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“Não temas, homem muito amado! Paz seja contigo! Sê forte, sê 

forte” (Dn 10:19). 
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Não estamos sozinhos em nossas lutas; Jesus Se envolve na batalha contra 

Satanás em nosso favor. Descobriremos que a luta principal em que estamos 

envolvidos não é contra as forças humanas terrestres, mas contra os poderes das 

trevas. 
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Daniel 10 introduz a última visão do livro, que compreende os capítulos 10–

12. O ano é 536 a.C., o terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Cerca de cinquenta mil 

judeus retornaram à sua terra natal (Ed 2), e quando começaram a reconstruir o 

templo, surgiu uma forte oposição. Quando foi rejeitada a participação dos 

samaritanos no projeto de reconstrução, eles se tornaram inimigos implacáveis dos 

judeus. 

Você tem lutado ao lado de Jesus? 

 

1 NOVAMENTE, JEJUM E ORAÇÃO 

 

Os judeus estavam enfrentando forte oposição ao tentarem reconstruir o 

templo. Os samaritanos tinham enviado relatórios falsos à corte persa, incitando 

o rei a interromper a obra. Diante dessa crise, Daniel implorou a Deus por três 

semanas para que Ele influenciasse Ciro a permitir que a obra continuasse. 

Daniel estava provavelmente perto de noventa anos de idade. Ele não estava 

pensando em si, mas em seu povo e nos desafios que enfrentava. Ele persistiu em 

oração por três semanas inteiras antes de receber uma resposta de Deus. Durante 

esse tempo, o profeta seguiu uma dieta muito modesta, abstendo-se de comida de 

sua escolha e até mesmo de unguento. 

Ao observarmos a vida de oração de Daniel, aprendemos algumas lições 

valiosas. Primeiramente, devemos persistir em oração, mesmo quando nossas 

petições não são respondidas imediatamente. Em segundo lugar, devemos dedicar 

tempo para orar por outras pessoas. Há algo especial na oração intercessora. Em 

terceiro lugar, a oração leva Deus a fazer algo concreto e real. 

Como está a sua vida de oração? 

 

2 UMA VISÃO DO PRÍNCIPE 

 

A semelhança dessa figura com relâmpago, fogo, bronze e uma voz poderosa 

a retrata como um ser sobrenatural. Esse ser é alguém investido de atributos 

sacerdotais, reais e militares. Essa figura também apresenta semelhanças 

interessantes com o ser celestial que apareceu a Josué pouco antes da batalha 

contra Jericó (Js 5:13, 14).  
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O texto relata que aqueles que estavam com Daniel ficaram atemorizados; o 

próprio Daniel caiu enfraquecido no chão. A manifestação da presença de Deus 

simplesmente o deixou arrasado.  

Deus, como um ser sobrenatural, tem controlado a sua vida? 

 

3 TOCADO POR UM ANJO 

 

Profundamente afetado pelo esplendor da luz divina, o profeta caiu. Então 

um anjo apareceu para tocá-lo e consolá-lo. Ao lermos a narrativa, observamos 

que o anjo tocou Daniel três vezes. 

O primeiro toque habilitou o profeta a ficar de pé e ouvir as palavras de 

conforto vindas do Céu para não temer. O segundo toque habilitou Daniel a falar, 

devido ao medo ele estava fraco. O terceiro toque lhe trouxe força.  

A mensagem de Deus para Daniel e que serve de esperança para nós hoje é: 

“Não temas, homem muito amado! Paz seja contigo! Sê forte, sê forte” (Dn 

10:19).  

Lembre-se de que o anjo foi enviado a Daniel em resposta às suas orações. 

Com Deus ao nosso lado, podemos ter paz mesmo quando enfrentamos aflições, 

você acredita nessa promessa? 

 

4 UM GRANDE CONFLITO 

 

O mensageiro celestial revelou a Daniel a guerra cósmica que ocorre nos 

bastidores da História humana. Assim que Daniel começou a orar, teve início uma 

batalha espiritual entre o Céu e a Terra. Seres celestiais começaram uma luta 

contra o rei da Pérsia para deixar que os judeus continuassem a reconstrução do 

templo. Sabemos desde o início de Daniel 10 que o rei da Pérsia era Ciro.  

 Durante três semanas, Gabriel se empenhou em luta com os poderes das 

trevas, procurando conter as influências em ação na mente de Ciro; e antes que a 

contenda terminasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. ‘O príncipe do 

reino da Pérsia se pôs defronte de mim vinte e um dias’, Gabriel declara; ‘e eis que 

Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis 

da Pérsia’ (Dn 10:13, ARC). A vitória foi finalmente ganha; as forças do inimigo 
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foram contidas todos os dias de Ciro, e todos os dias de seu filho Cambises II, que 

reinou cerca de sete anos e meio” (Ellen G. White, Profetas e Reis, p. 571, 572). 

Você está preparado para o grande conflito? 

 

5 UM PRÍNCIPE VITORIOSO 

 

O personagem mais ilustre no livro de Daniel é a figura inicialmente chamada 

de “Filho do Homem” (Dn 7:13) ou “Príncipe do exército” (Dn 8:11). Por fim, 

descobrimos que Seu nome é Miguel (Dn 10:13), que significa “Quem é 

semelhante a Deus?”. Ele veio para ajudar Gabriel no conflito com o rei da Pérsia 

(Dn 10:13). O anjo se referiu a esse Ser celestial como “Miguel, vosso Príncipe” (Dn 

10:21), a saber, o Príncipe do povo de Deus. Apocalipse 12:7 revela que Miguel 

(Cristo) permanece como Líder do exército celestial, que derrota Satanás e seus 

anjos caídos.  

Não importa a dificuldade das batalhas que temos que travar, saiba que Jesus 

luta por nós! 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

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

1 (____)  Enquanto Daniel 11 esclarece alguns detalhes desse conflito, Daniel 

10 mostra suas dimensões espirituais e revela que, nos bastidores das batalhas 

terrestres, há um conflito espiritual de proporções cósmicas. 

2 (____) Em Esdras 4:1-5, vemos que, naquele momento, os judeus estavam 

enfrentando forte oposição ao tentarem reconstruir o templo. 

3 (____) Aquela figura humana (Dn 10:5, 6) remete ao “Filho do Homem” 

retratado na visão do juízo celestial (Dn 7:13). Sua roupa de linho lembra as vestes 

sacerdotais (Lv 16:4), um aspecto que torna esse personagem semelhante ao 

“Príncipe do exército” representado em conexão com o santuário celestial (Dn 8). 

4 (____) Profundamente afetado pelo esplendor da luz divina, o profeta caiu. 

Então um anjo apareceu para tocá-lo e consolá-lo. 
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5 (____) O mensageiro celestial revelou a Daniel a guerra cósmica que ocorre 

nos bastidores da História humana. Assim que Daniel começou a orar, teve início 

uma batalha espiritual entre o Céu e a Terra.  

6 (____) Ao enfrentarmos as forças do mal, podemos ter fé em Jesus, nosso 

Campeão. No começo de Seu ministério público, Ele triunfou sobre Satanás. 

Durante Sua vida terrestre, Cristo o derrotou no deserto quando foi atacado com 

tentações; lutou contra hostes demoníacas e libertou as pessoas do poder das 

trevas.  

7 (____) Que grande honra é outorgada a Daniel pela Majestade do Céu! Ele 

conforta Seu servo tremente e lhe assegura que sua oração foi ouvida no Céu. Em 

resposta àquela fervorosa petição, o anjo Gabriel foi enviado para influenciar o 

coração do rei persa. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

Áudio da Lição ESQUEMATIZADA: CLIQUE AQUI. 

 

ATENÇÃO: 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! 
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