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O CONFORTO DIVINO 
Daniel 10:1-21 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo hoje temos como alvo estudarmos o texto do 
capítulo dez de Daniel. Vamos estudar o texto de Daniel 10:1-21. 

 
A partir deste estudo vamos refletir sobre a última visão que Deus 

concedeu a Daniel mostrando os acontecimentos que iriam se realizar depois 
dos seus dias, acontecimentos esses que afetariam diretamente o povo de Israel 
que estava voltando para a Terra Prometida.  

 
Para essa última visão foram dedicados três capítulos, iniciando 

com esse conteúdo, passando pelo conteúdo do capítulo onze, onde temos 
muitos detalhes dos acontecimentos futuros, e terminando com as colocações 
do capítulo doze, onde se revela detalhes futuros, que ainda não aconteceram, 
mas que se concretizarão na volta do Senhor Jesus Cristo, como supremo juiz 
de todo ser humano. 

 
Este capítulo dez, na verdade, é uma antecipação, uma introdução 

da própria visão. Nesse capítulo além de vislumbrarmos o que acontece além 
da nossa dimensão, além de nos revelar algumas facetas da batalha espiritual 
que acontece nos “lugares celestiais”, no seu conteúdo também encontramos 
o conforto que Deus disponibiliza para todos os que são seus filhos e estão 
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envolvidos no programa que ele mesmo estabeleceu para o seu povo e para a 
humanidade em geral.  

 
Nesse capítulo encontramos a verdade de que temos seres celestes 

a nos proteger, a cuidar de nós, na batalha que o inimigo quer nos derrotar, 
para frustrar os planos de Deus que deseja nos levar para a eternidade. 

 
Como título para esse capítulo considero que essa frase é 

apropriada, pois nos garante e nos dá segurança do amor e do cuidado de Deus 
para cada um de nós, seus filhos. E, o título se vê nessa expressão: 

 

O CONFORTO DIVINO 

 
Daniel 10.1-21 
 

1 Durante o terceiro ano de Ciro como rei da Pérsia, eu, Daniel, 
também chamado de Beltessazar, recebi uma mensagem de Deus. 
A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender; eu 
recebi a explicação por meio de uma visão. 
2 Naquela ocasião, fiquei de luto por três semanas. 
3 Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa nem 
carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. 
4 No dia vinte e quatro do primeiro mês do ano, eu estava na beira 
do grande rio Tigre, 
5 quando, de repente, vi um anjo vestido com roupas de linho e 
usando um cinto de ouro puro. 
6 O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um 
relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços e as 
pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o 
barulho de uma multidão. 
7 Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram 
nada, mas ficaram apavorados, e fugiram, e se esconderam. 
8 Eu estava ali sozinho enquanto via essa visão impressionante. 
Fiquei pálido de medo e perdi as forças. 
9 Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. 
10 Aí a mão de alguém me levantou, e eu fiquei de joelhos, 
apoiando-me nas palmas das mãos. 
11 E o anjo me disse: —Daniel, Deus o ama muito e me mandou 
falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. 
Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. 
12 Aí ele disse: —Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a 
sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença 
dele a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. 
13 O anjo protetor do Reino da Pérsia lutou contra mim durante 
vinte e um dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, 
pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. 
14 Agora, eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu 
povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. 
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15 Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o 
chão. 
16 De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus 
lábios; aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha 
frente: —Meu senhor, essa visão me deixou aflito, e estou me 
sentindo fraco. 
17 Como é que eu, o seu criado, posso falar com o senhor? Estou 
completamente sem forças e quase não posso respirar. 
18 Então ele me tocou de novo, e com isso senti as minhas forças 
voltarem. 
19 Ele disse: —Deus o ama. Portanto, não fique com medo. Que a 
paz de Deus esteja com você. Anime-se! Tenha coragem! Então eu 
me senti bem mais forte e respondi: —Fale, pois o senhor me deu 
novas forças. 
20 (20 - 21) Ele disse: —Sabe por que eu vim falar com você? Foi 
para dizer-lhe o que está escrito no Livro da Verdade. Mas agora 
eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta 
acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra 
eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo 
protetor de Israel. 
21 (20 - 21) Ele disse: —Sabe por que eu vim falar com você? Foi 
para dizer-lhe o que está escrito no Livro da Verdade. Mas agora 
eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta 
acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra 
eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo 
protetor de Israel. Daniel 10:1-21 

 
INTRODUÇÃO 
 
Como dissemos, neste capítulo não temos uma nova profecia ou 

visão, mas temos uma introdução à visão que vamos estudar no próximo capítulo 
e próximo programa. Essa data, “... no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia 
...” (v.1) corresponde ao ano 536 a.C. Este era o tempo em que os judeus 
estavam voltando para a sua pátria, deixada há setenta anos. 

 
Naquela ocasião se deu a primeira confrontação entre a Babilônia 

e Judá, em 605, quando o próprio Daniel foi levado cativo. 
 
Já, de volta à Palestina, os judeus enfrentavam a oposição dos 

habitantes do local que queriam participar da reconstrução do templo. Mesmo 
contando com a benevolência do imperador Ciro, os judeus enfrentaram essa 
forte oposição como nos relata o segundo livro das Crônicas, nos seus últimos 
dois versículos e como nos conta o próprio Esdras, nos primeiros capítulos do 
seu livro.  

 
Essa oposição foi tão forte que os judeus desistiram da 

reconstrução durante aproximadamente vinte anos e só voltaram ao serviço 
depois das palavras incentivadoras do profeta Ageu.  
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Esse era o ambiente daqueles dias e diante de tanta insegurança 
e incerteza, e certamente, diante das orações de Daniel, Deus lhe concederia 
mais uma visão para revelar-lhe os futuros acontecimentos que envolveriam o 
seu povo. 

 
O lugar onde Daniel recebeu essa nova revelação não foi no 

território da Babilônia, mas ele estava em algum lugar às margens do rio Tigre, 
na Assíria (vs. 4).  

 
Como nos informa o texto, Daniel não tinha retornado para 

Jerusalém, provavelmente por duas principais razões:  
 
1) A sua idade já era bastante avançada, e, provavelmente, com 
oitenta anos, certamente não tinha mais tanta energia para 
participar dos serviços da reconstrução física da pátria; 

 
2) Com a sua permanência durante aproximadamente setenta anos 
servindo a corte real do império babilônico e atualmente do 
império persa, certamente sua influência era grande sobre os 
dirigentes e esse fato fazia com que ele fosse mais útil ao povo, 
permanecendo na Babilônia do quê estando em Jerusalém, 
participando da reconstrução.  

 
Porém, mesmo estando longe da pátria ele orava e desejava saber 

dos acontecimentos futuros que afetariam os seus patrícios. Sendo um homem 
de muita oração e vida devocional exemplar, nós o encontramos mais uma vez, 
lutando e perseverando em oração.  

 
Provavelmente se preparando para a ocasião da Páscoa, estava se 

consagrando há três semanas, orando e jejuando e assim, no vigésimo quarto 
dia de Nisã, o primeiro mês, o mês da Páscoa e da Festa dos Pães Asmos, Deus 
lhe concedeu essa experiência reveladora.  

 
Em resposta a sua consagração, em atenção a sua luta por 

conhecer mais as verdades divinas, Deus lhe concedeu essa visão, que 
estudaremos no próximo capítulo, dando-lhe o conforto necessário ao seu 
coração. 

 
Diante da atitude de Daniel e diante da atenção que Deus 

dispensou ao seu servo, o princípio que podemos extrair desse texto poder ser 
apresentado nessa frase: 

 

NAS EXPERIÊNCIAS MAIS INTENSAS PELAS QUAIS PASSAMOS 
PODEMOS ESTAR SEGUROS, POIS CONTAMOS COM O CONFORTO 
DIVINO. 

 
Neste texto encontramos cinco demonstrações do conforto divino 

concedido aos seus fiéis. 
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Em 1º lugar, o conforto divino é demonstrado na ocasião certa 
quando nos consagramos a Deus, vs. 1-4: 

 

1 Durante o terceiro ano de Ciro como rei da Pérsia, eu, Daniel, 
também chamado de Beltessazar, recebi uma mensagem de Deus. 
A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender; eu 
recebi a explicação por meio de uma visão. 
2 Naquela ocasião, fiquei de luto por três semanas. 
3 Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa nem 
carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. 
4 No dia vinte e quatro do primeiro mês do ano, eu estava na beira 
do grande rio Tigre, Daniel 10:1-4 

 
1. Consagramo-nos a Deus nas ocasiões determinadas por 

circunstâncias especiais, vs.1, 4; 
2. Consagramo-nos a Deus dando total prioridade a entendermos 

sua Palavra, vs. 1-2; 
3. Consagramo-nos a Deus rejeitando tudo o que nos tira a 

comunhão com ele, vs. 2-3. 
 

Nesses versos 1-4, Daniel tem uma visão de uma grande guerra que 
forma uma profecia contínua nestes três últimos capítulos. A visão foi revelada 
a Daniel no terceiro ano de Ciro (536 a.C.), que também parece ser o primeiro 
ano de Dario, o Medo (veja 11:2).  

 
Esta visão impressionou Daniel pela sua solenidade. Daniel estava 

jejuando e se lamentando, estava pranteando, chorando durante três semanas, 
certamente pela situação do povo de Israel, lembrando-se da Páscoa que 
comemorava a saída do povo do Egito sob a poderosa mão de Deus. 

 
Provavelmente Daniel pedia novamente a Deus, conforme ele 

fizera no capítulo nove, que o Senhor agisse libertando o povo desse cativeiro, 
conduzindo-o novamente para Terra Prometida.  

 
Quando estava junto ao rio Hidequel, o nome hebraico para o rio 

Tigre, ao levantar seus olhos Daniel viu um certo homem vestido de linho. 
Quando nos concentramos e nos consagramos a Deus, de modo sincero e 
honesto, ele se manifesta de modo especial a cada um de nós.  

 
Deus levantou o véu e mostrou a Daniel algumas realidades do 

mundo invisível. Deus mostrou a Daniel uma visão da dimensão que não vemos 
com o olhar humano. 

 
Você tem tido essa experiência de discernir as manifestações 

especiais de Deus? 
 
Em 2º lugar, o conforto divino é demonstrado ao sermos 

impactados pela visão do mensageiro celeste, vs. 5-9: 
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5 quando, de repente, vi um anjo vestido com roupas de linho e 
usando um cinto de ouro puro. 
6 O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um 
relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços e as 
pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o 
barulho de uma multidão. 
7 Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram 
nada, mas ficaram apavorados, e fugiram, e se esconderam. 
8 Eu estava ali sozinho enquanto via essa visão impressionante. 
Fiquei pálido de medo e perdi as forças. 
9 Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. 
Daniel 10:5-9 

 
1. A visão do mensageiro celeste é grandiosa diante do olhar 

humano, vs. 5-6; 
2. A visão do mensageiro celeste causa impacto a todos que estão 

próximos, vs. 7; 
3. A visão do mensageiro celeste por ser sobrenatural nos faz 

perder as forças físicas, vs. 8-9. 
 

O texto dos versos 5-6, mostra que ali apareceu um homem cuja 
descrição é muito parecida com a de Cristo em Apocalipse 1:13-15. Contudo, 
pelo que se segue, é a descrição de um mensageiro celeste, pois certamente o 
Senhor Jesus não precisaria de Miguel para ajudá-lo na batalha espiritual que 
se percebe ter ocorrido na vinda da resposta de oração à Daniel, conforme 
vemos a descrição no verso 13.  

 
Este ser era impactante por sua aparência de relâmpago e fogo. 

Era um ser celeste, enviado por Deus para trazer a Daniel a compreensão da 
visão que ele teria. 

 
Os versos 7-9, relatam que os que estavam com Daniel embora não 

tenham visto a visão, sentindo a presença celeste, temeram, ficaram 
amedrontados e fugiram. Daniel foi deixado sozinho e fraco pela visão, porém 
manteve a mente alerta, pois ouvia as palavras que lhe eram dirigidas e, então 
caiu em um profundo desmaio.  

 
Quando nos aproximamos das maravilhas celestes ficamos tão 

vulneráveis, como ficou Isaias quando contemplou a glória do Senhor em sua 
visão (conf. Is 6). 

 
Em 3º lugar, o conforto divino é demonstrado ao recebermos 

resposta à oração ao fim da batalha espiritual, vs. 10-14: 
 

10 Aí a mão de alguém me levantou, e eu fiquei de joelhos, 
apoiando-me nas palmas das mãos. 
11 E o anjo me disse: —Daniel, Deus o ama muito e me mandou 
falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. 
Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. 
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12 Aí ele disse: —Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a 
sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença 
dele a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. 
13 O anjo protetor do Reino da Pérsia lutou contra mim durante 
vinte e um dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, 
pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. 
14 Agora, eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu 
povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Daniel 10:10-
14 

 
1. A oração que dirigimos a Deus é respondida e por isso 

precisamos estar atentos e vigilantes, vs. 10-11; 
2. A oração que dirigimos a Deus é respondida depois da 

resistência e da oposição do inimigo, vs. 12-13; 
3. A oração que dirigimos a Deus é respondida para que 

entendamos as palavras soberanas de Deus, vs. 14. 
 

O texto prossegue e nos versos 10-11, Daniel relata que uma mão 
lhe tocou, e o lhe sacudiu, ajudando-o a ficar sobre e as mãos e os joelhos. Ele 
foi encorajado a se levantar, pois este homem tinha vindo para ajudá-lo a 
entender a visão.  

 
O mensageiro celeste em primeiro lugar confortou, encorajou, 

estimulou a Daniel para que toda a atenção do profeta fosse dada àquilo que 
ele iria revelar. Ao declarar que Daniel era alguém muito amado de Deus, 
certamente teve toda a atenção do profeta. 

 
Nos versos 12-13, percebemos e confirmamos que o pedido de 

Daniel para que entendesse as revelações divinas tinha sido ouvido desde o 
primeiro dia, ainda que vinte e um dias tivessem passado para que a resposta 
chegasse.  

 
A recomendação para que Daniel não temesse, nos faz inferir que 

talvez o profeta temesse que sua oração não tivesse sido ouvida. É importante 
que reconheçamos essa verdade.  

 
Quando oramos e buscamos com sinceridade a Deus ele nos ouve. 

É isso que precisamos saber. Deus nos ouve; o Espírito Santo intercede por nós; 
e o Senhor Jesus Cristo é o nosso único intermediário até Deus.  

 
A garantia é que nossa oração é ouvida! Essa é a nossa parte: falar 

com Deus, e, depois, temos que nos tranquilizar, pois só Deus sabe a hora, as 
circunstâncias e a resposta que ele vai nos dar. 

 
A demora tinha sido causada pelo príncipe (anjo) da Pérsia que 

tinha resistido ao mensageiro celeste. Certamente estava acontecendo uma 
guerra espiritual (cf. Apocalipse 12:7), mas finalmente Miguel, um dos 
primeiros príncipes, veio em socorro (cf. Daniel 12:1; Judas 9) para liberar a 
resposta a Daniel.  
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Essa é outra verdade que devemos aprender: o poder espiritual 
satânico que estava sendo manifesto na adoração dos ídolos persas tentava 
impedir a resposta de Deus ao seu servo.  

 
Ao orarmos é necessário sabermos que se trava uma batalha 

espiritual nas regiões celestes, quando os demônios se colocam contra os anjos 
que ministram a nós que herdaremos à salvação (cf. Hb 1.14). Porém, 
precisamos saber também que temos sempre alguém enviado por Deus para 
desimpedir a oposição que se levanta contra a nossa comunhão com ele.  

 
Miguel é o anjo que defende os filhos de Deus (cf. vs. 21 e 12.1), 

mas além disso temos a promessa de que nenhum teste que não seja humano 
vai nos privar da comunhão com o Pai (cf. 1Coríntios 10.13).  

 
No verso 14, lemos que este ser celeste, que foi socorrido por 

Miguel, tinha vindo ajudar Daniel a entender o que aconteceria com Israel nos 
“últimos dias.” A expressão “últimos dias” indica que a visão dizia respeito aos 
eventos daquele período e certamente se referiam também à vinda do Messias, 
a vinda do dia do Senhor, lembrando que esse “dia” inclui as duas vindas de 
Jesus Cristo (cf. Daniel 2:28; Atos 2:16-21). 

 
Em 4º lugar, o conforto divino é demonstrado ao sermos 

impactados pelo toque do mensageiro celeste, vs. 15-17: 
 

15 Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o 
chão. 
16 De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus 
lábios; aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha 
frente: —Meu senhor, essa visão me deixou aflito, e estou me 
sentindo fraco. 
17 Como é que eu, o seu criado, posso falar com o senhor? Estou 
completamente sem forças e quase não posso respirar. Daniel 
10:15-17 

 
1. O impacto da visão celeste nos faz ficar calados e perplexos, 

vs. 15; 
2. O impacto da visão celeste é grande ao recebermos o toque 

fortalecedor divino, vs. 16-17; 
3. O impacto da visão celeste não impede que nos expressemos 

ao Senhor, vs. 16-17. 
 

Nos versos 15-17, Daniel não pôde falar até que uma pessoa com 
aparência de homem tocou em seus lábios. Ele, então, explicou que seu silêncio 
era devido a estar tão esmagado pela aflição.  

 
Certamente Daniel ficou impactado diante dos acontecimentos 

que Israel deveria enfrentar. Deus queria revelar esses acontecimentos futuros 
para que o seu povo não fosse surpreendido diante de tantas mudanças que 
ocorreriam no poder das nações, pois todas aquelas mudanças e transformações 
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faziam parte do plano de Deus preparando o mundo para a chegada do Messias, 
na hora certa e predeterminada (cf. Gl 4.4). 

 
Você confia nos planos divinos? Você os tem experimentado em 

sua vida? 
 
Em 5º lugar, o conforto divino é demonstrado na confirmação 

de que somos amados, pois temos quem luta por nós, vs. 18-21: 
 

18 Então ele me tocou de novo, e com isso senti as minhas forças 
voltarem. 
19 Ele disse: —Deus o ama. Portanto, não fique com medo. Que a 
paz de Deus esteja com você. Anime-se! Tenha coragem! Então eu 
me senti bem mais forte e respondi: —Fale, pois o senhor me deu 
novas forças. 
20 (20 - 21) Ele disse: —Sabe por que eu vim falar com você? Foi 
para dizer-lhe o que está escrito no Livro da Verdade. Mas agora 
eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta 
acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra 
eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo 
protetor de Israel. Daniel 10:18-21 

 
1. Ao ouvirmos a voz celeste confirmamos o amor de Deus por 

nós, vs. 18; 
2. Ao ouvirmos a voz celeste nos encorajamos e nos fortalecemos, 

vs. 19; 
3. Ao ouvirmos a voz celeste conhecemos os vitoriosos planos 

divinos, mesmo que o inimigo se oponha, vs. 20-21. 
 

Nesses versos 18-19, Daniel relata que diante da grandiosidade da 
visão ele ficou sem forças e só voltou a recompor-se porque foi fortalecido 
novamente e lhe foi dito que sendo amado de Deus não precisava ter medo, 
pelo contrário, ele deveria estar em paz e ser forte. 

 
E, finalmente nos versos 20-21, ao tempo em que esta profecia foi 

dada não havia império grego; contudo, foi dito a Daniel sobre uma guerra a 
ser travada entre o império medo-persa contra o príncipe da Grécia.  

 
A mente mortal só pode especular quanto ao que realmente está 

envolvido aqui. Sabemos, de fato, que há forças e poderes angélicos (Efésios 
1:20-21; Colossenses 1:16; 2:15).  

 
Certamente Deus usa as forças angélicas na ascensão e na queda 

das nações. Deus queria que Daniel soubesse e comunicasse o que estava 
registrado na “... escritura da verdade ...” (veja 8:18-23), e, o que estava 
registrado ali apontava para a queda da Pérsia nas mãos da Grécia. 

 
E, na última frase do verso 21, esse ser celeste conforta mais uma 

vez o servo de Deus, dizendo que embora todas essas mudanças e 
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transformações ocorreriam no poder mundial, o povo de Deus poderia se 
tranquilizar, pois poderia contar com Miguel, o príncipe protetor a serviço do 
povo, sob o comando de Deus. 

 
CONCLUSÃO 
 
Quais as aplicações que podemos fazer tendo esse texto como base 

e tendo esse princípio a nos encorajar? Você se lembra do princípio que 
apresentamos no início do estudo? Deixe-me repeti-lo: Nas experiências mais 
intensas pelas quais passamos podemos estar seguros, pois contamos com o 
conforto divino.  

 
Creio que podemos alistar três aplicações: 
 
1) Uma aplicação se salienta: Deus domina nos negócios das 

nações, levantando-as e derrubando-as, conforme os seus 
planos e propósitos, assim a sua vontade sempre é cumprida, 
é sempre concretizada; 

2) Outra verdade desse trecho é a certeza que temos alguém, 
mesmo que não o vejamos com nossos olhos terrenos, a nos 
proteger. Deus tem cuidado de nós! Deus usa qualquer recurso 
para proteger e dirigir os seus filhos! 

3) A grande verdade, entretanto, refere-se à oração. Podemos e 
devemos orar, colocando nossas vidas diante do Senhor, pois 
ele nos ouve. A resposta pode demorar até pela ação do 
inimigo, mas a resposta do Senhor virá, quando e como ele 
quiser. Deus é um Pai bondoso. 
 

Oro para que você experimente o conforto divino. 
 
Um abraço, até o próximo programa! 

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-conforto-divino/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/o-conforto-divino/

