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Neste capítulo aparece o último rei Babilônico: Belsazar. No passado, críticos haviam considerado o livro 
de Daniel historicamente não confiável. Nesse tempo nenhum historiador nem outro material era conhecido 
que mencionasse Belsazar. Então o cilindro de Ciro e diversos tabletes de barro apareceram e confirmaram que 
Belsazar tinha vivido. Ele foi co-regente com seu pai Nabonido. Enquanto Nabonido permanecia fora da 
cidade de Babilônia, Belsazar estava reinando em Babilônia, e foi com Belsazar que Daniel entrou em contato. 
Portanto o livro de Daniel é confiável. Os reis Babilônicos posteriores a Nabucodonosor foram Abel-Marduque 
(Evil-Merodaque), Nergal-Sarezer (Neriglissar), Labashi-Marduque, Nabonido e Belsazar.  

  
I.   Discussão do Capítulo  

A. O Banquete  
vs. 1-4   Embora os Medos e Persas estivessem cercando a cidade, um enorme banquete estava sendo 

realizado na corte Babilônica. Qual era o problema com o banquete?  
-   Os convidados e os oficiais da corte que participavam de ele ficaram terrivelmente embriagados.  
-   Eles perderam seu senso da realidade, e o grupo ignorou o perigo iminente do cerco. 
-   Os participantes profanaram os vasos sagrados do templo de Jerusalém (cf. 2Cr 36:18-21). 

Nabucodonosor insistiu sobre não blasfemar contra o Deus dos Hebreus (Dn 3:29). 
-   Ídolos foram adorados.  
Quais são os efeitos do álcool?  
-   Ele diminui as inibições. Por exemplo, a respeito da sexualidade e encoraja a conversa suja e a 

blasfêmia.  
-   A capacidade de reação declina.  
-   O autocontrole diminui. 
-   A saúde da pessoa sofre. Em alguns casos, ocorrem danos permanentes.  
Obviamente Daniel se abstinha do consumo de álcool (Dn 1:8). A Bíblia nos adverte contra beber 
álcool (veja Pv 23:31-35). Porém mesmo que as pessoas consumam álcool e estejam intoxicadas, 
elas ainda são responsáveis por suas ações. Desta forma Belsazar era responsável por aquilo que 
estava acontecendo. 
“Seu pai Nabucodonosor” —Na Escritura o termo “pai” também se refere ao avô, ancestral e até 
mesmo predecessor. Jesus é chamado de “Filho de Davi,” embora muitas gerações tenham se 
passado entre ele e Davi. Nabucodonosor muito provavelmente era avô de Belsazar.  

  
 B.  A Escrita na Parede  
v. 5    Louvar os deuses Babilônicos significa ao mesmo tempo blasfemar contra o Deus dos Judeus. Deus 

reagiu imediatamente. Dedos escreveram na parede. Todavia, Deus nem sempre reage 
imediatamente. Em alguns casos o julgamento vem mais tarde—algumas vezes somente no 
julgamento final.  
Quais exemplos lhe vêm à mente?  
-   Julgamentos imediatos: Ananias e Safira (At 5), Acã (Js 7), e o “homem recolhendo lenha” no 

Sábado (Nm 15:32-36) 
-   Julgamentos mais tarde: Davi e as consequências de seu adultério (2Sm 12-18), banimento de 

Pilatos, morte de Moisés fora da Terra Prometida (Dt 34:4) 
-   Julgamento final: os assassinos de Jesus (Ap 1:7; 20)  

v. 6     O que Belsazar pode ter sentido e pensado quando viu o manuscrito na parede? 
       -    Pavor e medo  
       -    Culpa  
      -    Impotência  
       Ele deve ter ficado quase paralisado, e suas pernas tremeram.  
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vs. 7-8  Belsazar se voltou para seus astrólogos e sábios em busca de uma explicação para o fenômeno. Ele 
prometeu a terceira posição no reino para a pessoa que fosse apta a interpretar a escrita. (Enquanto 
Faraó prometeu a José a segunda posição no reino, Belsazar era capaz de oferecer apenas a terceira. 
Como co-regente com seu pai ele era o segundo governante.) Novamente os sábios e magos 
demonstraram sua incapacidade para interpretar as mensagens divinas.  

v. 9  Por que Belsazar se tornou mais aterrorizado quando os sábios não tinham uma interpretação?  
-    Ele pode ter entendido que isto era um evento sobrenatural.  
-    Obviamente, ele esperava alguma espécie de desastre. 
-    Possivelmente ele temia que um deus pudesse prejudica-lo. Os outros dignitários e convidados 

também foram afetados. 
  

 C.      Daniel é Apresentado  
vs. 10-12  A rainha ou rainha mãe encorajou Belsazar e indicou-lhe Daniel. Por que Daniel não era um dos 

sábios trazidos ao rei anteriormente? De acordo com Daniel 2:48 ele era seu administrador chefe.  
      -   Muito provavelmente ele não mantinha mais essa posição.  
       -   Pode ser que ele não servia mais na corte real. 

-  Os sucessores de Nabucodonosor procuravam objetivos políticos diferentes. Eles podem ter 
sabido sobre como Deus Se revelou a Nabucodonosor, mas rejeitaram a Deus. Desse modo eles 
muito provavelmente também rejeitaram Daniel. Esta pode ter sido uma razão por que sob os 
Medos e Persas Daniel readquiriu uma posição elevada. 

  
D.      Belsazar e Daniel  

v. 13  Novamente Daniel estava sendo discriminado. Apesar da posição elevada que gozava no reinado de 
seu avô, Belsazar se dirigiu a ele como um prisioneiro.  

vs. 14-16  O rei admitiu seu desamparo e mencionou a sabedoria de Daniel. Novamente lhe foi prometida uma 
recompensa. 

  
E.      A Fala de Daniel e a Interpretação do Manuscrito  

v. 17  Por que Daniel rejeitou a recompensa?  
 -   Como um profeta de Deus ele não trabalhava por recompensa (cf. Mq 3:11, 12).  
 -   Belsazar tinha blasfemado contra Deus.  

 -   Daniel sabia a respeito da queda de Babilônia. Um ofício elevado no reino Babilônico podia ter 
sido perigoso.   

 -   Ele não desejava se tornar egoísta.  
vs. 18-23  Daniel novamente foi muito corajoso e disposto a falar aquilo que pensava. De que ele acusou 

Belsazar?  
-   Que ele ão aprendeu com a experiência de Nabucodonosor. 
-   Que ele se opôs ao verdadeiro Deus e Senhor em cuja mão estavam todas as coisas (vs. 18-19, 21,   

23; cf. Dn 4).  
-   Que ele era orgulhoso como Nabucodonosor tinha sido.   
-   Que ele não usou seu conhecimento de uma maneira responsável. 
A fala de Daniel foi uma revisão da experiência de Nabucodonosor e uma repreensão a Belsazar.  

vs. 24-28  A escrita estava em Aramaico. Por que então os sábios não a compreenderam?  
Respostas possíveis:  
-   Umas poucas palavras tornaram o significado da mensagem obscuro.  
-   O consumo de álcool pode ter impedido as pessoas de entenderem a mensagem 
-   A escrita era legível e/ou compreensível apenas através do recebimento de iluminação divina. 
“Pesado e encontrado em falta” também é verdade hoje. Existe um julgamento de Deus que afeta 
todos os seres humanos. Em que lugar eu me encontro?  

  
F.     A Recompensa de Daniel e a Execução do Julgamento  

v. 29   O rei cumpre sua promessa.  
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v. 30  Belsazar morreu na mesma noite. Babilônia foi vencida pelos Medos e Persas. A predição de 
Jeremias (Jr 51:31,32, 56-58) estava começando a ser cumprida com os eventos que ocorreram em 
539 AC. Os Judeus foram capazes de retornar do exílio. Ninguém pode apostar com Deus.  

  
II. Aplicação  
•      Razões para o julgamento (vs. 20, 22): 

(1)  O orgulho da humanidade. As pessoas se opõem a Deus e se separam de Ele (veja o humanismo e o 
materialismo). 

(2)  O princípio do prazer. As pessoas vivem apenas para o prazer. 
(3)  Nenhuma disposição para aprender. O conhecimento que está disponível não está sendo utilizado. As 

Escrituras são acessíveis a quase todos nós, mas podemos ignora-las. Jesus deseja viver em nós, e 
podemos permitir-Lhe apenas acesso parcial. Isto é descrença. 

•      Efeitos do julgamento (Dn 5):  
(1)  Morte dos pecadores. 
(2)  Justificação de Deus. 
(3)   Libertação do povo de Deus.  

• Como não ser condenado no julgamento: Entregando-se a uma vida de fé em Deus (Jo 5:24).  
  

Conclusão  
Não devemos temer a Deus no sentido negativo. Seu objetivo é salvar a humanidade. Por outro lado, não 

devemos nos sentir livres para desconsiderar Sua vontade. É a descrença e a desobediência que trazem o 
julgamento.  
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