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O que aconteceu a Nabucodonosor, rei da Babilónia, no ano 603 a.C.? 

Daniel 2:1-12. Nabucodonosor sonhou com algo perturbador, e os seus sábios não 
conseguiram descobrir o conteúdo do sonho. 

Que consequências sobrevieram para Daniel e para os seus companheiros? 

Daniel 2:13-23. Sendo aprendizes dos sábios da Babilónia (Daniel 1), foram tam-
bém condenados à morte. Contudo, Deus revelou a Daniel o sonho do rei. 

Qual foi o objetivo do sonho dado a Nabucodonosor? 

Daniel 2:27-29. Mostrar que só Deus conhece o futuro. Ele revelou os aconteci-
mentos da história mundial com 2600 anos de antecedência (ver Isaías 46:9 e 10).

Qual foi o conteúdo do sonho? 

Daniel 2:31-35. Nabucodonosor sonhou com uma estátua composta de vários 
metais, e com uma pedra que desfez a estátua.

Que significado tem este sonho profético? 

Daniel 2:36-45. Ouro: Babilónia – 626-539 a.C. (ouro encontrado em abundância 
nos templos pagãos). Prata: Medo-Pérsia – 539-331 a.C. (os reis deste Império acu-
mularam largas riquezas em prata, e tinham um sistema de impostos pagos em prata). 
Bronze: Grécia – 331-168 a.C. (os capacetes, as couraças e os escudos do exército 
de Alexandre, o Grande, eram feitos de bronze). Ferro: Roma – 168 a.C.-476 d.C. (o 
armamento dos romanos era de ferro e exerciam uma administração “férrea” sobre o 
seu Império). Barro e Ferro: Um reino dividido – 476 d.C.-? (os Alamanos, Ostrogo-
dos, Visigodos, Francos, Vândalos, Suevos, Burgundos, Hérulos, Anglo-saxões e Lom-
bardos deram origem à Europa atual, também dividida). 

Quem é a Pedra? 

I Coríntios 10:4. A Pedra é Jesus Cristo. 

O que acontecerá com os reinos deste mundo quando Jesus voltar? 

Apocalipse 11:15. Pertencerão a  
Deus e a Jesus Cristo para sempre!  

O Sonho de  
Nabucodonosor

Desde agora vo-lo digo, antes que aconteça, para que, 
quando acontecer, acrediteis que Eu Sou. João 13:19
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