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DA LEITURA À COMPREENSÃO 

LIÇÃO 1  
(28/12 a 03/01/2020) 

 
Por Francisney Liberato Batista Siqueira 
www.francisney.com.br 

 
Tempo estimado da leitura: 17 min 
 
“Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: 

Compreendes o que vens lendo?” (At 8:30). 
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Deus deu aos homens a segura Palavra da profecia; os anjos e mesmo o 

próprio Cristo vieram para tornar conhecidas a Daniel e João as coisas que em 

breve deveriam acontecer.  

É preciso sempre lembrar que, assim como em toda a Bíblia, Cristo é o 

centro do livro de Daniel. 

http://www.francisney.com.br/
http://www.francisney.com.br/
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Qual é a importância das profecias para a sua vida? 

 

1 CRISTO: O CENTRO DO LIVRO DE DANIEL 

 

Não há dúvida de que Cristo é centro das Escrituras. Vejamos um panorama 

sobre os capítulos do livro de Daniel: 

 

Cristo é o centro da sua vida? 

 

2 A ESTRUTURA DO LIVRO DE DANIEL 

 

O livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. Segue seção em 

aramaico: 

A. Visão de Nabucodonosor sobre quatro reinos (Dn 2) 

     B. Deus livra os companheiros de Daniel da fornalha ardente (Dn 3) 

        C. Juízo sobre Nabucodonosor (Dn 4). Perda temporária do cargo. 

        C’. Juízo sobre Belsazar (Dn 5). Perda permanente do cargo. 

    B’. Deus liberta Daniel da cova dos leões (Dn 6) 

A’. Visão de Daniel sobre os quatro reinos (Dn 7) 

Cap. Cristo Daniel  

1º 
Deixou o Céu para viver neste mundo pecaminoso e 

confrontar os poderes das trevas.  

Enfrentou os desafios da cultura 

babilônica.  

2º Indica que o reino de Cristo enfim substituirá todos os reinos do mundo.  

3º Cristo andando com Seus servos fiéis dentro de uma fornalha de fogo.  

4º 
Deus remove Nabucodonosor de seu reino por um período, a fim de que ele pudesse 

entender “que o Céu/Cristo domina”. 

5º Fim do rei Belsazar e a queda de Babilônia. 

6º 
Conspiração contra Daniel, semelhantes as acusações expressas contra Jesus. O rei Dario 

tentou, em vão, poupar Daniel, Pilatos tentou, sem sucesso, poupar Jesus. 

7º Descreve o Messias como o Filho do homem recebendo o reino. 

8º Jesus como Sacerdote do santuário celestial.  

9º Cristo como sacrifício. Aliança entre Deus e Seu povo.  

10 a 12 Jesus como Miguel/Comandante-chefe que luta contra a mal e nos resgata. 
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Esse tipo de organização literária destaca o ponto principal, C e C’ (Dn 4 e 5). 

A ênfase dos capítulos 2–7 está na soberania de Deus sobre os reis da Terra. 

Uma técnica eficaz para transmitir uma mensagem e deixar claro um ponto 

é a repetição. Por exemplo, Deus deu ao faraó dois sonhos sobre o futuro do 

Egito (Gn 41:1-7).  

 

 

 

 

 

 

No livro de Daniel, Deus também usou a repetição. Existem quatro ciclos 

proféticos, que são repetições de uma estrutura básica geral.  

 

Cap. 2º Cap. 7º Cap. 8º e 9º 
Cap. 10 - 

12 

Babilônia Babilônia     

Média-

Pérsia 

Média-

Pérsia 

Média-

Pérsia 

Média-

Pérsia 

Grécia Grécia Grécia Grécia 

Roma Roma Roma Roma 

 

Você crê que Deus pode organizar a sua vida? 

 

3 PROFECIAS APOCALÍPTICAS EM DANIEL 

 

As profecias de Daniel pertencem à categoria de profecias apocalípticas, 

enquanto a maioria das outras profecias da Bíblia pertencem à categoria 

de profecias clássicas.  

Descrição Profecias apocalípticas  Profecias clássicas 

Visões e sonhos 
Deus usa principalmente sonhos e 
visões para transmitir Sua mensagem 

ao profeta. 

O profeta recebe “a Palavra do 

Senhor”, que pode incluir visões. 

7 Gordas Vacas 7 Magras 

7 Saudáveis Espigas 7 Secas 

7 anos de 

prosperidade 
Egito 

7 anos de 

escassez 
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Simbolismo composto 

Símbolos e imagens além do mundo 

da realidade humana, como animais 
híbridos ou monstros com asas e 

chifres. 

Quantidade limitada de simbolismo 
(principalmente verdadeiros). 

Soberania e 

incondicionalidade 

divinas 

São incondicionais.  Depende da resposta humana. 

Exemplo 

Monstro, e este era parecido com um 
leopardo. Ele tinha quatro cabeças e 

nas costas tinha quatro asas, como 

asas de ave (Daniel 7:6). 

História de Jonas em Nínive (Jonas 

3:3-10). 

 

Conhecer os gêneros das profecias clássicas e apocalípticas nos beneficia, 

por três razões:  

1. Esses gêneros mostram que Deus usa diferentes abordagens para 

comunicar a verdade profética (Hb 1:1).  

2. Esse conhecimento nos ajuda a apreciar mais a beleza e a complexidade 

da Bíblia.  

3. Aprendemos também a interpretar as profecias de acordo com o 

testemunho bíblico e a explicar corretamente “a palavra da verdade” (2 Tm 2:15). 

Você está disposto a aprender as profecias contidas na Bíblia? 

 

4 O CALENDÁRIO DE DEUS 

 

O preterismo tende a ver os eventos proféticos anunciados em Daniel como 

tendo ocorrido no passado.  

O futurismo afirma que as mesmas profecias ainda aguardam um 

cumprimento.  

O idealismo, por sua vez, sustenta que as profecias apocalípticas sejam 

símbolos de realidades espirituais gerais sem quaisquer referentes históricos 

específicos. 

O historicismo defende que, nas profecias apocalípticas, Deus revela uma 

sequência histórica ininterrupta, desde a época do profeta até o tempo do fim 

(Livros de Daniel e Apocalipse).  

Ao estudarmos o livro de Daniel, um dia na profecia geralmente equivale a 

um ano no tempo histórico real. Assim, por exemplo, a profecia das 2.300 tardes 

e manhãs deve ser entendida como se referindo a 2.300 anos (Dn 8:14). 
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Semelhantemente, a profecia das 70 semanas deve ser entendida como sendo 490 

anos (Dn 9:24-27). 

Essa escala de tempo parece correta por algumas razões:  

(1) Já que as visões são simbólicas, os tempos indicados também devem ser 

simbólicos;  

(2) Visto que os eventos descritos nas visões se desdobram por longos 

períodos de tempo, e mesmo até o “tempo do fim” em alguns casos, os períodos 

relacionados a essas profecias devem ser interpretados da mesma forma.  

Já percebeu que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo? 

 

5 A RELEVÂNCIA CONTEMPORÂNEA DE DANIEL 

 

Embora tenha sido escrito há mais de 2.500 anos, o livro de Daniel 

continua sendo relevante para o povo de Deus no século 21. Observaremos três 

áreas em que Daniel pode ser importante para nós. O livro mostra que: 

1. Deus continua sendo soberano em nossa vida. No passado e no presente. 

2. Deus dirige o curso da História.  

3. Deus apresenta exemplos para Seu povo, do passado até o tempo do fim.  

✓ Daniel na Babilônia; 

✓ José no Egito; 

✓ Ester na Pérsia. 

Qual é o interesse de Deus em nossas lutas?  

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO  

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1) (____) Não há dúvida de que Cristo é central às Escrituras, e isso inclui o 

livro de Daniel. 

2) (____) O capítulo 5 mostra o início do rei Belsazar e a queda de Babilônia 

diante dos persas durante uma noite de folia e devassidão. Isso é um prenúncio da 

derrota de Satanás e da destruição da Babilônia do tempo do fim por Cristo e Seus 

anjos. 

3) (____) Uma técnica ineficaz para transmitir uma mensagem é a repetição. 
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4) (____) Enquanto na profecia clássica, Deus mostra símbolos e imagens além 

do mundo da realidade humana, como animais híbridos ou monstros com asas e 

chifres, na profecia apocalíptica há uma quantidade limitada de simbolismo, 

principalmente envolvendo símbolos verdadeiros. 

5) (____) Ao estudarmos o livro de Daniel, também devemos ter em mente que 

o tempo profético é medido de acordo com o princípio do mês/ano. 

6) (____) O idealismo defende que nas profecias apocalípticas, Deus revela uma 

sequência histórica ininterrupta, desde a época do profeta até o tempo do fim. 

7) (____) O fato de poder entrar na mente de alguém enquanto essa pessoa 

dorme e colocar ali um sonho revela uma proximidade que não podemos sequer 

começar a compreender. Ao mesmo tempo, a natureza do sonho revela que Deus 

controla os grandes impérios do mundo e sabe como tudo vai acabar. 

 

Gabarito: 

1) C - Lição de domingo; 

2) E - Lição de domingo; 
3) E - Lição de segunda-feira; 

4) E - Lição de terça-feira; 

5) E - Lição de quarta-feira; 

6) E - Lição de quarta-feira; 

7) C - Lição de sexta-feira. 

 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

Áudio da Lição ESQUEMATIZADA: CLIQUE AQUI. 

Comente a lição desta semana: CLIQUE AQUI. 

 

 A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais 

do manual de instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, 

para um melhor aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, 

complementarmente, fixe os entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. 

Mergulhe no estudo! 

https://mais.cpb.com.br/licao/da-leitura-a-compreensao/
https://soundcloud.com/francisney-liberato/01-licao-esquematizada-da-leitura-a-compreensao
https://francisney.com.br/2020/01/18/da-leitura-a-compreensao/
http://www.cpb.com.br/

