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RESUMO: O Livro de Daniel contém um registro de certos incidentes históricos da vida de Daniel e de seus 
três amigos, judeus deportados que estavam ao serviço do governo de Babilônia, e o registro de um sonho 
profético do rei Nabucodonosor, interpretado por Daniel, juntamente com o registro de visões recebidas pelo 
mesmo profeta. O sonho profético do rei Nabucodonosor, ao ser interpretado por Daniel, teria sido revelado 
que Deus havia concedido ao rei o que há de ser nos fins dos dias (Daniel 2:28). A palavra apocalipse é 
originária da língua grega, e significa literalmente revelação, o que dá à literatura dessa ordem um sentido 
profético, que é o que está contido no livro de Daniel. Nesse caso esse trabalho tem como temática a 
apocalíptica baseada no livro de Daniel, e procura relatar quais foram as visões e profecias, o que elas 
significaram para a época e o que elas significam hoje. Essa pesquisa busca entender o que o livro de 
Daniel expõe sobre o fim dos tempos, aplicando uma análise crítica literária de tudo que nele está escrito, 
levando em conta a cultura Babilônica e judaica, de modo que a compreensão sobre o apocalipse seja a 
mais próxima possível da semântica original. Assim, esse projeto de pesquisa surgiu do questionamento 
sobre quais são as “teorias” relatadas no livro de Daniel e a que elas se aplicam. Para isso, toda essa 
pesquisa está baseada no livro de Daniel, por meio da interpretação das narrativas visionárias contidas no 
livro de Daniel. 
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