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O REINO DE DEUS, VERDADEIRO E PODEROSO 

Daniel 2.24-49 
Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 

 
Querido amigo hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do 

capítulo dois de Daniel. Estudaremos hoje Daniel 2.24-49. 
 
Neste texto encontramos uma narrativa que mostra claramente a 

soberania de Deus e o seu excelso poder quando comparado com o poder do ser 
humano, seja ele quem for; mesmo que seja um grande rei, um grande 
imperador. 

 
No caso específico desse estudo, lembramos o poderoso 

Nabucodonosor que teve um sonho ou um pesadelo e ficou completamente 
perturbado dando uma ordem ilógica em termos humanos. Ele queria que os 
sábios do seu reino adivinhassem o que ele tinha sonhado e, além disso, que lhe 
dessem a interpretação, isso é, revelassem o significado do sonho. 

 
Como os homens não têm o verdadeiro poder que saber o que se 

passa em outra mente humana, os sábios caldeus mostraram ao rei a 
impossibilidade de obedecerem a ordem real. 

 
Daniel, o servo de Deus, capacitado por Deus, confiante em Deus, 

pediu a oportunidade de revelar não apenas a interpretação, mas também e 
principalmente o próprio sonho do rei. 
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Foi-lhe dada a oportunidade e, depois de orar e ser apoiado pelos 
seus amigos, Daniel foi até a presença de Nabucodonosor para lhe dar o relato 
do sonho e a sua interpretação. 

 
A grande estátua que Nabucodonosor vira em seu sonho tinha um 

significado extremamente importante. Para ele, o grande imperador do maior 
império do mundo de então, o sonho era grave. Era um sonho em que ele, 
Nabucodonosor estava envolvido, mas era um sonho que revelava o futuro dos 
grandes reinos do mundo.  

 
Na interpretação do sonho ficou claro para o rei e para todos que, 

os reinos do mundo são passageiros e fugazes. Só existe um reino que durará 
eternamente. 

 
É sobre esse tema que estudaremos, e o título para esta parte final 

do capítulo dois é: 
 

O REINO DE DEUS, VERDADEIRO E PODEROSO 

 
Daniel 2.24-49 
 

Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado 
para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: "Não execute os 
sábios. Leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que 
teve". Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: 
"Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao 
rei o significado do sonho". O rei perguntou a Daniel, também 
chamado Beltessazar: "Você é capaz de contar-me o que vi no meu 
sonho e interpretá-lo? " Daniel respondeu: "Nenhum sábio, 
encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério 
sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que 
revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que 
acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por 
tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: "Quando 
estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, 
e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. 
Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha 
mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu ó rei, 
saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. 
"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 
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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. "Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. 
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. Esse é o significado da visão da pedra que se 
soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que 
esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. "O Deus 
poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é 
verdadeiro, e a interpretação é fiel". Então o rei Nabucodonosor 
caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que 
lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse 
a Daniel: "Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o 
Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você 
conseguiu revelar esse mistério". Então o rei colocou Daniel num 
alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de 
toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da 
província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, 
Mesaque e Abede-Nego administradores da província da Babilônia, 
enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel 
2:24-49 

 
INTRODUÇÃO 
 
Muitas vezes ficamos sem entender claramente como Deus pode 

usar pessoas ímpias para estabelecer seu plano, para fazer concretizar as suas 
antigas promessas. Se olharmos para o relato bíblico, conforme nos relembra 
Gonçalves Júnior (2007, p.363) vamos achar os exemplos do faraó do Egito, que 
foi usado por Deus, na época de Moisés; vamos encontrar Deus usando Hirão, 
rei de Tiro, que foi usado nos dias dos reis Davi e Salomão quando da construção 
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do Templo de Jerusalém; encontramos o próprio Nabucodonosor sendo usado 
por Deus e considerado como servo do Senhor (conf. Jr 25.91) e, encontramos 
Ciro, o imperador persa, que ainda não estava no poder, mas que seria um 
instrumento nas mãos de Deus, sendo considerado um pastor divino, pois 
encaminharia o povo de Deus de volta a terra prometida.  

 
Por que Deus usa essas pessoas, esses poderosos que não fazem 

parte do seu povo? E o que dizer dos grandes personagens históricos? O que 
dizer dos grandes descobridores, como Colombo, e Cabral; o que dizer de Hitler, 
de Churchill, de Golda Meir, de Kenneddy, de Getúlio, de Juscelino, de Peron, 
enfim, por que Deus usa homens como Ronald Regam e Bill Clinton ou Barack 
Obama? 

 
Mesmo sem entendermos, como também não entendeu 

Habacuque, que questionou esse método divino (Hc 1.5-172), temos que admitir 
que o Senhor usa a quem quer para que os seus planos se concretizem. E na 
concretização dos seus planos, nos é revelado, que embora tenhamos homens 
e reinos poderosos, só existe um reino com verdadeiro poder e que 
permanecerá eternamente, o reino de Deus. 

 
Esse reino que é de Deus só é conhecido através da revelação do 

próprio Deus. E, assim, entendemos que, em resumo, esta é a proposta do 
texto: 

 

SOMENTE COM A REVELAÇÃO DE DEUS CONHECEMOS O 
VERDADEIRO REINO DE PODER. 

 
Nestes versos encontramos cinco etapas da revelação do 

verdadeiro reino de poder. 
 
A 1ª etapa de revelação do Reino de Deus se dá a partir da 

coragem do servo de Deus, vs. 24-26: 

 
1 convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia", declara o Senhor, 
"e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei 
completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Jeremias 25:9 
2 "Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem; pois nos dias de vocês farei algo em 

que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que 
marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação 
apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais 
velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus 

cavalos vêm a galope; vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar; todos vêm prontos 
para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia 
da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois 
constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem; homens 

carregados de culpa, e que têm por deus a sua própria força". Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu 
Deus, meu Santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo; ó Rocha, 
determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal; não podes 
tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem 

os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são 
governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os 
arrastam; então alegram-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam 
incenso em sua honra, pois, graças às suas redes, vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas, 

continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Habacuque 1:5-17 
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(24) Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha 
nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: "Não 
execute os sábios. Leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o 
sonho que teve". (25) Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei 
e disse: "Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode 
dizer ao rei o significado do sonho". (26) O rei perguntou a Daniel, 
também chamado Beltessazar: “Você é capaz de contar-me o que 
vi no meu sonho e interpretá-lo?”. Daniel 2:24,26 

 
1. O servo de Deus por sua coragem tem condições de impor novas 

condições, vs. 24; 
2. O servo de Deus desafia o que era impossível aos homens, vs. 

24; 
3. O servo de Deus por sua comunhão com Deus não teme 

enfrentar poderosos, vs.25-26. 
 

Nesses versos, Daniel persuadiu Arioque a não matar os sábios 
porque agora ele poderia satisfazer o pedido do rei. Daniel foi ousado e 
confiante. Mas a sua fé estava depositada no Senhor. Diante da tal segurança, 
Arioque levou Daniel rapidamente a Nabucodonosor. 

 
Conforme o verso 26, o rei, demonstrado toda a sua fragilidade, 

mesmo sendo o mais poderoso rei no mundo, ansioso perguntou se era verdade 
que Daniel conseguiria revelar o sonho e decifrar o seu significado. O homem 
sem Deus não tem paz, fica perturbado e ansioso. 

 
A 2ª etapa de revelação do Reino de Deus mostra quem tem o 

poder de mostrar o futuro, vs. 27-28: 
 

(27) Daniel respondeu: "Nenhum sábio, encantador, mago ou 
adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele 
perguntou, (28) mas existe um Deus nos céus que revela os 
mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos 
últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente 
quando estavas deitado foram os seguintes: Daniel 2:27,28 

 
1. O futuro é revelado não pelo poder dos homens, vs. 27; 
2. O futuro é revelado por quem domina e conhece os mistérios, 

vs.28ª; 
3. O futuro é revelado por quem conhece de antemão os últimos 

dias, vs. 28b. 
 

Nesses versos, Daniel reconheceu que nenhum homem, por si só, 
tinha capacidade para revelar segredos. Somente Deus no céu tem essa 
capacidade. Daniel falou ousadamente do Deus verdadeiro ao rei pagão e 
idólatra.  
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A expressão “últimos dias” sempre se refere à era messiânica ou 
àqueles dias que precederam o período messiânico, quando o reino de Deus 
seria estabelecido (veja Gênesis 49:13,9-104; Números 24:145,176; Isaías 2:2-37). 
É o mesmo período do qual Joel falou (2:28-32), citado por Pedro no 
Pentecostes e aplicado ao seu próprio tempo (Atos 2:178).  

 
O período dos “últimos dias” está em contraste com “os tempos 

passados” quando Deus ainda planejava as dispensações futuras na terra para o 
homem (veja Hebreus 1:1-29). Estamos agora vivendo nos “últimos dias” na 
terra porque, depois disto haverá julgamento e eternidade (1ª Coríntios 15:23-
2610). 

 
A 3ª etapa de revelação do Reino de Deus descortina o que está 

encoberto para o homem, vs. 29-35: 
 

"(29) Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as 
coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que 
vai acontecer. (30) Quanto a mim, esse mistério não me foi 
revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros 
homens, mas para que tu ó rei, saibas a interpretação e entendas 
o que passou pela tua mente. (31) "Tu olhaste, ó rei, e diante de 
ti estava uma grande estátua: uma estátua enorme, 
impressionante, e sua aparência era terrível. (32) 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, (33) as pernas eram de ferro, 
e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. (34) 
Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio 
de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os 
esmigalhou. (35) Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro 
foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo 

 
3 Então Jacó chamou seus filhos e disse: "Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes 
acontecerá nos dias que virão. Gênesis 49:1 
4 Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se 
assenta; e deita-se como uma leoa; quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, 
nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as 
nações obedecerão. Gênesis 49:9,10 
5 Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu 

povo nos dias futuros". O Quarto Oráculo de Balaão. Números 24:14 
6 Eu o vejo, mas não agora; eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó; um cetro se 
levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. 
Números 24:17 
7 Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal; será elevado acima 
das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: "Venham, subamos ao monte 
do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em 
suas veredas". Pois, a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Isaías 2:2,3 
8 ‘Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas 
filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Atos 2:17 
9 Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos 
profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as 

coisas e por meio de quem fez o universo. Hebreus 1:1,2 
10 Mas cada um por sua vez: Cristo, o primeiro; depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá 
o fim, quando ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e 
poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. 

O último inimigo a ser destruído é a morte. 1ª Coríntios 15:23-26 
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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. Daniel 2:29-35 

 
1. A revelação do que está encoberto alcança todas as cogitações 

da mente, vs. 29-30; 
2. A revelação do que está encoberto mostra todos os detalhes 

perturbadores, vs. 31-33; 
3. A revelação do que está encoberto mostra o poder a ser 

manifestado, vs. 34-35. 
 

Nos versos 29-30, Daniel afirma claramente que ele é apenas o 
instrumento através do qual Deus está dando a conhecer a história mesmo antes 
que ela ocorra. 

 
Nos versos 31-33, Daniel revela o que o rei tinha visto no seu 

sonho, no seu pesadelo. 
 
Nabucodonosor tinha visto uma imagem brilhante e terrível 

composta de diferentes metais. A cabeça era de ouro; o peito, de prata; o 
abdômen de bronze; as pernas de ferro e os pés de ferro e argila. Era, 
realmente, uma figura estranha e impactante. 

 
Daniel prosseguiu e nos versos 34-35, o profeta descreveu que uma 

pedra talhada sem o auxílio de mãos (de origem divina) feriu a imagem de modo 
que ela foi demolida. Então a pedra se tornou uma grande montanha que 
encheu toda a terra. 

 
A primeira etapa do desafio a que Daniel mesmo se impôs estava 

vencida. 
 
A 4ª etapa de revelação do Reino de Deus mostra o real 

significado do mistério encoberto, vs. 36-45: 
 

"(36) Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. (37) Tu, 
ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, 
força e glória; (38) 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. (39) 
"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. (40) 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. 
(41) 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. (42) Assim como os dedos eram 
em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será 
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em parte forte e em parte frágil. (43) 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. (44) "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. (45) Esse é o significado da visão 
da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, 
pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. 
"O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O 
sonho é verdadeiro, e a interpretação é fiel". Daniel 2:36-45 

 
1. O real significado exalta as ações de Deus, vs. 36-38; 
2. O real significado mostra que o poder humano é transitório, vs. 

39-43; 
3. O real significado demonstra que o verdadeiro poder é divino, 

eterno e vitorioso, vs. 44-45. 
 
Conforme os versos 36-38, Nabucodonosor ou, realmente, o reino 

de Babilônia, é representado pela cabeça de ouro. Este era um grande império, 
um domínio governando o mundo. Deus era a fonte do poder, força e glória 
deste reino (veja 2:21; 4:25).  

 
Deus é o soberano governante do universo (Jeremias 27:5-811). Se 

alguém questionar esta declaração, então que explique como Daniel pôde tão 
exatamente predizer a queda da Babilônia, bem como as sucessivas ascensões 
e quedas de outros três impérios mundiais? Além do mais, por que não houve 
outros impérios mundiais? Desde os dias do império romano (durante o qual o 
reino de Deus foi estabelecido, 2:44), não houve outro domínio imperante 
mundial. 

 
O que é maravilhoso em todo esse relato é que a história foi 

contada antes dela acontecer. 
 
No verso 39, Daniel continua sua interpretação. O peito e os braços 

de prata representavam o reino da Medo-Pérsia (veja 5:28; 8:20). Este seria 
sucedido pelo reino da Grécia (Macedônio) conduzido por Alexandre o Grande 
(veja 8:21). Ele não se estende sobre nenhum destes impérios mundiais. Esta 
não é uma lição de história, mas o objetivo é mostrar pela inspiração profética 
que Deus está no comando e que seu reino seria estabelecido. 

 

 
11 ‘Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com meu 
braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora, sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas 
mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia; sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas 

as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto; até que chegue a hora em que a terra dele seja 
subjugada por muitas nações e por reis poderosos. " ‘Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a 
Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com 
a guerra, a fome e a peste’, declara o Senhor, ‘e por meio dele eu a destruirei completamente. Jeremias 

27:5-8 
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Todos estes reinos terrestres caíram por decreto divino. 
 
A brevidade desta descrição é diferente do que qualquer homem 

teria escrito. A exatidão desta profecia é diferente do que qualquer homem 
poderia ter escrito. O poder da profecia cumprida confirma a inspiração das 
Escrituras e repele os esforços dos infiéis que negam a inspiração. 

 
E, finalmente, nos versos 40-43 Daniel relata sobre um império 

que viria muito tempo depois, o império Romano. Sim, o quarto reino é o 
império romano, representado pelas pernas de ferro e os pés de ferro e de 
argila lodosa. Roma era forte, e o ferro era um símbolo apropriado (veja 7:7). 
Contudo, este reino era fraco dentro de si, o que é representado pela mistura 
de ferro com argila.  

 
Ainda que fosse capaz de conquistar o mundo, Roma jamais seria 

capaz de combinar o povo em um só. Roma teve muitas dificuldades em manter 
o império coeso e, finalmente, o império caiu tanto por causa das fraquezas de 
dentro como pelos exércitos de fora. É digno de se notar que em nenhum lugar 
os “dez” dedos foram especificados. Não há qualquer outra interpretação 
simbólica dos dedos que não seja a fraqueza do reino tendo ferro e argila 
misturados. 

 
(2:44) “Nos dias destes reis” (império romano), o reino de Deus 

seria estabelecido. Jesus confirmou esta profecia (Marcos 1:14-1512; 9:113). Este 
reino é de origem divina e de duração eterna (Hebreus 12:2814). 

 
(2:45) A pedra não era de origem humana, indicada pelo fato que 

era cortada sem mãos. 
 
A igreja é o reino de Deus (Mateus 16:18-1915). Ainda sendo Deus 

o soberano Senhor de todo o mundo, ele tem um povo especial que se submeteu 
voluntariamente ao domínio de Jesus Cristo (Colossenses 1:13-1416; Apocalipse 

 
12 Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. "O tempo é 
chegado", dizia ele. "O Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas! " Marcos 
1:14,15 
13 E lhes disse: "Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, 
antes de verem o Reino de Deus vindo com poder". Marcos 9:1 
14 Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a 
Deus de modo aceitável, com reverência e temor, Hebreus 12:28 
15 E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não 
poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o que você ligar na terra terá sido ligado nos 
céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus". Mateus 16:18,19 
16 Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino do seu Filho amado, em 

quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1:13,14 
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1:5-617; 5:9-10; 12:5; 17:14; 19:15; 1ª Pedro 3:2218; Efésios 1:20-2319). O reino 
de Deus é um reino espiritual (Lucas 17:20-2120).  

 
O reino de Deus não permanece forte por causa de sua força física, 

mas por causa do uso da espada do Espírito (João 18:36; 2 Coríntios 10:3-5). O 
reino de Deus que foi estabelecido nos dias do império romano continua até 
agora. O evangelho tem sido pregado através do mundo, e onde quer que tenha 
ido obtém vitória ao voltar os corações dos pecadores para o domínio de Cristo.  

 
Os reinos dos homens têm vindo e ido. Mas desde os dias do 

império romano não tem havido nem haverá outro império mundial dominado 
pelos homens. 

 
Todas as tentativas para fazer isso resultaram em nada. Mas o 

reino de Deus continuará na terra até a segunda vinda de Cristo, quando será 
entregue ao Pai (1 Coríntios 15:23-36). 

 
Foi Jesus quem disse: “O tempo está cumprido” . . . (Marcos 1:14-

15) Mas, isto aconteceu? 
 
A sua mensagem foi clara: o Reino virá com poder (Marcos 9:1). 

Foi Jesus quem anunciou: O poder virá com o Espírito Santo (Atos 1:8) e, o 
Espírito Santo veio no Pentecostes (Atos 2:1-4), quando Cristo foi exaltado para 
sentar-se no trono de Davi (Atos 2:30, 33-36). 

 
Durante os dias do Império Romano ao Senhor Jesus Cristo foi dado 

domínio, glória e um reino (Daniel 7:14; Efésios 1:20-23). Recebemos um reino 
imutável (Hebreus 12:29). 

 
A 5ª etapa de revelação do Reino de Deus conduz todos a 

adorarem a Deus que conhece o futuro, vs. 46-49: 
 

(46) Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, 
prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta 
de cereal e incenso. (47) O rei disse a Daniel: "Não há dúvida de 
que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele 
que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse 
mistério". (48) Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu 

 
17 e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da 

terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino 
e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre! Amém. 
Apocalipse 1:5,6 
18 que subiu ao céu e está à direita de Deus; a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1ª Pedro 

3:22 
19 Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas 
regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se 
possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas 

debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a 
plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Efésios 1:20-23 
20 Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus respondeu: 
"O Reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o Reino de 

Deus está entre vocês". Lucas 17:20,21 



 

 

11 

de presentes. Ele o designou governante de toda a província da 
Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. (49) Além 
disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e 
Abede-Nego administradores da província da Babilônia, enquanto 
o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel 2:46-49 

 
1. A adoração a Deus provoca a humilhação dos poderosos, vs. 46; 
2. A adoração a Deus provoca a exaltação do servo de Deus, vs. 

47-48; 
3. A adoração a Deus provoca o reconhecimento de outros servos 

de Deus, vs. 49. 
 

Diante dessa revelação do sonho e desta interpretação tão 
específica, Nabucodonosor, “engrandeceu a Daniel” no sentido que ele o 
honrou. Mais importante, ele honrou o Deus a quem Daniel representava.  

 
Contudo, os acontecimentos registrados no próximo capítulo 

mostram claramente que Nabucodonosor não renunciou aos modos pagãos nem 
se converteu completamente ao Senhor. Talvez ele fosse como muitos hoje em 
dia que sabem e reconhecem a verdade, mas nunca se submetem plenamente 
em obediência. 

 
Daniel foi posto como chefe supervisor da província da Babilônia, 

conforme os versos 48-49, e seus companheiros também receberam cargos 
oficiais no reino. 

 
CONCLUSÃO 
 
É possível aplicarmos essa passagem à nossa vida diária? 

Certamente! Como mencionou o Rev. Lopes ao citar Stuart Olyott (2005, p.48-
49) temos pelo menos três lições a aprender e aplicar em nossas vidas: 

 
1) A Palavra de Deus não falha. Ela cumpriu-se literalmente. Os 

impérios babilônicos, persa, grego e romano passaram e o reino 
de Cristo surgiu sem qualquer ação humana e continua se 
expandindo até a sua volta. A Bíblia torna o homem sábio para 
a salvação pela fé em Cristo Jesus (2Tm 3.15), e, além disso, 
é por ela que somos consolados e mantemos a nossa esperança 
(Rm 15.4); 
 

2) A História está nas mãos de Deus. Essa constatação é 
importantíssima para todos nós, pois assim podemos estar 
seguros e seguirmos com confiança sabendo que estamos 
vivendo uma história que tem início, meio e fim. Nada está 
fora do olhar e do cuidado de Deus. E, assim como a história 
das grandes nações e dos poderosos está nas mãos de Deus, 
certamente a sua história e a minha história também estão sob 
o controle de Deus. O convite é, pois, para descansarmos nas 
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poderosas mãos de Deus, lançando sobre ele toda a nossa 
ansiedade, pois ele tem cuidado de nós (Fp 4.6-7; 1Pd 5.7); 

 

3) O reino de Cristo triunfará. Os grandes impérios já caíram, os 
mais poderosos imperadores já se foram. Muitos poderosos 
surgirão, serão elevados e depois cairão. 

 
Lembrando que não há autoridade que não proceda de Deus, é 

correto entendermos que as nossas vidas, as nossas circunstâncias e as 
autoridades que estão sobre nós estão nas mãos de Deus.  

 
Podemos seguir confiantes e firmes porque pertencemos ao reino 

de Cristo, que por fim triunfará. 
 
Querido amigo, espero que o Senhor mesmo te capacite a aplicar 

essas verdades em sua vida.  
 
Que você tenha e usufrua da paz que só Deus pode nos dar. 
 
Um grande abraço e até o próximo programa. 

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-reino-de-deus-verdadeiro-e-poderoso/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-reino-de-deus-verdadeiro-e-poderoso/

