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LIÇÃO 2

A BÍBLIA, 
O FUTURO E VOCÊ

Você já se perguntou qual o futuro da huma-
nidade diante da história que está se desenro-
lando dia a dia? A Bíblia fala alguma coisa sobre 
o nosso futuro? 

LIÇÃO 2



A ESTÁTUA DE
NABUCODONOSOR
CABEÇA DE OURO: IMPÉRIO BABILÔNICO
PEITO E BRAÇOS DE PRATA: IMPÉRIO MEDO-PERSA
VENTRE E COXAS DE BRONZE: IMPÉRIO GREGO
PERNAS DE FERRO�  IMPÉRIO ROMANO
PÉS DE FERRO/BARRO: EUROPA DIVIDIDA

Você tem percebido que a humanidade 
está cada vez mais obcecada em querer sa-
ber sobre os próximos acontecimentos an-
tes mesmo que eles ocorram? Estudantes 
querem saber quais as novas tendências 
para o mercado de trabalho. Conhecer o 
IXWXUR�� SDUD�PXLWRV�� VLJQLȴFD� ERQV� LQYHVWL-
mentos e ótimos negócios. Todavia, há os 
que estão adoecendo só de pensar em 
como será o futuro. 

Em 2017, uma pesquisa nos Estados 
Unidos mostrou que (1) o colapso econô-
mico e (2) outra guerra mundial estão lista-
dos como os maiores medos da população. 
Há até quem armazene comida pensando  
em  um possível apocalipse zumbi. Você já 
se perguntou qual o futuro da humanidade 
diante da história que está se desenrolan-
do dia a dia? A Bíblia diz algo sobre o nosso 
futuro? Sim, a Palavra de Deus revela várias 
vezes os próximos acontecimentos da his-
tória. Vamos nos concentrar em uma nar-
rativa bíblica encontrada em Daniel 2:1-49.

UM SONHO REVELADOR
O relato de Daniel 2 aconteceu nos dias 

do monarca Nabucodonosor, rei de Babi-
lônia. Suas conquistas e empreendimentos 
o conduziram a um governo forte e sólido. 
Certo dia, o rei “... teve um sonho, e muito se 

perturbou” (Daniel 2:1). Queria entendê-lo, 
por isso, convocou os sábios, encantado-
res e feiticeiros que o serviam para que 
desvendassem o sonho que tivera. Entre-
tanto, estes não conseguiram descrever o 
VRQKR��QHP�R�VHX�VLJQLȴFDGR��SRLV�R�UHL�Q¥R�
conseguia lembrar-se dele. Irado, decretou 
a morte de todos eles. Como o decreto 
abrangia também a todos os sábios exi-
lados do reino, alguns hebreus, tais como 
Daniel, Hananias, Misael e Azarias também 
corriam perigo.

O profeta Daniel, ao saber do decreto, 
solicitou ao chefe da guarda  do  rei  que se 
lhe desse a oportunidade de buscar o co-
nhecimento do sonho e sua intepretação. 
Tendo seu pedido aceito, Daniel reuniu os 
amigos em súplica ao Deus de Israel para 
que lhes revelasse aquele mistério. Após 
receber a resposta divina, foi perante o rei 
e explicou o sonho conforme Deus revela-
UD��UHIHULQGR�VH�¢�KLVWµULD�GR�PXQGR�H�R�ȴP�
de todas as coisas. E disse: “...fez saber ao 
rei Nabucodonosor o que há de ser nos últi-
mos dias” (Daniel 2:28). “O Grande Deus fez 
saber ao rei o que há de ser futuramente” 
(Daniel 2:45).

O profeta contou ao rei sobre o sonho 
dizendo: “Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui 
uma grande estátua; esta, que era imensa e 
de extraordinário esplendor, estava em pé 
diante de ti; e a sua aparência era terrível. A 
FDEH©D�HUD�GH�ȴQR�RXUR��R�SHLWR�H�RV�EUD©RV��
de prata, o ventre e os quadris, de bronze; 
as pernas, de ferro, os pés, em parte, de fer-
ro, em parte, de barro” (Daniel 2:31-33).

DECIFRANDO O FUTURO
Mesmo parecendo estranhas, as pala-
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vras de Daniel impressionaram o rei por-
que era, de fato, o que ele havia sonhado.

E o mais impactante foi a interpreta-
ção: Sobre a cabeça de ouro disse: “...tu 
és a cabeça de ouro” (Daniel 2:38). Ou seja, 
Deus havia revelado a história da Terra a 
partir do Império Babilônico; depois, quan-
GR� H[SOLFRX� VREUH� R� VLJQLȴFDGR� GR� SHLWR�
de prata, profetizou que “depois de ti, se 
levantará um outro reino, inferior ao teu” 
(Daniel 2:39). Sabemos pela história, que 
depois da Babilônia, o império seguinte a 
dominar o mundo foi o dos medo-persas, 
liderados por Ciro e Dario, e isto se cumpriu 
no ano 539 a.C., conforme revelado em Da-
QLHO� ������$�SDUWLU� GD¯� ȴFRX� I£FLO� VDEHUPRV�
os próximos reinos. O ventre e os quadris 
de bronze Daniel explicou: “...um terceiro 
reino, teria domínio sobre toda a Terra” (Da-
niel 2:39), referindo-se à antiga Grécia, que, 
liderada por Alexandre, o Grande, sobrepu-
jou os persas e assumiu o domínio a partir 
de 331 a.C.

Sobre as pernas de ferro da estátua, 
disse: “o quarto reino será forte como fer-
ro, pois o ferro a tudo quebra e esmiúça...” 
�'DQLHO��������(VVD�SURIHFLD� IRL� FRQȴUPDGD�
na história quando o mundo viu nascer o 
Império Romano no ano 168 a.C.

Ao se referir aos pés de ferro mistura-
do com barro, o profeta disse que simbo-
lizava “...um reino dividido” (Daniel 2:41); e 
“como os dedos dos pés, em parte, de ferro 
e, em parte, de barro, assim, por uma parte, 
o reino será forte e, por outra, será frágil” 
(Daniel 2:42).

Grande parte da Europa foi formada a 
partir das divisões do Império Romano por 
volta do ano 476 a.C. Os reis, imperadores 
e príncipes eram praticamente da mesma 
família. Tentaram voltar a estabelecer uma 
hegemonia, mesmo que fosse através de 
casamentos entre si, mas não prospera-
ram, assim como estava escrito em Daniel 
2:43: “Quanto ao que viste do ferro mistu-
rado com barro de lodo, misturar-se-ão me-
diante casamento, mas não se ligarão um 
ao outro, assim como o ferro não se mistura 
com o barro”. 

Curiosamente, a rainha Vitória da In-
glaterra era chamada de “avó da Europa”, 
porque quase todos os monarcas na época 

eram seus parentes. Quando aconteceu a 
1ª Guerra Mundial, o rei da Espanha, o czar 
da Rússia, o rei da Inglaterra e o kaiser da 
Alemanha eram todos parentes, mas nunca 
efetivaram uma união europeia.

UM REINO QUE JAMAIS PASSARÁ
2� SURIHWD� 'DQLHO�� SRU� ȴP�� IH]� XPD�

grande revelação ao rei Nabucodonosor: 
“Quando estavas olhando, uma pedra foi 
cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua 
nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. 
Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o 
barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais 
VH�ȴ]HUDP�FRPR�D�SDOKD�GDV�HLUDV�QR�HVWLR��
e o vento os levou, e deles não se viram mais 
vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua 
se tornou em grande montanha, que en-
cheu toda a terra” (Daniel 2:31-35). Ao dar 
a interpretação completou: “Mas, nos dias 
destes reis, o Deus do céu suscitará um rei-
no que não será jamais destruído; este reino 
não passará a outro povo; esmiuçará e con-
sumirá todos estes reinos, mas ele mesmo 
subsistirá para sempre, como viste que do 
monte foi cortada uma pedra, sem auxílio 
de mãos,  e  ela  esmiuçou  o  ferro, o bronze, 
o barro, a prata e o ouro. O Grande Deus fez 
saber ao rei o que há de ser futuramente. 
&HUWR�«�R�VRQKR��H�ȴHO��D�VXD�LQWHUSUHWD©¥Rȋ 
(Daniel 2:44-45). Este texto torna-se o mais 
importante na profecia em Daniel 2, por-
que a “Pedra cortada sem auxílio de mãos” 
é referente ao reino eterno de Cristo.

O apóstolo Pedro comparou a Pedra a 
Jesus Cristo, “...A pedra que os construtores 
rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, 
angular” (I Pedro 2:6-7). Durante Seu minis-
tério aqui na Terra, Jesus falou muitas vezes 
sobre o Seu reino. “Quando vier o Filho do 
Homem na Sua majestade e todos os anjos 
com Ele, então Se assentará no trono da Sua 
glória” (Mateus 25:31).

Deus revelou o futuro da história desta 
Terra por amor a você e por toda humani-
dade. Ele espera que estejamos prontos 
para recebê-Lo. Enquanto tantos estão 
preocupados com o futuro, com alegria e 
gratidão devemos aguardar o glorioso re-
torno de Jesus Cristo e o estabelecimento 
do Seu reino eterno. Vamos nos preparar!
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1. Deus revelou o futuro do mundo ao rei de Babilônia, Nabucodonosor, 
mediante um sonho.
(    ) Certo     (    ) Errado

2. O profeta Daniel, por inspiração divina, revelou ao rei o sonho e deu-lhe a interpretação do 
mesmo.
(    ) Certo     (    ) Errado

���2�VLJQLȴFDGR�GDV�SULQFLSDLV�SDUWHV�GD�HVW£WXD��A cabeça era de _________, símbolo de Babilônia.
(     ) prata    (     ) ouro     (     ) estanho

���2�VLJQLȴFDGR�GDV�SULQFLSDLV�SDUWHV�GD�HVW£WXD��O peito e os braços eram de _________, símbolo 
da Medo-Pérsia.
(     ) pedra   (     ) madeira (     ) prata

���2�VLJQLȴFDGR�GDV�SULQFLSDLV�SDUWHV�GD�HVW£WXD� O ventre e os quadris eram de _________, símbolo 
da Grécia.
(     ) bronze (     ) ouro     (     ) prata 

���2�VLJQLȴFDGR�GDV�SULQFLSDLV�SDUWHV�GD�HVW£WXD��As pernas eram de _________, símbolo da Roma.
(     ) barro    (     ) ferro     (     ) madeira

���2�VLJQLȴFDGR�GDV�SULQFLSDLV�SDUWHV�GD�HVW£WXD� Os pés e os dedos eram uma mistura de ferro e 
barro porque representavam: 
(     ) força    (     ) unidade (     ) divisão

Minha                    
DECISÃO

TESTE SEUS CONHECIMENTOS

Através desse estudo compreendi que Deus conhece e pode 
revelar o futuro. Mais ainda, que Ele está no controle da his-
tória e se importa com o meu futuro. Aprendi que os reinos 
da Terra são passageiros e logo o Reino Eterno de Cristo 
será estabelecido. Creio em Sua promessa e desejo partici-
par do Seu Reino.

                        ________________________________________
                                               Assinatura


