entender o sonho;

4. Na�o foi Daniel que teve o sonho, mas recebeu a visa�o de Deus (Dn 2:17-23) e 
interpretou-o (Dn 2:24-25).

II. A visão de Daniel da parte de Deus com respeito ao sonho de Nabucodonosor- Dn 
2:14-45

A. A visa�o dada a Daniel - Dn 2:17-23
B. A interpretaça�o de Daniel do sonho de Nabucodonosor - Dn 2:24-25

1. A exaltaça�o de Deus por parte de Daniel - Dn 2:25-30
2. O conteu� do do sonho de Nabucodonosor: uma grande imagem humana e seu 

destino (Dn 2:31-45)
a. Representando o agregado do governo humano ao longo de toda histo� ria 

humana- Dn 2:31-33;
i. Desde o começo do governo humano em Babel ( Babilonia) na terra de 

Sinear, representada pela cabeça da grande imagem no sonho de 
Nabucodonosor- Gn 10:6-12.

ii. Para rebelar-se contra Deus
iii. Para exaltar o homem
iv. Para adorar ��dolos- Gn 11:4, 9
v. Ate�  o te� rmino do governo humano na histo� ria humana, no Impe�rio 

Romano com os dez reis, representados pelos dez dedos dos pe�s da 
grande imagem no sonho de Nabucodonosor.

b. A cabeça de ouro, corresponde ao primeiro animal em Dn 7:3-4. Representa 
Nabucodonosor, o fundador e rei de Babilo� nia- Dn 2:36-38

i. O animal era como lea�o: o rei dos animais, o mais feroz e cruel;
ii. Tinha asas de a� guia. A a� guia e�  o rei das aves. Suas asas de a� guia 

significam que estava no ar, que pertence a satana� s, o pr��ncipe do ar(Ef 
2:2), e que o seu movimento era veloz;

iii. Foram arrancadas as asas, significando que o seu poder de mover-se 
foi tirado, tornou se semelhante um animal do campo, como 
mencionado em Dn 4:23-25;



iv. Foi levantado da terra e posto em dois pe�s como homem; e foi lhe dado 
coraça�o de homem em pe�  na terra com um coraça�o humano como 
indicado em Dn 4:25, 32.

c. O peito e os braços de prata, correspondem ao segundo animal em Dn 7:5, 
representam a Me�dia -Pe�rsia - Dn 2:39a.

i. O animal era semelhante a urso, indicando que na�o era ta�o forte como 
o lea�o, mas ainda era veloz e cruel.

ii. Levantou-se sobre um dos seus lados, significando que a Me�dia e a 
Pe�rsia se tornaram um so�  dom��nio.

iii. Entre os dentes trazia tre�s costelas, significando que tre�s reinos: a 
Babilo� nia, a A� sia Menor e o Egito foram devorados por ele.

d. O ventre, os quadris de bronze, correspondentes ao terceiro animal em Dn 
7:6, representa a Gre�cia (Dn 2:39b) com seu rei Alexandre, o Grande.

i. O animal era semelhante a leopardo, significando que era feroz, cruel e 
veloz (Hc 1:8)

ii. Tinha nas costas quatro asas de ave, significando que era veloz por 
meio de seus quatro generais, como uma ave de quatro asas.

iii. Tinha quatro cabeças, significando que as quatro asas para velocidade 
se tornaram quatro cabeças, os quatro generais que se tornaram os 
quatro cabeças de quatro reinos.

iv. E foi-lhe dodo dom��nio, significando que lhe foi dada autoridade para 
governar as naço� es.

e. As pernas de ferro e os pe�s em parte de ferro, em parte de barro, 
correspondem ao animal em Dn 7:7-8, representam o Impe�rio Romano e 
seus u� ltimos dez reis - Dn 2:40-43

i. O quarto animal, a besta revelada em Ap 13:1-2 e Dn 7:7-8, 
corresponde a� s pernas de ferro e aos pe�s em parte de ferro, em parte 
de barro da grande imagem humana em Dn 2:40-43, representando o 
Impe�rio Romano;

ii. Era terr��vel, espantoso e sobremodo forte, o que e�  representado pelo 
ferro;

iii. Tinha grandes dentes de ferro e unhas de bronze (Dn 7:19), e 
devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pe�s o que sobejava, 
significando que tinha grande poder de devorar e esmiuçar as naço� es 
e pisotear o que sobejasse.

iv. Tinha dez chifres (Dn 7:20), significando que tinha dez reis (Ap 17:12-
13).

v. Entre eles subiu um pequeno chifre, diante do qual tre�s dos primeiros 
chifres foram arrancados (Dn 7:20b,24), significando que o Anticristo 
vira�  entre os dez reis, e diante dele tre�s reis sera�o destruidos.

vi. Nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava 
grandes coisas (Dn 7:20c,25), significando que o Anticristo tera�  uma 
visa�o aguçada para perceber coisas e uma boca pra falar grandes 
coisas contra Deus (Ap 13:5-6). Por causa disso o Anticristo sera�  
morto e o seu corpo sera�  desfeito e entregue para ser queimado palo 
fogo- Dn 7:11; Ap 13:7a.

vii. Esse chifre(anticristo) fara�  guerra contra os santos, magoara�  os santos 
do Alt��ssimo por tre�s anos e meio e prevalecera�  contra eles (Dn 
7:21,25 Ap 13:7a).

viii. Esse chifre ( o Anticristo) pretendera�  mudar os tempos e a lei - Dn 
7:25.

ix. Esse chifre ( o Anticristo) sera�  julgado por Deus, e seu dom��nio lhe 
sera�  tirado, para o destruir e o consumir ate�  o fim- Dn 7:10b, 26.

x. O reino e o dom��nio e a majestade dos reinos debaixo de todo ce�u 
sera�o dados ao povo dos santos do alt��ssimo - Dn 7:27.

f. O destino da grande imagem



i. Ser esmiuçada por uma pedra cortada sem auxilio de ma�os, 
significando a destruiça�o total do governo humano- Dn 2:34-35; 44-
45; 7:13-14

ii. Ser substituida por uma grande montanha que representa o reino de 
Deus -Dn 2:35,44

g. Nabucodonosor rendeu honra a Daniel - Dn 2:46-49.
C. ordenado levantar-se e devorar muita carne, significando que devoraria muitas naço� es.


