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• Continuação do assunto capítulo 2 

• Esta revelação foi dada 60 anos depois do 
sonho de Nabucodonosor. 

• Os mesmos impérios agora são representados 
por 4 animais:  

– Leão 

– Urso 

– Leopardo 

– Animal  terrível 

Quatro últimos impérios 
mundiais 



A chave para se entender Daniel 7 está em Daniel 2. 
São duas visões paralelas. 

Daniel 2 Daniel 7 

1. Sonho dado a 
Nabucodonosor 

1. Sonho dado a 
Daniel 

2. Uma estátua 
com metais 
diferentes 

2. Animais e 
chifres 

3. Revelação do 
lado Político 

3. Revelação do 
lado moral e 

espiritual 



Ouro Prata Bronze Ferro Ferro e 
barro 

A Pedra 

Babilônia Medo-Pérsia Grécia Roma Divisão dos 
países 

europeus 

Volta de 
Jesus 

Milênio 

Leão Urso Leopardo Animal 
terrível e 
espantoso 

Ponta 
pequena 

Juízo e volta 
de Jesus 

Babilônia Medo-Pérsia Grécia Roma Roma Papal Milênio 

Comparação entre o cap. 2 e 7  





Babilônia - Leão 

• Daniel 7.4 

– O primeiro parecia um leão, e tinha asas 
de águia. Eu o observei e, em certo 
momento, as suas asas foram arrancadas, 
e ele foi erguido do chão, firmou-se 
sobre dois pés como um homem e 
recebeu coração de homem. 

– Asas  - velocidade de conquista; 

– Nabucodonosor foi tirado pela sua 
loucura depois recebeu coração de 
homem. 



“O seu rugido será como o do leão; 
rugirão como filhos de leão; sim, 
rugirão e arrebatarão a presa, e a 

levarão, e não haverá quem a livre. ”  

Isaías 5.29 

Rei de Babilônia comparado ao 
leão 



“Já um leão subiu da sua ramada, e 
um destruidor dos gentios; ele já 

partiu, e saiu do seu lugar para fazer 
da tua terra uma desolação, a fim de 
que as tuas cidades sejam destruídas, 

e ninguém habite nelas.  ”  

Jeremias 4.7 

Rei de Babilônia comparado ao 
leão 



“Cordeiro desgarrado é Israel; os 
leões o afugentaram; o primeiro a 
devorá-lo foi o rei da Assíria; e, por 

último Nabucodonosor, rei de 
Babilônia, lhe quebrou os ossos. ”  

Jeremias 50.17 

Rei de Babilônia comparado ao 
leão 



“Eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão, 
contra a morada forte, porque num momento o farei 
correr dali; e quem é o escolhido que porei sobre ela? 

porque quem é semelhante a mim, e quem me fixará o 
tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer 

perante mim?  

Portanto ouvi o conselho do SENHOR, que ele 
decretou contra Babilônia, e os seus desígnios que 
intentou contra a terra dos caldeus: certamente os 

pequenos do rebanho serão arrastados; certamente ele 
assolará as suas moradas sobre eles.  

Ao estrondo da tomada de Babilônia estremeceu a 
terra; e o grito se ouviu entre as nações. ”  

Jeremias 50.44-46 



“Porque assim diz o SENHOR: Eis que 
voará como a águia, e estenderá as 

suas asas sobre Moabe. ”  

Jeremias 48.40 

Reino comparado à uma águia 



“E houve mais uma grande águia, de 
grandes asas, e cheia de penas; e eis 
que esta videira lançou para ela as 
suas raízes, e estendeu para ela os 
seus ramos, desde as covas do seu 

plantio, para que a regasse.  ”  

Ezequiel 17.7 

Reino comparado à uma águia 



“Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga 
e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, 

para apoderar-se de moradas que não são suas.  

Horrível e terrível é; dela mesma sairá o seu juízo 
e a sua dignidade.  

E os seus cavalos são mais ligeiros do que os 
leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde; 
os seus cavaleiros espalham-se por toda parte; os 

seus cavaleiros virão de longe; voarão como 
águias que se apressam a devorar. ”  

Habacuque 1.6-8 

Reino comparado à uma águia 





Medo-Persa 
Urso 

• Daniel 7.5 
– A seguir, vi um segundo animal, que tinha a 

aparência de um urso. Ele foi erguido por um 
dos seus lados, e na boca, entre os dentes, 
tinha três costelas. Foi-lhe dito: ‘Levante-se e 
coma quanta carne puder!’ 

 

 

 



O Urso em 

pé pode 

chegar a 3 

metros e 

pesar 500 

Kg. Isso se 

assemelha à 

extensão do 

império 

Medo-Persa 

“Levantou de um lado...” 
 

O império teria um lado maior que o outro, 

representando a Pérsia através de Ciro. 

As costelas se 

referem às 3 

principais 

conquistas: 

Egito, Lídia e 

Babilônia 





Império Grego 
Leopardo 

• Daniel 7.6 
– Depois disso, vi um outro animal, que se 

parecia com um leopardo. Nas costas tinha 
quatro asas, como as de uma ave. Esse animal 
tinha quatro cabeças, e  recebeu autoridade 
para governar. 

• As 4 asas indicam maior rapidez dos 
gregos nas conquistas (12 anos ); 

• As 4 cabeças indicam a divisão do império 
após a morte de Alexandre: Egito, 
Macedônica, Síria e Ásia Menor 

 





Reflexão: Quais as características do quarto 
animal e seu poder? 

 

1. Surgiu depois da Grécia. 

 

2. É terrível e espantoso. 

 

3. É um poder violento que fazia em pedaços os seus 
inimigos com a força do ferro. 

 

4. Ele permanece até o fim do tempo, embora com outra 
forma. 

Quarto Animal  
Dn 7.6,7,10-27 



5. Esse animal tem dez chifres. (como os dez dedos da 
estátua) 

 

6. No meio dos dez chifres surge um chifre pequeno que 
abate três chifres. 

 

7. Percebe-se que o chifre pequeno é parte do quarto 
animal. 

 

8. É destruído no estabelecimento do reino eterno de Deus. 

Quarto Animal  
Dn 7.6,7,10-27 



Reflexão: Quais as características do 
chifre pequeno? 

 

 Representa o futuro Anticristo. 

 Ele emergirá entre os 10 reinos e 
abaterá 3 reis.  

Chifre Pequeno 



Falando do tempo em que o chifre 
pequeno perseguiria o povo de 

Deus, Daniel e Apocalipse usam 
linguagem sinônima. 

 

Daniel – 3 ½ tempos ou anos. 

Apocalipse – 42 meses, 1.260 dias e 
3 ½ tempos ou anos. 

Um tempo, dois tempos e 
metade de um tempo 

Dn 7.25; 12.7 ; Ap 11.2;12.6;13.5 
 



Daniel 7 faz três referências à ordem como 
os acontecimentos ocorrerão no tempo do 
fim. (7:7-10 e 14; 7:19-22 e 7:24-27) 
 

1. Chifre pequeno com poder, blasfêmia e 
perseguição. 
 

2. Juízo no Céu que tira o domínio do chifre 
pequeno. 
 

3. Estabelecimento do reino eterno de Deus 
e de seu povo. 

Chifre, Juízo e Reino 
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