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A última coisa que Daniel disse ao rei 
era isso.  "O Deus do 
céu estabelecerá
um reino que 
jamais será
destruído." 

O rei reconheceu 
que só Deus poderia 
dar a Daniel a 
sabedoria para 
saber e entender 
o seu sonho.

Reinos 
1, 2 e 3 
vêm e vão.  

O
reino

de Deus
vem depois

quarto reino.

Nabucodonosor 
recompensou Daniel 
com riquezas e fez 
dele um homem 
muito importante 
no reino. 

O rei Nabucodonosor teve um sonho, e este 
sonho o perturbava muito.  Pelo poder de Deus, 
Daniel foi capaz de dizer ao rei o significado 
de seu sonho. 

A primeira coisa 
que Daniel fez foi 
descrever o sonho 
exatamente.  "Você 
viu uma grande 
estátua, era enorme, 
impressionante, ó
rei.  Sua forma 
era incrível!" 

DANIEL E O SONHO 
MISTÉRIOSO

                                                1 2
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O Messias 
reinará
sobre a Terra.  

E isso  
pode ser 

em breve!

DANIEL E O SONHO MISTÉRIOSO

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Daniel 2 

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Jonathan Hay

Traduzido por Berenyce Brandão
Adaptado por Mary-Anne S.
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"O seu peito e 
os braços eram 
de prata." 

"Suas pernas eram 
feitas de ferro, os 
pés em parte de 
ferro, em parte 
de barro." 

"Enquanto você assistia uma 
pedra soltou-se, sem auxilio de 
mãos," Daniel disse ao rei.

"A pedra feriu a 
estátua nos pés de 
ferro e de barro, e 
os esmigalhou." 

"Então, a estátua foi despedaçada e virou pó e o 
vento levou como poeira."

"O Deus do céu tem 
dado o reino, o 
poder, a força 
e a glória", 
Daniel 
disse 
ao rei.  

Só porque Deus disse a Daniel.  Em seguida, Daniel 
começou a contar o rei Nabucodonosor o que o 
sonho significava.

O rei ficou espantado.  Isso era exatamente o 
que ele tinha sonhado!  Como Daniel poderia saber 
disso?  

Daniel fez uma pausa.  "E a pedra se transformou 
em uma enorme montanha que encheu a terra toda."

Depois de descrever a estátua do rei, Daniel disse 
a ele o resto do sonho. 

"A cabeça da estátua era feita 
de ouro puro", 
continuou 
Daniel.

"O ventre e os quadris eram feitos de bronze." 
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PRIMEIRO REINO 

SEGUNDO REINO 

TERCEIRO REINO 

QUARTO REINO

O bronze 
significava 
mais um reino.  
E o ferro 
misturado 
ao barro 
eram um 
quarto 
reino. 

PRIMEIRO REINO 

SEGUNDO REINO 

TERCEIRO REINO 

QUARTO REINO

A parte de 
prata da estátua 
significava que 
um reino mais 
fraco iria 
tomar seu 
lugar.

PRIMEIRO REINO 

SEGUNDO REINO 

TERCEIRO REINO 

QUARTO REINO

Daniel disse ao 
rei o seu reino 
de ouro iria 
acabar.  

"Tu és a 
cabeça 
de ouro." 
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