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EVENTOS FUTUROS DESVENDADOS POR DEUS 

Daniel 11:1-45 
Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 

 
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o penúltimo 

capítulo deste livro profético. Vamos estudar Daniel 11:1-45. Neste texto 
encontramos a revelação da última visão que Deus concedeu a Daniel, conforme 
mencionamos no programa passado. Nessa visão, Deus permite a Daniel 
perceber a continuidade da história do povo de Israel. 

 
O período que abrange essa visão se concentra entre o tempo da 

volta do povo à Palestina nos dias de Esdras, Neemias, nos tempos do próprio 
Daniel até o nascimento do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse período 
é aquele que os estudiosos denominam de “período interbíblico”, uma época 
desconhecida para a maioria dos cristãos.  

 
Nesse período de 400 anos, Deus silenciou-se e somente pela 

história secular temos as informações necessárias para compreendê-lo. Mas é 
impressionante percebermos e constatarmos que os diversos detalhes 
desvendados nessa visão, todos foram cumpridos exatamente, comprovando a 
veracidade da Palavra de Deus, a sua soberania e o seu controle sobre a história 
humana.  

 
Reconhecendo que essa visão ocorreu por volta de 535 a.C. e que 

os acontecimentos por ela desvendados ocorreriam até a chegada do império 
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romano ao poder, por volta de 63 a 37 a.C., quando Júlio Cesar assumiu o 
governo de Roma, sim é impressionante que a previsão ocorreu exatamente 
cinco séculos antes dos acontecimentos, comprovando mais uma vez que Deus 
é soberano! 

 
Diante disso, o título que escolhi para esse texto é: 
 

OS EVENTOS FUTUROS DESVENDADOS POR DEUS 

 
Daniel 11:1-45 
 

1 Ele tem a responsabilidade de me ajudar e defender. 
2 E o anjo continuou, dizendo: —O que vou lhe dizer é a verdade. 
A Pérsia terá mais três reis; depois deles terá um quarto rei, que 
será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza ele será muito 
poderoso; reunirá todos os seus soldados e atacará o Reino da 
Grécia. 
3 Depois, aparecerá outro rei, muito valente. O seu reino será 
imenso, e ele fará o que quiser. 
4 Mas, quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será 
desfeito e dividido em quatro partes. Os reis que vão ficar no lugar 
dele não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que 
ele tinha. 
5 —O rei do Egito será poderoso, mas um dos seus generais será 
mais poderoso ainda e governará um reino maior. 
6 Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um 
acordo, e o rei do Egito dará a sua filha em casamento ao rei da 
Síria, para garantir a paz entre as duas nações. Porém o plano 
fracassará, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos 
assassinados. 
7 Mas, pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e 
marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria, 
entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. 
8 Ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria e objetos 
de valor feitos de ouro e de prata. Haverá alguns anos de paz entre 
as duas nações, 
9 mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito. Porém ele 
será derrotado e voltará para a sua terra. 
10 —Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e 
organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas 
tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse uma 
enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. 
11 O rei do Egito ficará tão furioso, que sairá com o seu exército 
e atacará os sírios, que se entregarão aos egípcios. 
12 O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios 
e por ter matado tantos soldados. Mas o seu poder durará pouco. 
13 Depois, o rei da Síria reunirá um exército ainda maior e, após 
alguns anos, voltará com o seu grande exército bem armado para 
atacar o Egito. 



 

 

3 

 
14 —Aí muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles 
haverá alguns homens violentos da terra de Israel; eles se 
revoltarão, obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão 
derrotados. 
15 O rei da Síria virá com o seu exército, construirá rampas de 
ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a 
conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio 
poderão impedir o avanço das tropas sírias. 
16 O inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios, e 
não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a Terra Prometida e 
a conquistará completamente. 
17 —Então o rei da Síria porá todo o seu exército em pé de guerra 
para lutar contra o Egito. A fim de derrotar o inimigo, ele fará um 
acordo com o rei do Egito e lhe oferecerá a filha em casamento. 
Mas não será bem sucedido. 
18 Aí ele atacará as cidades do litoral do mar Mediterrâneo e 
conquistará muitas delas. Mas um chefe militar estrangeiro 
acabará com o seu orgulho e o deixará envergonhado. 
19 O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio 
país, mas fracassará e será morto; e nunca mais se ouvirá falar 
dele. 
20 —Em lugar dele, reinará outro rei, que mandará um oficial para 
cobrar impostos a fim de enriquecer o seu reino. Logo depois, esse 
rei será morto, mas isso não acontecerá no campo de batalha. 
21 —O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não 
terá direito de ser rei; mas ele disfarçará as suas más intenções e 
com intrigas conquistará o poder. 
22 Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o Grande 
Sacerdote. 
23 Enganará os que fizerem acordos com ele e, mesmo com um 
pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. 
24 Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país e nelas fará 
coisas terríveis, que os seus antepassados nunca fizeram. 
Repartirá com os seus soldados as riquezas, os bens e os objetos 
de valor que caírem nas suas mãos. E por um pouco de tempo ele 
fará planos para atacar as fortalezas do país. 
25 —Confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com 
o seu grande exército contra o rei do Egito. Este sairá para a 
batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, 
pois será traído 
26 pelos seus próprios conselheiros, que o levarão à desgraça. O 
seu exército será derrotado, e muitos dos seus soldados serão 
mortos. 
27 Então os dois reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um 
procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos dois levará 
vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. 
28 Depois, o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as 
riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a 
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religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Depois, 
voltará para o seu país. 
29 —Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com os 
seus soldados contra o Egito, mas desta vez não vencerá, como 
venceu na primeira vez. 
30 Soldados virão do oeste em navios e o atacarão. Desesperado, 
ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo 
de Israel, fazendo com eles o que quiser. Desta vez, ele seguirá o 
conselho dos judeus que abandonaram a sua religião. 
31 Os seus soldados profanarão o Templo, acabarão com os 
sacrifícios diários e colocarão no Templo “o grande terror”. 
32 Por meio de bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que 
abandonaram a sua religião; mas aqueles que amam a Deus ficarão 
firmes e combaterão o rei. 
33 Mestres sábios aconselharão o povo, mas por algum tempo serão 
mortos à espada ou no fogo, ou serão mandados para fora do país 
como prisioneiros, ou perderão todos os seus bens. 
34 Durante este tempo de perseguição, o povo de Deus receberá 
a ajuda de alguns; mas muitos os ajudarão só por interesse 
próprio. 
35 Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será um meio 
de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até 
chegar o fim, no tempo marcado por Deus. 
36 —O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso, que 
pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis 
contra o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o 
castigue; pois Deus o castigará, de acordo com o que já decidiu. 
37 Esse rei não adorará os deuses que os seus antepassados 
adoravam, nem os deuses que as mulheres preferem, nem 
qualquer outro deus, pois ele acreditará que está acima de todos 
os deuses. 
38 Mas ele adorará o deus protetor das fortalezas. A esse deus, 
que os seus antepassados não conheciam, esse rei oferecerá ouro, 
prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. 
39 Com a ajuda de pessoas que adoram um deus estrangeiro, ele 
defenderá as suas fortalezas. E todos os que o aceitarem como rei 
receberão honrarias, posições de autoridade e terras. 
40 —Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei 
da Síria, e este sairá ao seu encontro com todas as suas forças 
armadas, isto é, carros de guerra, a cavalaria e muitos navios. 
Como as águas de uma enchente, os seus soldados invadirão o 
Egito. 
41 Ele invadirá também a Terra Prometida e matará milhares e 
milhares de pessoas; mas escaparão os povos de Edom e de Moabe 
e a maior parte do povo de Amom. 
42 O seu exército ocupará muitos países; nem mesmo o Egito 
escapará. 
43 Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata e outros objetos 
de valor. E conquistará também a Líbia e a Etiópia. 
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44 Mas chegarão notícias do Leste e do Norte, que o encherão de 
medo. Furioso, ele sairá com os seus soldados, resolvido a matar 
muita gente. 
45 Armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo 
monte sagrado. Mas morrerá, e não haverá ninguém para socorrê-
lo. Daniel 11:1-45 

 
INTRODUÇÃO 
 
Querido amigo, depois de estudarmos sobre as reações de Daniel 

diante da aparição do mensageiro celeste que traria mais uma revelação de 
Deus, constatamos que a mensagem profética tem início nos versos, 
primeiramente mostrando os acontecimentos da história imediata que envolvia 
os impérios da Pérsia e da Grécia.  

 
O império persa logo seria derrotado pelo império grego tendo à 

sua frente Alexandre, o grande. Cambises, Smedis e Dario Histaspe, ou Dario o 
grande, governariam, mas a Pérsia cairia diante dos gregos, em Salamina, 
quando Xerxes estava no poder. Posteriormente ele mostrou a ascensão e a 
rápida queda de Alexandre e, em consequência, o seu império dividido entre os 
seus generais:  

 
1) Ptolomeu ficou com o território do Egito e a África do Norte, 

incluindo também a Palestina, que posteriormente passou para 
o controle de Seleuco;  
 

2) Seleuco I ficou com o território da Síria e a Mesopotâmia;  
 
3) Antípater e Cassandro ficaram com o território da Macedônia, 

que incluía a própria Grécia; e,  
 
4) Lisímaco ficou com o território que alcançava a Trácia e a Ásia 

Menor. Desses, destacaram-se Ptolomeu e Seleuco.  
 
Na profecia, a história das duas maiores divisões do império de 

Alexandre foram denominadas de reino do Norte, referindo-se aos ptolomeus, 
com sua sede no território da Síria e, reino do Sul, referindo-se aos selêucidas, 
com sua sede no território do Egito.  

 
Como o território da Palestina se encontrava no meio desses dois 

reinos, quando havia luta entre os dois lados a Palestina, território do povo de 
Israel era afetado diretamente e hora ficava sob o domínio de um, hora ficava 
sob o domínio do outro reino.  

 
É impressionante como a profecia dos versos 5 a 20 se cumpriu em 

todos os detalhes. E como essa profecia referia-se a eventos futuros, como 
mencionamos, mais uma vez fica confirmada a veracidade da Bíblia e a 
soberania de Deus sobre a história humana, e assim o princípio que extraímos 
desses versos se vê nessa frase: 
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SOMENTE DEUS PODE DESVENDAR OS EVENTOS FUTUROS 
DANDO-NOS SEGURANÇA, POIS ELE TEM O CONTROLE DA 
HISTÓRIA EM SUAS MÃOS. 

 
Neste texto encontramos cinco etapas dos eventos futuros que 

Deus tem sob o seu controle: 
 
A 1ª etapa dos futuros eventos desvendados refere-se ao 

domínio persa e grego que sucumbiria, vs. 1-4: 
 

1 Ele tem a responsabilidade de me ajudar e defender. 
2 E o anjo continuou, dizendo: —O que vou lhe dizer é a verdade. 
A Pérsia terá mais três reis; depois deles terá um quarto rei, que 
será o mais rico de todos. Com a sua grande riqueza ele será muito 
poderoso; reunirá todos os seus soldados e atacará o Reino da 
Grécia. 
3 Depois, aparecerá outro rei, muito valente. O seu reino será 
imenso, e ele fará o que quiser. 
4 Mas, quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será 
desfeito e dividido em quatro partes. Os reis que vão ficar no lugar 
dele não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que 
ele tinha. Daniel 11:1-4 

 
1. Daniel foi disposto a ajudar Dario, o rei medo, vs. 1; 
2. Daniel foi informado sobre o domínio persa que terminaria, vs. 

2; 
3. Daniel foi informado sobre o domínio grego que seria poderoso, 

mas passageiro, vs. 3-4. 
 

Nesses versos temos o ambiente no qual o conflito greco-pérsico, 
foi revelado a Daniel. 

 
Nos versos 1-2, o anjo revela que três reis ainda ficariam na Pérsia, 

mas o quarto que se seguiria enfrentaria a Grécia e seria derrotado. A ordem 
dos reis persas a partir de Ciro foi: 1) Cambises, 2) Smerdis, 3) Dario Histaspes 
(Dario, o Grande), e 4) Xerxes (chamado Assuero no livro de Ester), que era 
forte e rico e provocou distúrbio contra a Grécia. 

 
O relato continua e os versos 3-4, apontam que um poderoso rei 

da Grécia enfrentaria a Pérsia (cf. 8:5-21). Este foi Alexandre, o Grande, mas 
seu reino mais tarde seria partido em quatro (cf. 8:22-25).  

 
Depois da morte de Alexandre, sua esposa e seu filho foram 

mortos, assim sua posteridade não recebeu nenhum império. O reino foi 
repartido em quatro divisões: 1) Seleuco fundou o Império Selêucida; 2) 
Cassandro tomou a Macedônia; 3) Lisimaco tomou a Trácia; e 4) Ptolomeu I 
governou o Egito.  
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Em todos esses detalhes se vê que a exatidão profética é 
admirável. 

 
A 2ª etapa dos futuros eventos desvendados refere-se ao 

domínio dos ptolomeus e selêucidas, vs. 5-20: 
 

5 —O rei do Egito será poderoso, mas um dos seus generais será 
mais poderoso ainda e governará um reino maior. 
6 Depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria farão um 
acordo, e o rei do Egito dará a sua filha em casamento ao rei da 
Síria, para garantir a paz entre as duas nações. Porém o plano 
fracassará, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos 
assassinados. 
7 Mas, pouco depois disso, um parente dela se tornará rei e 
marchará com as suas tropas contra o exército do rei da Síria, 
entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. 
8 Ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria e objetos 
de valor feitos de ouro e de prata. Haverá alguns anos de paz entre 
as duas nações, 
9 mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito. Porém ele 
será derrotado e voltará para a sua terra. 
10 —Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e 
organizarão um exército poderoso. Um deles sairá com as suas 
tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse uma 
enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. 
11 O rei do Egito ficará tão furioso, que sairá com o seu exército 
e atacará os sírios, que se entregarão aos egípcios. 
12 O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios 
e por ter matado tantos soldados. Mas o seu poder durará pouco. 
13 Depois, o rei da Síria reunirá um exército ainda maior e, após 
alguns anos, voltará com o seu grande exército bem armado para 
atacar o Egito. 
14 —Aí muitos povos se revoltarão contra o rei do Egito. Entre eles 
haverá alguns homens violentos da terra de Israel; eles se 
revoltarão, obedecendo a uma visão que tiveram, mas serão 
derrotados. 
15 O rei da Síria virá com o seu exército, construirá rampas de 
ataque em volta de uma cidade protegida por muralhas e a 
conquistará. Nem mesmo os melhores soldados do exército egípcio 
poderão impedir o avanço das tropas sírias. 
16 O inimigo fará tudo o que quiser com os soldados egípcios, e 
não haverá ninguém que resista. Ele invadirá a Terra Prometida e 
a conquistará completamente. 
17 —Então o rei da Síria porá todo o seu exército em pé de guerra 
para lutar contra o Egito. A fim de derrotar o inimigo, ele fará um 
acordo com o rei do Egito e lhe oferecerá a filha em casamento. 
Mas não será bem sucedido. 
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18 Aí ele atacará as cidades do litoral do mar Mediterrâneo e 
conquistará muitas delas. Mas um chefe militar estrangeiro 
acabará com o seu orgulho e o deixará envergonhado. 
 
19 O rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio 
país, mas fracassará e será morto; e nunca mais se ouvirá falar 
dele. 
20 —Em lugar dele, reinará outro rei, que mandará um oficial para 
cobrar impostos a fim de enriquecer o seu reino. Logo depois, esse 
rei será morto, mas isso não acontecerá no campo de batalha. 
Daniel 11:5-20 

 
1. Os ptolomeus e os selêucidas foram originários do império 

grego, vs. 5; 
2. Os ptolomeus e os selêucidas foram os poderosos que se 

alternaram no poder, vs. 6-19; 
3. Os ptolomeus e os selêucidas foram os dominadores da 

Palestina, mas caíram, vs.20. 
 

Nesses versos encontramos uma das passagens proféticas mais 
detalhadas de toda a Bíblia. 

 
O verso 5, nos mostra que o reino do Sul é o Egito (veja 8), e seu 

rei, Ptolomeu. Esse era um chefe forte, mas outro príncipe, outro dos generais 
de Alexandre era mais forte ainda. 

 
Este era Seleuco I Nicator, rei do Norte (Síria). Judá se tornou uma 

espécie de bola jogada de um lado para o outro entre estas duas potências 
dominantes. 

 
Nos versos 6-8, a filha do rei do Sul (Berenice) foi dada em 

casamento ao filho do rei no Norte (Antíoco I) num esforço para formar uma 
aliança entre estas duas potências. Mas não deu certo porque a esposa que 
Antíoco afastou (Laodice) foi cúmplice na tentativa de matar Berenice. 
Contudo, um irmão dela (“renovo da linhagem dela”), Ptolomeu III, veio e 
batalhou com sucesso contra o Norte e levou cativos na volta para o Egito. 

 
Nos versos 9-11, o rei do Norte ataca o rei do Sul, sem sucesso; 

por isso ele voltou para casa. Seus filhos, estimulados com isto, invadem o Egito 
com um grande exército. Contudo eles também foram batidos e, de fato, muitos 
foram levados cativos. 

 
Nos versos 12-13, O rei do Egito orgulha-se de si devido ao seu 

grande sucesso, mas seu tempo de jactância dura pouco, pois o rei do Norte 
retorna com um exército maior, mais bem equipado. 

 
Nos versos 14-16, a profecia mostra que certos judeus “... dados 

à violência dentre o teu povo...” (vs. 14) percebendo que o Egito estava para 
cair, se revoltaram e se juntaram em esforço para derrubar o Egito. Mas não 
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conseguiram, pois quando o rei da Síria derrubou o Egito, e assim, ele também 
veio contra a “terra gloriosa” (Palestina), e ninguém foi capaz de resistir-lhe. 

 
No verso 17, o rei do Norte (Antíoco, o Grande) tentou 

estabelecer-se dando sua filha, Cleópatra I, a primeira com esse nome, em 
casamento num esforço para manter uma aliança com o Egito, em 194 a.C.; 
porém ela se voltou contra ele, sendo leal ao seu esposo antes que a seu pai. A 
Cleópatra mais conhecida cuja história foi vista em filme é a Cleópatra VII. 

 
Nos versos 18-19, ele, Antíoco, o Grande então voltou sua atenção 

para as ilhas do Mediterrâneo e conseguiu capturar muitas, mas logo seus 
avanços são impedidos e ele tropeça e cai. 

 
E, finalmente, no verso 20 encontramos a profecia mostrando que 

se levantaria depois desse tempo outro personagem identificado com Seleuco 
IV, que teve um fim vergonhoso, como nos diz Wallace (1985, p. 198), 
certamente ele foi melhor que o seu irmão mais novo, que o sucedeu, um rei 
tremendamente vil, bem conhecido pela história como Antíoco Epifânio IV. 

 
A 3ª etapa dos futuros eventos desvendados refere-se ao 

domínio do rei Antíoco Epifânio, vs. 21-35: 
 

21 —O seguinte rei da Síria será um homem muito mau, que não 
terá direito de ser rei; mas ele disfarçará as suas más intenções e 
com intrigas conquistará o poder. 
22 Ele derrotará todos os exércitos inimigos e matará o Grande 
Sacerdote. 
23 Enganará os que fizerem acordos com ele e, mesmo com um 
pequeno exército, ele se tornará cada vez mais poderoso. 
24 Atacará de surpresa as províncias mais ricas do país e nelas fará 
coisas terríveis, que os seus antepassados nunca fizeram. 
Repartirá com os seus soldados as riquezas, os bens e os objetos 
de valor que caírem nas suas mãos. E por um pouco de tempo ele 
fará planos para atacar as fortalezas do país. 
25 —Confiando no seu poder e na sua coragem, ele marchará com 
o seu grande exército contra o rei do Egito. Este sairá para a 
batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, 
pois será traído 
26 pelos seus próprios conselheiros, que o levarão à desgraça. O 
seu exército será derrotado, e muitos dos seus soldados serão 
mortos. 
27 Então os dois reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um 
procurando prejudicar o outro. Mas nenhum dos dois levará 
vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. 
28 Depois, o rei da Síria voltará para o seu país, levando todas as 
riquezas que tiver conseguido na guerra. Planejará acabar com a 
religião do povo de Israel e fará contra eles o que quiser. Depois, 
voltará para o seu país. 
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29 —Quando chegar o tempo certo, ele marchará de novo com os 
seus soldados contra o Egito, mas desta vez não vencerá, como 
venceu na primeira vez. 
30 Soldados virão do oeste em navios e o atacarão. Desesperado, 
ele desistirá da luta e, cheio de fúria, atacará novamente o povo 
de Israel, fazendo com eles o que quiser. Desta vez, ele seguirá o 
conselho dos judeus que abandonaram a sua religião. 
31 Os seus soldados profanarão o Templo, acabarão com os 
sacrifícios diários e colocarão no Templo “o grande terror”. 
32 Por meio de bajulação, o rei ganhará o apoio dos judeus que 
abandonaram a sua religião; mas aqueles que amam a Deus ficarão 
firmes e combaterão o rei. 
33 Mestres sábios aconselharão o povo, mas por algum tempo serão 
mortos à espada ou no fogo, ou serão mandados para fora do país 
como prisioneiros, ou perderão todos os seus bens. 
34 Durante este tempo de perseguição, o povo de Deus receberá 
a ajuda de alguns; mas muitos os ajudarão só por interesse 
próprio. 
35 Alguns dos mestres sábios serão mortos, mas isso será um meio 
de purificar e aperfeiçoar o povo de Deus. Isso continuará até 
chegar o fim, no tempo marcado por Deus. Daniel 11:21-35 

 
Antíoco Epifânio IV (c. 215 - 162 a.C.) foi um rei da Dinastia 

Selêucida que governou a Síria entre 175 e 164 a.C. Ele era o terceiro filho do 
rei Antíoco III Magno, e irmão de Seleuco IV. 

 
Após a derrota do seu pai pelos romanos na Batalha de Magnésia 

(189 a.C.), viveu 14 anos como refém em Roma. Depois desse tempo, em 175 
a.C., tornou-se rei da região da Síria. 

 
Antíoco Epifânio IV tomou o poder impetuosamente, vs. 21-23. 

Antíoco Epifânio IV tornou-se um algoz dos egípcios, vs. 24-30. Antíoco Epifânio 
IV tornou-se um algoz dos judeus ameaçando a cultura e a fé judaica, 
provocando a revolta dos macabeus, provocando o templo, vs. 31-35. 

 
Nos versos 21-22 esse “homem vil” que obtém o reino por manobra 

política (“intrigas”) é Antíoco Epifânio IV, que governou a Síria de 175 a 164 
a.C., de com o acordo do Senado romano. Este é o mesmo chamado “chifre 
menor” em Daniel 8:9-12. Com grande força ele conseguiu derrubar o príncipe 
da aliança, provavelmente se referindo ao sumo sacerdote. 

 
Nos anos de 169 - 167 a.C., Antíoco tomou a cidade de Jerusalém 

e saqueou o templo. Nos versos 23-24, submetendo pequenos grupos, um de 
cada vez, Antíoco se tornou progressivamente mais forte. Ele entrou numa rica 
cidade egípcia atrás da outra por trapaça (enganosamente), quando o povo 
realmente pensava que ele estava trazendo paz e segurança. Assim ele foi 
capaz de fazer o que seu pai não tinha feito: ele conquistou o Egito. 
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Na sequência, nos versos 25-26, o rei do Egito subiu à batalha 
contra ele com um exército poderoso, mas não resistiu. Até mesmo seus amigos 
(“os que comerem os seus manjares”) ajudaram na sua derrota, dando mau 
conselho militar. 

 
No verso 27, temos mais uma prova da soberania e do controle 

divino sobre os reinos humanos. Os dois reis sentaram-se à mesa de paz, mas 
diziam mentiras um ao outro. E, assim, os seus reinados durariam de acordo 
com o cronograma divino, “porque o fim virá no tempo determinado”. Deus tem 
suas mãos nos controles da história! 

 
Nos versos 28-30, Epifânio retornou à Síria levando grande espólio 

de guerra. Seu coração, contudo, estava contra a aliança santa, que se refere 
a Israel e sua adoração a Deus. Os navios de Quitim (os romanos) também 
estavam no Egito. A história diz que os romanos traçaram um círculo na areia e 
ordenaram a Antíoco que não saísse dele enquanto não retornasse ao lugar de 
onde tinha vindo. 

 
E, nos versos 31 em diante, vemos que cheio de amargura, ele 

retornou e descarregou sua ira em Israel. Nos anos 169-167 a.C., Antíoco tomou 
a cidade de Jerusalém, pilhou o templo, e ordenou que os judeus adorassem o 
ídolo grego que ele colocara no templo. Ele acabou com os sacrifícios diários e 
poluiu o altar oferecendo um porco sobre ele. Proibiu a circuncisão, a 
observância do sábado, e a posse de cópias da lei. 

 
O verso 32, mostra que associado com alguns apóstatas dentre os 

judeus, ele levou muitos enganados a cometer erros contra o Senhor, porém os 
fiéis e fortes não cediam a Antíoco e resistiriam a ele. Provavelmente essa é 
uma referência aos hasidim ou aos macabeus. 

 
Nos versos 33-35, descreve-se a grande perseguição contra o povo 

de Deus que separou o restolho do bom. Os “sábios”, os fiéis, se mantiveram 
com a verdade, mas muitos foram mortos. Isto foi cumprido com os macabeus 
que começaram em 168 a.C. com a revolta de Matatias, o velho sacerdote, que 
foi seguido por seus cinco filhos. 

 
4ª etapa dos futuros eventos desvendados refere-se ao 

surgimento do inimigo maior do povo de Deus, vs. 36-39: 
 

36 —O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso, que 
pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis 
contra o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o 
castigue; pois Deus o castigará, de acordo com o que já decidiu. 
37 Esse rei não adorará os deuses que os seus antepassados 
adoravam, nem os deuses que as mulheres preferem, nem 
qualquer outro deus, pois ele acreditará que está acima de todos 
os deuses. 
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38 Mas ele adorará o deus protetor das fortalezas. A esse deus, 
que os seus antepassados não conheciam, esse rei oferecerá ouro, 
prata, pedras preciosas e outros objetos de valor. 
39 Com a ajuda de pessoas que adoram um deus estrangeiro, ele 
defenderá as suas fortalezas. E todos os que o aceitarem como rei 
receberão honrarias, posições de autoridade e terras. Daniel 
11:36-39 

 
1. O inimigo maior do povo de Deus atuará livremente e com 

sucesso até o tempo determinado chegar, vs. 36; 
2. O inimigo maior do povo de Deus também chamado de “besta”, 

no Apocalipse se elevará contra todos os deuses adorados, vs. 
37-38; 

3. O inimigo maior do povo de Deus em sua grande idolatria 
adorará o “deus das fortalezas”, vs. 39. 
 

Quem é este rei do verso 36? Há várias interpretações: 1) Alguns 
tomam a posição que Antíoco Epifânio ainda está em consideração; 2) Alguns 
comentaristas veem este rei como o anticristo escatológico; 3) Ainda outros 
dizem que são os romanos, pois foram os próximos a conquistar o mundo 
mantendo-o sob o seu império durante séculos. 

 
Em vista do contexto a seguir, o anticristo escatológico parece 

ajustar-se melhor à interpretação. Parece-nos que Daniel percebe que os 
eventos desvendados ultrapassam aqueles dias mais próximos.  

 
Na verdade, temos que observar que embora os atos descritos até 

o final do capítulo ainda possam descrever ações de Antíoco Epifânio elas se 
tornam também uma referência do que acontecerá nos últimos dias. A razão 
principal para essa interpretação aparece no verso 4 do capítulo doze que é a 
parte final dessa última profecia. 

 
Ali lemos: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, 

até ao tempo do fim ... Como bem comentou Wallace (185, p. 204), o tempo 
do fim é algo remoto e, certamente mais grandioso até mesmo do que os 
pormenores históricos de todas ações já estudadas. 

 
Mas o texto prossegue e vemos no verso 36, que esse maior inimigo 

do povo de Deus exalta-se e engrandece-se acima de todos os deuses e blasfema 
contra o Deus dos deuses. 

 
Isto certamente se ajusta ao anticristo escatológico que forçará a 

adoração dele mesmo como deus e perseguirá os cristãos (Apocalipse 13:5-7). 
Enquanto Antíoco Epifânio era devoto aos deuses da mitologia grega e quis 
impor o politeísmo da religião grega aos judeus, esse maior inimigo do povo de 
Deus, o anticristo escatológico ... se levantará, e se engrandecerá sobre todo 
deus; contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis ... e, ... não terá respeito 
aos deuses de seus pais ... (vs. 36-37). 
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Ainda nesse verso 36, vemos que ele prosperará até que a 
indignação seja completada, ou seja, até que a indignação do Senhor contra o 
seu povo se complete. Assim, como um instrumento, o Senhor Deus usará esse 
homem vil e ímpio na disciplina contra o seu povo (conf. Daniel 12.7), 
demonstrando mais uma vez que todo poder está submisso ao poder divino. 

 
Nos versos 37-39, esse maior inimigo do povo de Deus é descrito 

como devotado ao “deus das fortalezas”, isto é, o poder era o seu deus. Ele 
adoraria e serviria o seu próprio poder. E, aos que lhe derem atenção ele lhes 
fará prósperos dando-lhe a terra como prêmio. Parece um quadro triste para o 
povo de Deus. Porém temos que lembrar das últimas palavras do verso 36: ... 
porque aquilo que está determinado será feito ... Essa é a segurança que 
podemos ter, nada acontecerá fora do controle e da permissão de Deus. 

 
A 5ª etapa dos eventos futuros desvendados refere-se aos 

conflitos finais promovidos pelo anticristo, vs. 40-45: 
 

40 —Quando chegar o momento final, o rei do Egito atacará o rei 
da Síria, e este sairá ao seu encontro com todas as suas forças 
armadas, isto é, carros de guerra, a cavalaria e muitos navios. 
Como as águas de uma enchente, os seus soldados invadirão o 
Egito. 
41 Ele invadirá também a Terra Prometida e matará milhares e 
milhares de pessoas; mas escaparão os povos de Edom e de Moabe 
e a maior parte do povo de Amom. 
42 O seu exército ocupará muitos países; nem mesmo o Egito 
escapará. 
43 Levará do Egito os tesouros de ouro e de prata e outros objetos 
de valor. E conquistará também a Líbia e a Etiópia. 
44 Mas chegarão notícias do Leste e do Norte, que o encherão de 
medo. Furioso, ele sairá com os seus soldados, resolvido a matar 
muita gente. 
45 Armará o seu acampamento entre o mar Mediterrâneo e o lindo 
monte sagrado. Mas morrerá, e não haverá ninguém para socorrê-
lo. Daniel 11:40-45 

 
1. O conflito final provocará derrota de Israel, Egito, Líbia e 

Etiópia, vs. 40-43; 
2. O conflito final terá como base a grande ira do anticristo, vs. 

44; 
3. O conflito final seguirá com a derrota imposta pelo anticristo, 

mas o seu fim chegará, vs.45. 
 

Nos versos 40-41, esse maior inimigo do povo de Deus derrotaria 
tanto o Norte como o Sul, e entraria, também, na “terra gloriosa”, isto é, no 
território de Israel. 

 
Nos versos 42-43, percebemos que também acontecerão conflitos 

entre o anticristo e os seus inimigos políticos. A todos ele derrotará e terá 
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seguidores. Conforme alguns intérpretes o verso 44 poderia se referir à batalha 
do Armagedom (conf. Ap 16.13-16), mas ele terá o seu fim. 

 
No verso 45, a esperança que nos anima a continuarmos andando 

com o Senhor é que ainda que esse homem vil e iníquo plantasse seus próprios 
tabernáculos na Palestina (a terra entre o mar Mediterrâneo e o monte santo, 
monte Sião), o fim deste reino mundial já está determinado por Deus, ele ... 
chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra ... Vitória divina! 

 
CONCLUSÃO 
 
Que lições podemos apreender desse estudo? Como temos feito, 

vamos destacar três lições que podemos aplicar às nossas vidas, tornando a 
Palavra de Deus relevante para nós: 

 
1) Embora não tenhamos nenhuma menção a Deus nesse capítulo, 

certamente Deus é quem está agindo e fazendo a história andar 
de acordo com os seus planos. Os seus anjos e mensageiros 
efetuam a sua vontade e revelam os seus planos aos seus 
servos. Assim como a vontade de Deus é feita no céu, assim ela 
deve ser obedecida em nossas vidas; 
 

2) Em relação aos dias finais da nossa era é importantíssimo que 
enfrentaremos grande oposição e tribulação, na manifestação 
do homem da iniquidade, o anticristo escatológico. Sendo que 
os dias finais serão difíceis necessitamos estar atentos e 
vigilantes diante da grande prova que enfrentaremos. 
Conforme Lopes (2005, p. 144), precisamos nos acautelar sobre 
a frivolidade e a superficialidade tão características do 
cristianismo contemporâneo; 

 

3) A grande certeza que este texto nos dá é que no final o mal 
será totalmente derrotado. Além dos versos 27, 29 e 35, muitos 
outros versos nos dão conta de que todo poder humano será 
derrotado. Quando um poderoso sobe o tempo do seu domínio 
é determinado por Deus e, assim toda a história, todos os 
eventos, nesse texto, desvendados chegarão ao seu final. Os 
maus, os ímpios, os iníquos terão que acertar-se com Deus. 
Nessa ocasião a verdade de Deus prevalecerá. Podemos contar 
com isso e, assim, vivermos seguros de que o nosso Deus justo 
olha e controla também a nossa história particular. 
 

Oro para que você creia nisso e usufrua da paz que só Deus pode 
nos dar! Um abraço. Até o próximo programa. 
 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/eventos-futuros-desvendados-por-deus/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/eventos-futuros-desvendados-por-deus/

