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DANIEL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCATOLOGIA 
Daniel 7.1-12.13 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos de modo geral 
os capítulos 7 a 12 de Daniel, para obtermos deles a mensagem central dessa 
parte apocalíptica do livro. Vamos fazer as nossas considerações finais sobre as 
profecias e as visões reveladas ao profeta Daniel. 

 

A FINALIDADE DO LIVRO DE DANIEL 

 
A finalidade da profecia de Daniel é mostrar que Deus 

estabelecerá o seu reino eterno, apesar do fracasso do povo de Israel em 
cumprir a missão a ele designada.  

 
Deus, muitos antes dos dias de Daniel escolhera Abraão para dele 

formar um povo que revelaria a sua pessoa e os seus planos salvíficos para toda 
a humanidade. Por meio dos descentes de Abraão, os hebreus, Deus se revelaria 
a humanidade e demonstraria o seu amor para com a criação apresentando o 
único caminho para termos novamente comunhão com ele, comunhão essa que 
foi quebrada quando o ser humano pecou. 

 
Deus reservou para o povo de Israel, também chamado de povo de 

Judá, o privilégio glorioso de ser o seu povo exclusivo, um povo do qual o próprio 



 

 

2 

Deus queria ser Rei. Depois de muitos séculos sob o comando dos homens que o 
próprio Deus tinha levantado para governá-los, os israelitas preferiram um rei 
humano, ... como o têm todas as nações ... (1Sm 8.4-7), rejeitando, assim, o 
governo de Deus sobre eles. 

 
O Senhor Deus, tinha planos maravilhosos para Israel, mas o 

resultado dessa rejeição, o resultado dessa insubmissão ao controle de Deus, 
depois de muitas idas e vindas, provocou a dura disciplina de Deus derramada 
contra o seu povo.  

 
Primeiramente o povo de Israel, o reino do Norte, depois de pecar 

muitíssimo, foi desterrado, sendo levado para o exílio assírio, em 722 a.C. Como 
nação, Israel não mais existiu. Mesmo tendo visto o que aconteceu com seus 
irmãos, o reino de Judá, reino do sul não se arrependeu e continuou a viver de 
modo desagradável a Deus, embora tivesse alguns períodos de renovação 
espiritual.  

 
Depois de 136 anos, Deus teve que disciplinar também o reino do 

sul, pois o pecado da idolatria e do abandono da Lei era visível e afetava toda 
a sociedade. 

 
Muito tempo antes, porém, Deus fizera uma promessa a Davi, o 

homem segundo o seu coração (conf. At 13.22). Deus prometera a Davi que 
sempre teria um descendente seu reinando sobre o seu povo.  

 
Diante dos pecados de Judá, a disciplina veio severamente e, em 

586 a.C. a Babilônia invadiu Jerusalém tomando-a e derrubando o templo, local 
sagrado dos judeus. Quando isso aconteceu, eles não acreditavam que isso 
poderia ocorrer. Pensaram que Deus os tinha abandonado. Parecia que tudo 
estava perdido. Mas, Deus é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Através dos 
muitos profetas ele disse que iria restaurá-los depois da disciplina, e, 
especificamente através de Jeremias, Deus revelou que o exílio babilônico 
duraria setenta anos, simbolizando o tempo que Judá tinha se mantido rebelde 
contra Deus. 

 
Depois desse tempo, Deus mesmo iria recolhê-los de onde 

estivessem e os traria de novo para a terra prometida. 
 
Como Daniel era um homem de Deus, um homem consagrado ao 

Senhor, mesmo exilado e servindo na corte babilônica e na corte persa, a oração 
e o estudo bíblico compunham o seu perfil de fiel servo de Deus.  

 
Ao estudar as profecias de Jeremias, proclamadas, 

aproximadamente, um século antes, Daniel percebeu que os setenta anos já 
estavam se cumprindo e colocou-se diante de Deus para buscar saber e 
entender quais as próximas etapas que Judá deveria experimentar na sua 
caminhada de volta à Palestina, no seu estabelecimento na terra e no seu futuro 
desenvolvimento como nação. 
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O livro de Daniel é o registro das revelações que Deus deu ao seu 
servo sobre os acontecimentos futuros que afetariam o seu povo e as nações 
que com o povo de Deus se relacionavam.  

 
Ao revelar o futuro imediato do que iria acontecer naqueles 

próximos séculos, Deus também revelou a Daniel eventos futuros que afetariam 
todo o povo de Deus por todo o tempo, passando pela vinda do Messias, o 
descendente de Davi que herdaria o seu trono (At 13.23), chegando até os dias 
finais dessa época, até os dias finais da nossa história.  

 
Diante desse panorama histórico o título para essa reflexão é: 
 

O FUTURO DA HISTÓRIA HUMANA REVELADA POR DEUS 

 
Daniel 7.1-12.13 
 
INTRODUÇÃO 
 
Como dissemos anteriormente, o livro de Daniel se divide em duas 

grandes porções. Do capítulo 1 até o capítulo 6 temos os eventos históricos, e, 
do capítulo 7 ao doze temos a seção apocalíptica do livro.  

 
É sobre esse conteúdo que vamos refletir, uma vez mais, 

reforçando e destacando os ensinos que obtivemos quando estudamos cada um 
desses capítulos. Quando consideramos essa parte apocalíptica de Daniel 
percebemos que sua mensagem pode ser colocada como: 

 

SOMENTE DEUS, QUE TEM O CONTROLE DA HISTÓRIA EM SUAS 
MÃOS, PODE REVELÁ-LA AOS SEUS SERVOS DANDO-LHES 
GARANTIA DO FUTURO. 

 
Nesses capítulos encontramos cinco revelações do futuro da 

história humana que comprovam que Deus a tem em suas mãos. 
 
A 1ª revelação é encontrada no capítulo sete – A visão dos reinos 

terrenos e do reino de Deus, 7.1-28: 
 

1. CERTA NOITE, DURANTE o primeiro ano do reinado de Belsazar 
em Babilônia, Daniel teve um sonho, trazendo visões à sua mente. 
Ele escreveu o que viu e aqui está a sua visão: 
2. No meu sonho vi uma grande tempestade no mar, os ventos 
soprando de todos os lados. 
3. Quatro grandes animais, todos diferentes, saíam de dentro do 
mar. 
4. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia! Eu 
continuei a olhar para ele e vi que as asas foram arrancadas. Ele 
não podia mais voar, mas se levantou como um homem e ganhou 
uma mente humana. 
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5. O segundo animal parecia um urso, com uma das patas 
levantada, pronto para atacar. Na sua boca havia três costelas e 
eu ouvi uma voz dizendo ao animal: "Levante-se! Mate e coma 
muita gente! " 
6. O terceiro desses animais estranhos parecia um leopardo, mas 
tinha asas de ave nas costas; além disso, tinha quatro cabeças! 
Esse animal recebeu um grande poder sobre o mundo. 
7. Enquanto continuava a sonhar, um quarto animal apareceu 
saindo de dentro do mar, muito forte. Tão terrível e medonho que 
nem posso contar como ele era! Esse animal tinha dentes de ferro; 
antes de comer alguma coisa, rasgava-a em pedaços com os 
dentes. O que ele não comia, pisava e esmagava com os pés. Ele 
era muito mais feroz que os outros três animais e tinha dez chifres. 
8. Comecei a prestar atenção aos chifres e de repente, apareceu 
outro pequeno chifre entre eles. Três chifres foram arrancados 
para dar lugar ao pequeno, que tinha olhos de homem e uma boca 
muito atrevida. 
9. Continuei a olhar e vi uns tronos sendo colocados. O Ancião de 
Dias – o Grande Deus - Se assentou para julgar. A sua roupa era 
branca como neve e o seu cabelo era branco, muito branco. Ele 
estava sentado num trono de fogo, que se movia sobre rodas 
também feitas de fogo. 
10. Defronte dEle nascia e corria um rio de fogo. Milhões de anjos 
O serviam e centenas de milhões de pessoas estavam diante dEle, 
para serem julgadas. O tribunal foi instalado e os Livros foram 
abertos. 
11. Continuei olhando e vi que o quarto animal, tão violento, tinha 
sido morto e o seu corpo tinha sido entregue para ser queimado. 
Tudo isso porque o pequeno chifre havia ofendido terrivelmente o 
Grande Deus. 
12. Quanto aos outros três animais, eles perderam seus reinos, 
mas puderam continuar vivos por mais algum tempo. 
13. Depois disso, vi um Homem chegar - pelo menos parecia um 
Homem – no meio das nuvens do céu. Aproximou-se do Ancião de 
Dias e foi apresentado a Ele. 
14. Esse Homem recebeu glória e poder para dominar todas as 
nações do mundo. Todos os homens, de todos os povos, deviam 
obedecer a Ele. O poder que Ele recebeu é eterno - nunca 
terminará. O seu reino nunca será destruído. 
15. Eu fiquei muito confuso e perturbado com o que vi ( Daniel é 
quem está escrevendo ). 
16. Por isso cheguei perto de uma das pessoas que estavam perto 
do trono e perguntei o que significava tudo aquilo. Então ele me 
explicou. 
17. Esses quatro grandes animais representam quatro reis que vão 
dominar a terra. 
18. Mas, perto do fim dos tempos o povo do Grande Deus vai 
dominar todos os outros do mundo, para sempre e eternamente. 
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19. Eu estava muito curioso sobre aquele quarto animal, feroz e 
violento, que tinha dentes de ferro e unhas de bronze, o animal 
que pisava suas vítimas até matá-Ias. 
20. Perguntei sobre ele e também sobre aqueles dez chifres. Além 
disso, quis saber sobre o pequeno chifre que apareceu depois e 
destruiu três dos dez - o chifre que tinha olhos e falava com muito 
atrevimento, que parecia ser mais forte que os outros dez. 
21. Enquanto eu olhava, vi aquele pequeno chifre lutar contra o 
povo de Deus e vencer, 
22. até que o Ancião de Dias instalou o seu tribunal e fez justiça 
ao seu povo, dando a ele o governo de toda a terra. 
23. Então a pessoa com quem eu estava conversando respondeu: 
"O quarto animal é a quarta grande nação que dominará a terra. 
Ele será muito mais violento que os outros. Vai devorar todo o 
mundo, destruindo tudo o que estiver em seu caminho. 
24. Os dez chifres desse animal são dez reis que vão aparecer 
desse império. Então, vai entrar em cena um outro rei, ainda mais 
cruel que os outros dez. Ele vai destruir três dos dez reis. 
25. Vai desafiar o Grande Deus e maltratar o povo de Deus com 
perseguições e tentará mudar todas as leis, os costumes dos povos 
e os padrões morais. Durante três anos e meio, fará o que bem 
entender com o povo de Deus. 
26. Mas quando o Ancião de Dias instalar o seu tribunal, vai tirar 
desse rei todo o seu poder, para acabar com ele de uma vez por 
todas. 
27. Então todas as nações da terra, todas as suas riquezas e "por 
um prazo e um tempo". 
28. E assim terminou o meu sonho. Quando acordei, fiquei muito 
perturbado, branco de medo, mas não contei a ninguém o que 
tinha visto. Daniel 7:1-28 

 
1. Esta visão é complementar ao sonho de Nabucodonosor 
registrado no capítulo dois. Lá, o rei viu uma grande estátua com 
tipos de materiais diferentes em cada uma das partes que a 
compunham.  
 
A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre 
e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés 
eram de ferro e barro. Uma pedra foi arremessada contra essa 
grande estatua e ela ruiu.  
 
Nesse relato Daniel sonha e vê quatro animais ferozes: um leão 
com asas de águia que lhe foram arrancadas (vs. 4); um urso com 
um lado mais alto que o outro tendo em sua boca três costelas e 
a liberdade para comer o que quisesse (vs. 5); um leopardo com 
quatro asas na costa (vs. 6); um animal estranho e feroz com 
dentes de ferro que despedaçava tudo e pisava com os pés o que 
tinha sobrado; este animal tinha dez chifres, e por fim um 
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pequeno chifre surgiu tomando o lugar de três dos chifres 
anteriores (vs.7).  
 
Nos versos 13 e 14, Daniel vê uma figura como o filho do Homem 
que recebeu o domínio e a glória e o reino, que jamais será 
destruído. 
 
2. A interpretação dessa visão nos faz identificar esses animais 
com os reinos mundiais, ou com os impérios mundiais: 1) O leão 
representa o império babilônico, que dominou o mundo de 626 a 
539 a.C. 2) O urso representa o império medo – persa, que dominou 
o mundo de 539 a 331 a.C., sendo que os persas se sobressaíram 
quando comparados com os medos. 3) O leopardo representa o 
império grego, que dominou o mundo de 331 a 63 a.C., tendo 
Alexandre o grande como seu grande general, que morreu cedo e 
foi substituído pelos quatro reinos comandados pelos quatro 
generais. 4) O animal estranho e feroz representa do império 
romano que dominou o mundo de 63 a.C. até 476 d.C.  
 
Os dez chifres representam os reinos que se associaram ou se 
originaram dele. 
 
3. O pequeno chifre que surgiu e mereceu grande atenção de 
Daniel representa o anticristo escatológico, que proferirá 
blasfêmia contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. 
 
Posteriormente foi estabelecido um tribunal para lhe tirar o 
domínio, para o destruir e o consumir até o fim. 
 
A grande lição que aprendemos é que todo poder humano tem o 
seu limite estabelecido por Deus e, no fim o reino que deterá o 
poder eterno é o reino de Deus. 
 
A 2ª revelação é encontrada no capítulo oito – A visão da 

ascensão e da queda dos reinos terrenos, 8.1-27: 
 

1. NO TERCEIRO ANO do reinado de Belsazar, eu tive outra visão, 
parecida com a primeira. 
2. Na minha visão, eu me achava na cidade de Susã, uma das 
capitais do império, que fica na província de Elão. Eu estava em 
pé, junto ao rio Ulai. 
3. Ao olhar em volta, vi um carneiro na outra margem do rio. Ele 
tinha dois chifres e eu, percebi que um dos chifres se tornou maior 
que o outro. 
4. O carneiro atacava com chifradas tudo o que estava à sua volta. 
Ninguém conseguia resistir ao carneiro nem salvar suas vítimas. 
Ele fazia o que bem queria e cresceu muito. 
5. Enquanto eu olhava para o carneiro e pensava no que aquilo 
poderia significar, apareceu de repente, do oeste, um bode. Ele 
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corria tão depressa que nem chegava a tocar no chão. Esse bode 
tinha um grande chifre, bem entre os olhos, 
6. e atacou furiosamente o carneiro de dois chifres. 
7. Ele estava muito bravo e quebrou os dois chifres do carneiro, 
que não tinha, forças para resistir. O bode derrubou e pisou o 
carneiro, que não tinha ninguém para o ajudar. 
8. O vencedor ficou muito poderoso e orgulhoso, mas quando 
estava no máximo de seu poder, o grande chifre foi quebrado e 
em seu lugar apareceram quatro chifres menores, apontando para 
quatro direções diferentes. 
9. Um desses chifres, começou a crescer bem devagar, mas logo 
se tornou forte. Ele atacou o sul e o leste, fazendo guerra contra 
Israel. 
10. Lutou, contra o povo de Deus e derrotou alguns, dos líderes 
judeus. 
11. Chegou a desafiar o Comandante do exército dó Céu, 
interrompendo os sacrifícios que eram oferecidos diariamente a 
Deus e manchando a pureza do seu templo. 
12. Apesar desses pecados terríveis, Deus não deixou o exército 
do Céu castigar o chifre. O resultado disso foi que a verdade e a 
justiça desapareceram e a maldade se espalhou. 
13. Então ouvi dois anjos conversando. O primeiro dizia: "Quanto 
tempo vai passar até que o sacrifício diário volte ar ser oferecido? 
Quando é que a destruição do templo vai ser vingada? Quando o 
povo de Deus vai vencer a sua luta? " 
14. E o outro anjo respondeu: '''Isso ainda vai demorar dois mil e 
trezentos dias. 
15. Eu me esforcei para entender o que significava a visão. De 
repente, apareceu na minha frente um homem - ou pelo menos 
parecia um homem – 
16. e ouvi uma voz de homem, vinda da outra margem do rio: 
"Gabriel, ensine a Daniel o significado da visão". 
17. Então, Gabriel começou a andar em minha direção. Mas eu 
fiquei tão apavorado que caí por terra e escondi o rosto. "Filho do 
homem", ele disse, "você precisa saber que essa visão só vai 
acontecer no fim dos tempos". 
18. Aí eu desmaiei, caído de bruços no chão. Mas Gabriel me 
tocou, me ajudou a levantar 
19. e disse: Eu estou aqui para dizer a você o que vai acontecer 
nos últimos dias de um período terrível - porque o que você viu vai 
acontecer no fim da história do mundo. 
20. Os dois chifres do carneiro que você viu são os reis da Média e 
da Pérsia 
21. aquele bode peludo é a Grécia e o grande chifre entre os olhos 
do bode é o primeiro rei daquele país. 
22. Você viu o chifre ser quebrado e quatro chifres menores 
aparecerem em seu lugar; isso significa que o império grego será 
dividido em quatro partes, cada uma com seu rei. Mas nenhum 
deles será tão poderoso como o primeiro, o grande chifre. 
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23. Quando esses reinos estiverem chegando ao seu fim, quando a 
lei e a moral já não forem respeitadas, vai subir ao poder um rei 
muito mau, muito inteligente, mestre em fazer tratos e não 
cumprir. 
24. Ele será muito poderoso, mas terá um poder que vem do diabo. 
Será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá todos os seus 
inimigos, mesmo se tiverem grandes exércitos. Além disso, fará 
muito mal ao povo de Deus. 
25. Será tão bom em mentiras e enganos que vai derrotar muitos 
inimigos, apanhando-os desprevenidos, enquanto pensam que 
estão em segurança. Ai, ele se achará tão poderoso que vai tentar 
vencer o Grande Príncipe numa batalha. Mas, quando isso 
acontecer, ele vai ser destruído pela mão de Deus, já que nenhum 
homem foi capaz de vencê-lo. 
26. Depois disso, em seu sonho, você ouviu falar de dois mil e 
trezentos dias até o povo poder adorar a Deus novamente. Esse 
número é exato, nem um dia a mais ou a menos. Mas essas coisas 
só vão acontecer daqui a muito tempo. Por isso, você não deve 
contar o seu sonho a ninguém. 
27. Por causa de tudo isso, eu fiquei fraco e doente por vários dias. 
Depois, quando melhorei, voltei a tratar dos negócios do rei. Mas 
ainda estava perturbado com minha visão, sem conseguir entendê-
la direito. Daniel 8:1-27 

 
1. Essa visão é uma ampliação, é um detalhamento da parte mais 
próxima da visão do capítulo sete e, consequentemente ela se 
relaciona também com o capítulo dois. Nessa visão Daniel 
observou a luta entre um carneiro e um bode e o surgimento de 
um outro pequeno chifre. O carneiro tinha dois chifres e um dos 
chifres era maior que o outro.  
 
Esse carneiro dava cabeçadas, dava chifradas para todos os lados, 
ninguém podia resisti-lo, ele fazia o que bem queria e assim ele 
crescia em poder. Daniel observou também e viu um bode que 
vinha do Oeste e corria tão depressa, que as suas patas não 
encostavam no chão. 
 
Esse bode tinha um só chifre e correu até onde estava o carneiro 
e o atacou violentamente, quebrando-lhe os chifres. O bode jogou 
o carneiro no chão e o pisou com as patas. Com isso o bode foi 
crescendo e atingiu o máximo poder. Porém quando estava no 
auge, o seu chifre foi quebrado e no seu lugar nasceram quatro 
chifres compridos.  
 
Posteriormente, de um dos chifres nasceu um chifre pequeno 
crescendo para todos os lados até alcançar a Terra Prometida. 
Esse pequeno chifre cresceu e foi ocupando os lugares mais 
sagrados e, até acabou com os sacrifícios diários que eram 
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oferecidos ao Altíssimo e profanou o santuário, apresentando uma 
oferta nojenta e proibida.  
 
Porém esse pequeno chifre teve limitados os dias do seu poder e, 
assim, depois disso o santuário foi purificado e reconsagrado.  
 
2. A interpretação dessa visão era fundamental para o povo de 
Israel, naqueles dias, pois os acontecimentos descritos na visão 
afetariam diretamente o povo de Deus, naquele período histórico 
que se seguia ao retorno à Jerusalém, depois da dura disciplina do 
exílio. 
 
O carneiro com os chifres desiguais representa o império medo-
persa (vs. 20). É interessante que se destaca que os dois chifres 
do carneiro eram grandes, mas o segundo era muito maior que o 
primeiro.  
 
Essa colocação nos lembra de 7.25, que mostra o urso levantado 
mais de um lado do que de outro. É o império medo-persa, sendo 
que os persas eram mais vigorosos que os medos e rapidamente 
tomaram a liderança desse grande império que sucedeu a 
Babilônia.  
 
O império persa derrotou o império babilônico e assim tornou o 
senhor do mundo. Nos dias dessa visão, o império medo-persa 
ainda não existia, mas na visão, Daniel pode ver a sua ascensão e 
queda, quando foi derrotada pela Grécia, cerca de 210 anos depois 
da profecia. 
 
Essa derrota, foi exatamente a derrota imposta pelo bode que 
simbolizava a Grécia, contra o carneiro que simbolizava a Pérsia. 
Esse bode que tinha apenas um chifre e veio tão rápido que nem 
tocava no chão representava o domínio grego e o grande poder de 
Alexandre. 
 
Quanto mais ele foi conquistando, mais o seu poder foi sendo 
notado, mas quando estava no auge, esse grande chifre foi 
quebrando simbolizando a morte prematura do imperador 
Alexandre.  
 
O seu reino foi dividido em quatro partes, pelos generais 
comandantes das suas tropas, ficando dois deles mais poderosos. 
Ptolomeu ficou com os povos do sul e Seleuco ficou com os povos 
do norte. Dessa divisão surgiu um pequeno chifre que não deve ser 
confundido com o pequeno chifre do quarto animal do capítulo 
sete.  
 
Esse pequeno chifre surgiu dos quatro chifres do bode, isto é, do 
império grego, e especificamente, do reino dos selêucidas. E diz o 
texto que esse pequeno chifre se voltou contra o Altíssimo e contra 
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o seu povo. Mas como diz o verso 25 finalmente ele desafiará a 
Deus, o rei dos reis, mas será destruído sem a utilização da força 
humana. 
 
3. Querido amigo, mesmo que tenham surgido outros “chifres 
pequenos” que se levantaram contra o povo de Deus, sem dúvida 
foi Antíoco Epifânio IV o grande tipo do anticristo escatológico que 
um dia perseguirá o povo de Deus. Mas a boa notícia é que o seu 
reinado teve um fim. Um fim determinado por Deus que controla 
a história humana.  
 
E uma notícia que nos enche de alegria e segurança é que também 
no final dos tempos quando se manifestar o verdadeiro e real 
anticristo, inimigo de Deus e do seu povo, esse também terá o seu 
fim. Ele será destruído pelo sopro do Cordeiro, o Senhor Jesus, o 
Cristo! 
 
A 3ª revelação é encontrada no capítulo nove – A visão das 

setenta semanas na história humana, 9.1-27: 
 

1. NO PRIMEIRO ANO do reinado do rei Dário, o filho de Assuero – 
ele era um Medo, mas foi indicado para rei dos caldeus, 
2. eu, Daniel, descobri lendo o livro do profeta Jeremias, que 
Jerusalém havia de Ficar destruída por setenta anos. 
3. Por isso pedi ao Senhor, com muita insistência, para dar fim à 
nossa escravidão e nos mandar de volta para nossa terra. Orei, 
jejuei e usei panos de saco como roupa. Joguei cinza sobre a 
cabeça 
4. e confessei os meus pecados e os pecados do meu povo. "Oh 
Senhor", eu orei, "o Senhor é um Deus grande e impressionante; o 
Senhor sempre cumpre suas promessas de amor às pessoas que O 
amam e obedecem suas leis. 
5. Mas nós, nós temos pecado demais. Nós fomos rebeldes com o 
Senhor e fizemos pouco de Seus mandamentos. 
6. Nós nem quisemos ouvir os seus servos, os profetas, que o 
Senhor mandou tantas vezes para avisar aos nossos reis, príncipes 
de todo o povo. 
7. Oh Deus, o Senhor é justo. Nós é que somos pecadores, tão 
pecadores que ficamos até envergonhados, como está 
acontecendo agora. Sim, todos nós - os homens de Judá, os 
moradores de Jerusalém e todo o povo judeu, espalhados por 
causa de nossa infidelidade. 
8. Ó Senhor, nós, nossos reis e nossos príncipes estamos morrendo 
de vergonha por causa de todos os nossos pecados. 
9. Mas o Senhor nosso Deus é cheio de amor e perdoa até aqueles 
que se revoltam contra Ele. 
10. Ó Senhor nosso Deus, nós fomos desobedientes e zombamos 
das leis Que o Senhor nos deu pelos Seus servos, os profetas. 



 

 

11 

11. Todo o povo de Israel desobedeceu, e se desviou; nenhum 
judeu quis ouvir a sua voz. Por isso, a terrível maldição do Senhor 
caiu sobre nós - a maldição que Moisés, o servo de Deus, descreveu 
na Lei. 
12. O Senhor fez exatamente o que nos avisou que iria fazer contra 
o povo e os líderes. Nunca, em toda a história humana, aconteceu 
um desastre tão terrível quanto a destruição de Jerusalém e de 
seus habitantes! 
13. Tudo aconteceu exatamente como Moisés escreveu na Lei. 
Todos os males que ele tinha profetizado, aconteceram conosco! 
Assim mesmo, nós teimamos e continuamos a cometer pecados, 
sem pedir perdão a Deus, e sem voltar a fazer o que agrada a Ele. 
14. Por isso, de propósito, o Senhor provocou essa terrível tragédia 
que quase destruiu nosso povo. Ele é justo em tudo o que faz. 
Também em nos castigar, porque nós desobedecemos as suas 
ordens. 
15. O nosso Deus, o Senhor tornou o seu nome famoso e respeitado 
quando tirou o seu povo do Egito, mostrando grande poder. Faça 
isso novamente, Senhor! Embora nós tenhamos pecado tanto, 
embora estejamos cheios de maldade, 
16. mesmo assim, Senhor, por causa da sua justiça e do seu amor, 
deixe de lado a sua ira contra Jerusalém, a sua cidade, o seu 
monte Santo! Agora, os povos vizinhos vivem rindo de nós por 
causa do que aconteceu a Jerusalém, como resultado de nossos 
pecados. 
17. Ó nosso Deus, ouça a oração do seu servo! Escute os meus 
pedidos! Demonstre mais uma vez o seu amor pelo seu templo 
destruído - para sua própria glória, Senhor! 
18. Ó meu Deus, vire-Se para mim e ouça a minha oração. Abra 
seus olhos e veja a nossa desgraça, veja a nossa cidade - a sua 
cidade - completamente destruída! Nós não estamos pedindo 
porque somos bons ou merecemos alguma coisa. Pedimos porque 
o Senhor é muito bondoso, apesar de todo o nosso terrível pecado! 
19. Ó Senhor, escute! á Senhor, perdoe! á Senhor, ouça o que eu 
peço e faça alguma coisa! Não Se demore, ó meu Deus, porque 
todos chamam os judeus e Jerusalém pelo seu nome. 
20. Enquanto eu ainda estava orando, confessando o meu pecado 
e o pecado do meu povo e pedindo a Deus por Jerusalém, o seu 
santo monte, 
21. Gabriel, a quem eu tinha visto na minha visão anterior, voou 
rapidamente e me tocou, na hora do sacrifício da tarde. 
22. "Daniel", ele me disse, "eu vim para ajudá-lo a entender os 
planos de Deus. 
23. No instante em que você começou a orar, foi dada uma ordem. 
Eu vim para dizer a você o que é essa ordem, porque Deus tem um 
amor muito especial por você. Escute e procure entender a visão 
que você teve. 
24. O Senhor determinou quatrocentos e noventa anos de castigo 
sobre Jerusalém e seu povo. Assim, finalmente, eles aprenderão a 
se afastar do pecado; toda a culpa dos judeus será apagada. 
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Então, o reino da eterna justiça começará e o lugar mais Santo, 
no templo em Jerusalém, será novamente dedicado, como os 
profetas prometeram. 
25. Agora ouça bem! Vão passar quarenta e nove anos mais 
quatrocentos e trinta e quatro anos a partir do dia em que for 
assinado o decreto para a reconstrução de Jerusalém até a 
chegada do Ungido! O povo judeu vai passar por maus momentos, 
mas Jerusalém vai ser reconstruída, seus muros e suas ruas. 
26. Depois desse período de quatrocentos e trinta e quatro anos, 
o Ungido será morto sem estabelecer o seu reino... e vai surgir um 
rei que, com seus exércitos, destruirá a cidade e o templo. Mas 
eles serão destruídos por uma inundação. Até o fim dos tempos 
estão determinadas guerras e todos os sofrimentos que elas 
trazem. 
27. Esse rei fará um tratado de paz com Israel, que deverá durar 
sete anos. Depois de três anos e meio ele quebrará sua palavra. 
Vai obrigar os judeus a parar com todos os sacrifícios e ofertas 
religiosas e depois, como ponto alto de todas as suas maldades, 
esse Inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. 
Mas, na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo 
acontecerá de repente contra esse Perverso. Daniel 9:1-27 

 
1. Essa terceira visão de Daniel refere-se à história humana depois 
dos dias de Daniel. Essa visão foi dada a Daniel em resposta a sua 
oração, depois que ele ao estudar as Escrituras, percebeu que 
através do profeta Jeremias Deus tinha determinado setenta anos 
para o fim do exílio.  
 
Então, depois de orar e aguardar a resposta divina, foi revelado a 
Daniel acontecimentos que iriam até os dias do Novo Testamento 
e, quando a estudamos detalhadamente percebemos que nesta 
visão se menciona também acontecimentos que ocorrerão na 
etapa final da nossa história.  
 
Nessa visão as figuras não são estátuas ou animais. Aqui se usa 
simbolicamente o tempo para revelar o que estava oculto. Usa-se 
aqui “semanas”, um tempo que representam grupos de sete anos 
para desvendar a Daniel os acontecimentos que ocorreriam desde 
os seus dias até os dias finais, antes da chegada final do tempo da 
eternidade. 
 
2. Foi revelado a Daniel que o castigo do povo de Deus e da cidade 
santa iriam durar setenta semanas, até que terminasse a revolta, 
o pecado acabasse, o perdão fosse obtido, a justiça eterna fosse 
restabelecida e o santuário fosse novamente reconsagrado (vs. 
24).  
 
Esse tempo foi dividido em três períodos: 1) O 1º período duraria 
sete semanas, igual a 49 anos, vs. 24-25a; 2) O 2º período duraria 
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sessenta e duas semanas, igual a 434 anos, vs. 25b-26; 3) O 3º 
período duraria uma semana, igual a sete anos, vs. 27. 
 
3. No verso 25, o começo das setenta semanas ocorreria com o 
decreto para reconstruir Jerusalém. E, como dissemos 
anteriormente, esse decreto da reconstrução tem sido 
interpretado de diferentes maneiras.  
 
Alguns estudiosos o interpretam como o decreto de Ciro (Esdras 
1:1-4); outros, como o decreto de Dario (Esdras 6); outros, como 
o decreto de Artaxerxes (Esdras 7); e ainda outros, como o decreto 
de Artaxerxes (Neemias 2). 
 
Na verdade, muitas tentativas têm sido feitas para fixar as datas 
desta profecia. Embora alguns considerem literalmente esses 
números, é bem provável que eles sejam simbólicos. 
 
Entretanto é possível definir-se os acontecimentos: 1) Jerusalém 
seria reconstruída. 2) Passado um período de tempo, o Messias 
nasceria e desenvolveria o seu ministério, que terminaria com a 
sua morte, como diz o texto ... será morto o Ungido e já não 
estará ... (9.26). Até aí teríamos os dois períodos num total de 
sessenta e nove semanas. 3) Depois desses acontecimentos 
sobraria ainda uma semana, isto é, a septuagésima semana. E em 
relação a essa semana (49 anos) temos, de novo, algumas 
interpretações: 
 
a) Alguns interpretam que ela ocorreria depois de um grande 

período de tempo, um lapso de tempo, que tem sido 
interpretado como o período da igreja, a época da graça, o 
período em que agora vivemos. Depois desse período a 
contagem seria novamente iniciada e aconteceria essa 
septuagésima semana, com o templo reconstruído e a volta dos 
sacrifícios judaicos, nesse período entendido como a grande 
tribulação, logo antes da vinda do Messias; 
 

b) Outra maneira de se interpretar essa septuagésima semana é 
colocá-la como um acontecimento logo após aqueles eventos, 
não tendo, portanto, nenhum lapso de tempo de interrupção, 
não tendo esse período denominado “lacuna profética”. Aqui 
se entende que Cristo, o Ungido (vs. 26) morreu nesta 
septuagésima semana (cf. Is 53.8). Conforme essa 
interpretação se entende que a septuagésima semana está 
ligada à primeira vinda do Messias, do Ungido, pois o texto se 
refere também à sua morte. 
 

O que temos visto e constatamos novamente é uma tentativa de 
uma ou outra maneira de se fixar datas, porém o próprio texto nos 
deixa sem essa alternativa, pois a maior intenção de Deus é que 
além de termos certeza do seu controle sobre a história humana, 
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visto que ele é quem determina tempos e datas, ele quer que eu 
e você estejamos alertas, preparados para nos encontrarmos com 
ele no dia final. 
 
A 4ª revelação é encontrada nos capítulos dez e onze – A visão 

sobre os reinos do Norte e do Sul, 10.1-11.45: 
 

Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias 
 
1. NO TERCEIRO ANO do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel 
também chamado Beltessazar, teve outra visão. Essa visão 
mostrava alguns fatos que, com toda a certeza, iriam acontecer 
no futuro. Tempos muito difíceis que haviam de vir, de guerra e 
sofrimento. Desta vez Daniel entendeu perfeitamente a visão. 
2. Eu tive a visão, Daniel contou mais tarde, depois de passar três 
semanas lamentando. 
3. Durante essas três semanas não comi nada, nem carne nem 
vinho, nem as gostosas sobremesas do palácio. Também não me 
lavei, barbeei, nem penteei meu cabelo. 
4. Então um dia, no começo do mês de Abril, eu estava andando 
pela margem do grande rio Tigre. 
5. Olhei para cima e vi um homem vestido com uma roupa de linho, 
usando um cinto de ouro puro. 
6. A pele desse homem brilhava; do seu rosto saía uma luz 
parecida com a dos relâmpagos e os seus olhos eram chamas de 
fogo. Os seus braços e pés pareciam feitos de bronze polido, de 
tanto que brilhavam, e quando ele falou, eu tive a impressão de 
estar ouvindo uma grande multidão. 
7. Somente eu, Daniel, enxerguei aquela visão; os meus 
companheiros não viram coisa alguma mas, de repente, ficaram 
completamente apavorados e, correndo, procuraram um lugar 
para se esconder. 
8. Com isso, eu fiquei sozinho. Quando vi aquela pessoa tão 
impressionante, perdi completamente as forças, fiquei sem cor, 
pronto a desmaiar de tanto medo! 
9. Quando ele falou comigo, desmaiei com o som da sua voz, 
caindo ao chão, batendo com o rosto na terra. 
10. Mas uma mão me tocou e me levantou, deixando me apoiado 
nos joelhos e nas mãos. 
11. Aí, ouvi uma voz que dizia: "Daniel, homem que Deus ama 
muito, levante-se e ouça o que vou dizer, porque Deus me mandou 
falar com você". Então me levantei, ainda tremendo de medo. 
12. Ele continuou e disse: "Não fique assustado, Daniel. Os seus 
pedidos foram ouvidos no céu e respondidos no primeiro dia! 
Quando você começou a jejuar diante de Deus e a orar pedindo 
sabedoria, eu fui enviado para encontrá-lo. 
13. Mas durante vinte e um dias o poderoso Espírito do Mal que 
domina o reino da Pérsia me impediu. Foi então que Miguel, um 
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dos anjos mais importantes, veio me ajudar. Assim, eu consegui 
vencer os maus espíritos que mandam no reino da Pérsia. 
14. Eu vim para contar a você o que vai acontecer ao seu povo, os 
judeus, no fim da história - porque o cumprimento desta profecia 
ainda está muito longe. 
15. Enquanto ele falava, eu olhava para o chão, sem poder dizer 
uma única palavra. 
16. Aí alguém, que parecia ser um homem, tocou a minha boca e 
voltei a falar. Então disse àquele mensageiro celeste: "Meu senhor, 
fiquei com muito medo ao vê-lo. Perdi as forças, completamente. 
17. Como é que uma pessoa como eu pode falar com o meu senhor? 
Não tenho mais forças, não consigo nem respirar! " 
18. Então aquele alguém que parecia ser um homem me tocou 
mais uma vez e senti minhas forças voltarem. 
19. "Deus o ama muito", ele me disse. "Não tenha medo! Fique 
calmo. Seja forte - forte, entendeu? " Quando ele falou isso, eu 
me senti forte como nunca e disse a ele: "Agora o senhor pode 
continuar a falar, porque me fez ficar forte novamente. " 
20. Ele respondeu: "Você sabe por que eu vim até aqui? Vim para 
contar a você o que está escrito no "Livro da Verdade". Depois, 
quando eu partir, terei de lutar novamente contra o príncipe da 
Pérsia, e depois contra o príncipe da Grécia. 
21. E o único que vai me ajudar nessa luta é Miguel, o anjo que 
protege o seu povo, Israel. Daniel 10:1-21 

 

O império medo-persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino 
será dividido em quatro. Guerra entre o rei do Sul e o rei do 
Norte 
 
1. NO PRIMEIRO ANO do reinado de Dário, o medo, eu fui mandado 
para animá-lo e ajudá-lo. 
2. Agora vou mostrar a você o que vai acontecer no futuro. A Pérsia 
ainda vai ter três reis. Estes, serão seguidos por um quarto rei, 
mais rico que todos eles. Ele vai usar sua riqueza para formar um 
grande exército e tentará destruir a Grécia. 
3. Depois disso, um grande rei vai surgir, e dominar um enorme 
império. Tudo que desejar fazer, ele vai conseguir. 
4. Mas, quando estiver no máximo do poder, seu reino será 
quebrado e dividido em quatro partes mais fracas. Esses quatro 
novos reinos não vão ser dominados pelos filhos do grande rei. O 
seu reino será arrancado e entregue a outros, fora da sua família. 
5. Um desses novos reis, o rei do Egito, criará uma nação poderosa, 
mas seus generais vão se revoltar. O rei perderá o trono, porém os 
generais acabarão deixando o reino ainda mais forte que antes. 
6. Muitos anos depois, o rei do Egito e o rei da Síria farão um 
tratado de paz. Como prova de amizade e confiança, a filha do rei 
do Egito se casará com o rei da Síria. Mas logo, ela perderá sua 
influência sobre o marido e suas esperanças, as esperanças de seu 
país, irão por água abaixo. 



 

 

16 

7. Porém, quando seu irmão se tornar rei do Egito, fará guerra 
contra o rei da Síria e vencerá, entrando na sua fortaleza. 
8. Ao voltar para o Egito, levará os ídolos e imagens dos sírios. 
Além disso, levará para sua terra muitos objetos de ouro e de 
prata. Depois, haverá paz entre o Egito e a Síria por alguns anos. 
9. Após esse período de paz, o rei da Síria fará um ataque rápido 
contra o Egito, mas voltará depressa para sua terra. 
10. Porém os filhos desse rei vão montar um grande exército e 
passando por Israel atacarão as fortalezas do Egito. 
11. O rei do Egito vai reagir valentemente, atacando e derrotando 
o grande exército do rei da Síria. 
12. Então, cheio de orgulho, o rei do Egito mandará matar 
milhares de soldados inimigos. Apesar disso, a alegria da vitória 
vai durar pouco tempo. 
13. Alguns anos depois, o rei da Síria voltará à guerra, com um 
exército maior e mais bem treinado que o anterior. 
14. Além disso, outras nações vão ajudar a Síria nessa guerra 
contra o Egito. Até alguns judeus revoltados vão se juntar a esse 
exército, para cumprir a profecia, mas não conseguirão nada com 
isso. 
15. O rei da Síria e seus aliados cercarão algumas fortalezas do 
Egito e vencerão as batalhas. Os orgulhosos soldados do Egito 
serão completamente derrotados, e os melhores deles não 
resistirão. 
16. "O rei da Síria continuará avançando com seus exércitos e 
ninguém será capaz de deter o seu avanço. Ele invadirá a Terra 
Gloriosa, Israel, e levará consigo todas as riquezas dos judeus. 
17. Para conquistar completamente o Egito, ele tentará fazer um 
tratado com o rei egípcio: a filha do rei da Síria se casará com o 
rei do Egito. Ela será uma espiã para seu pai, mas o plano não vai 
dar resultado. 
18. Depois disso, esse rei atacará as cidades do litoral e 
conquistará muitas delas. Mas, um certo general vai derrotá-lo 
numa batalha, fazendo seu exército voltar para a Síria, 
envergonhado. 
19. Durante a volta para sua terra, uma surpresa vai acontecer e 
esse rei vai desaparecer, de repente. 
20. O rei que virá depois dele será lembrado como o rei que 
mandou um cobrador de impostos para a terra de Israel. O seu 
reinado será curto e ele morrerá misteriosamente, mas não nas 
guerras e nos conflitos. 
21. O rei que virá a seguir será um homem muito mau, a quem o 
reino não pertencerá por direito de família. Ele se tornará rei 
fazendo intrigas, em pleno tempo de paz. 
22. Ao se tornar rei, vai eliminar todos os seus inimigos, inclusive 
o principal sacerdote de Israel. 
23. As promessas desse rei não valerão coisa alguma! Sua maneira 
de conseguir realizar a sua vontade será a mentira. Mesmo tendo 
poucos seguidores, ele se tornará um rei muito poderoso. 
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24. Ele invadirá as terras mais ricas sem aviso e fará algo que 
nunca tinha sido feito antes: vai dividir as terras dos ricos com o 
povo. Conseguirá conquistar muitas fortalezas poderosas, mas isso 
durará pouco tempo. 
25. Depois disso, mais animado, formará um grande exército para 
atacar o Egito. Por seu lado, o Egito também vai formar grandes 
tropas para a luta, mas apesar disso, os planos secretos do rei da 
Síria darão resultado. 
26. Espiões do rei da Síria que viviam no próprio palácio do rei do 
Egito causarão a derrota dos egípcios; o exército do Egito vai 
perder muitos soldados, mortos, feridos e que fugiram do 
combate. 
27. Quando estiverem reunidos para tratar da paz, esses dois reis 
farão planos para enganar um ao outro. Isso não vai adiantar nada, 
porque Deus já planejou o resultado daquelas guerras. 
28. O rei da Síria voltará para sua terra carregado de riquezas. 
Passará por Israel e fará grandes estragos, matando e destruindo. 
29. Depois, na hora exata marcada por Deus, ele voltará a atacar 
o Egito. Dessa vez, porém, a história vai ser diferente. 
30. Aparecerão no Egito alguns navios de guerra vindos de Roma; 
ele ficará com medo e voltará para sua terra. Furioso por ter sido 
obrigado a fugir da batalha, o rei da Síria atacará Jerusalém mais 
uma vez 
31. e vai desrespeitar o templo, obrigando os judeus a parar com 
os sacrifícios diários e adorando ídolos dentro do templo. Quando 
partir, deixará no governo de Israel, judeus que não amam a Deus 
- homens que abandonaram a fé de seus pais. 
32. Ele prometerá muitas vantagens aos que não dão importância 
as coisas de Deus, e assim eles passarão a colaborar com a Síria. 
Apesar disso, as pessoas que conhecem o seu Deus serão corajosas 
e farão grandes coisas! 
33. Os homens que compreenderem as verdades espirituais 
ensinarão muita gente naqueles dias. Mas, estarão sempre 
correndo grande perigo! Muitos morrerão queimados; outros 
morrerão pela espada; alguns serão presos, sequestrados e 
roubados. 
34. De vez em quando eles receberão ajuda, muito pequena. Mas 
alguns desses amigos serão falsos, fingindo ajudar, mas querendo 
na verdade tirar proveito para si mesmos. 
35. Alguns desses homens que entendem melhor as coisas 
espirituais tropeçarão e cairão. Mas isso vai servir para deixá-los 
mais firmes, mais puros e limpos até chegar o fim de seus 
sofrimentos, no dia exato em que Deus planejou. 
36. Esse rei fará o que bem entender, dizendo ser maior que todos 
os deuses, ofendendo terrivelmente o Grande Deus e aumentando 
o poder - até que chegue a sua hora. Isso porque os planos de Deus 
nunca podem ser mudados. 
37. Ele não terá o mínimo respeito pelos deuses de seus pais, nem 
pelo deus preferido das mulheres, nem dará importância a 
qualquer deus que apareça. Dirá que é maior que todos os deuses! 
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38. O único deus que ele adorará será o deus da Guerra - um deus 
que seus pais nunca adoraram – a quem ele oferecerá grandes 
riquezas! 
39. Dizendo que é protegido por esse deus, ele conseguirá grandes 
vitórias contra os seus inimigos. Aos que obedecerem suas ordens, 
ele dará posições importantes no seu reino e grandes áreas de 
terra! 
40. Quando o fim da história estiver chegando, o rei do Sul atacará 
esse mau rei. Além disso, o rei do Norte também lutará contra ele, 
com um grande exército e muitos navios, invadindo e destruindo 
algumas de suas terras. 
41. O mau rei reagirá invadindo muitas terras, incluindo Israel, a 
Terra Gloriosa. Somente Moabe, Edom e parte da terra de Amom 
escaparão a essa invasão. 
42. O Egito e muitos outros países serão conquistados. 
43. O mau rei tomará para si todos os tesouros do Egito; a Líbia e 
a Etiópia obedecerão suas ordens. 
44. Mas do leste e do norte, virão más notícias, que deixarão o 
mau rei muito preocupado. Cheio de ódio ele voltará a Israel, 
planejando destruir todos os seus inimigos. 
45. Montará o seu quartel general entre Jerusalém e o mar, mas a 
sua hora chegará. Ele será destruído e ninguém poderá socorrê-lo. 
Daniel 11:1-45 

 
1. Nesta visão temos uma das passagens proféticas mais 
detalhadas de toda a Bíblia. Aqui temos a descrição dos 
acontecimentos que sucederiam e de fato aconteceram depois da 
morte de Alexandre, o grande, quando o seu império foi dividido 
entre seus generais.  
 
Nessa mensagem profética, o mensageiro celeste falou 
resumidamente sobre a história da Pérsia e da Grécia. Referente 
a Pérsia, ele disse que três reis iriam reinar (Cambises, Smerdis e 
Dario Histaspe); e logo depois surgiria um quarto que se levantaria 
contra a Grécia.  
 
Esse último foi Xerxes, que posteriormente seria derrotado pelos 
gregos de Salamina. Quando se referiu ao rei da Grécia, o 
mensageiro mencionou um “rei poderoso”, identificando-o como 
Alexandre, o grande.  
 
Esse reino seria dividido em quatro e, depois disso aconteceria a 
concentração de todo o poder nesses dois reinos, denominados 
“reino do norte” e “reino do sul”. Os dois que mais se destacaram, 
como mencionamos, foram Seleuco ao norte e Ptolomeu ao sul.  
 
Entre esses reinos ficava a Palestina e, nessa constante luta pelo 
poder, o povo de Deus seria e foi afetado diretamente. Os detalhes 
históricos mencionados nos versos 5 a 20 do capítulo onze 
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correspondem exatamente à história conforme a conhecemos 
hoje. E, a maravilha da Bíblia é que esses acontecimentos foram 
desvendados a Daniel, pelo menos duzentos anos antes dos fatos 
se concretizarem. 
 
2. Na sequência, o mensageiro celeste revelou ao profeta o 
surgimento de um outro rei vil, que não tinha direito ao trono, 
mas que o tomaria através de intrigas e politicagens. 
 
Historicamente esse homem vil e iníquo foi identificado com 
Antíoco Epifânio IV. 
 
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., através de manobras políticas tornou-se rei 
da região da Síria. 
 
Esse homem, como estudamos recentemente, foi um algoz do 
povo de Deus e invadiu Jerusalém, menosprezando a religião, 
impedindo os judeus de a praticarem as ofertas e como ponto alto 
do seu domínio e desprezo aos judeus ele mandou sacrificar um 
porco, um animal imundo, proibido aos judeus, no altar do 
templo. Com essas atitudes ele provocou uma revolta no povo que 
foi comandada por um velho sacerdote piedoso, Matatias. Estava 
estabelecida a revolta dos macabeus. 
 
3. Depois disso, naquele capítulo onze encontramos o restante da 
revelação que nos mostra, como dissemos, a continuação da 
perseguição ao povo de Deus. E se estabeleceu algumas 
interpretações.  
 
Quem provocará essa perseguição, essa tribulação violenta é ainda 
Antíoco Epifânio ou o anticristo escatológico? Certamente Antíoco 
Epifânio foi duro contra o povo de Deus, porém ele funcionou como 
uma antevisão do que ocorreria nos dias finais. 
 
Mas a grande bênção que temos é que esse grande inimigo tem os 
seus dias contados e será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo! 
 
A 5ª revelação é encontrada no capítulo doze – A visão dos dias 

finais da história humana, 12.1-13: 
 

Os últimos tempos. As palavras seladas. 
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1. NESSA ÉPOCA, MIGUEL o príncipe dos anjos, que protege o povo 
de Israel, se levantará e lutará contra forças espirituais do mal 
para defender os judeus, e haverá aqui na terra um tempo de 
terrível sofrimento para Israel, um sofrimento que os judeus nunca 
passaram antes. Mas todos os judeus que tiverem seu nome 
inscrito no Livro da Vida serão salvos quando o sofrimento acabar. 
2. E muitas pessoas cujos corpos estão enterrados, ressuscitarão. 
Alguns receberão a vida eterna; alguns receberão castigo e 
vergonha eternos. 
3. Então os sábios - o verdadeiro povo de Deus - brilharão como o 
sol e os que fizerem outras pessoas obedecer a Deus, brilharão 
para sempre como as estrelas. 
4. Mas você, Daniel, guarde segredo sobre essa profecia. Deixe-a 
selada para que ela só seja entendida perto do fim dos tempos, 
quando a ciência e o conhecimento se espalharão por todo o 
mundo! 
5. Então eu, Daniel, olhei e vi dois homens, um em cada margem 
do rio. 
6. E um desses dois perguntou ao que estava vestido de roupas de 
linho e se achava sobre as águas do rio: "Quanto tempo vai passar 
até essas coisas tremendas acontecerem? " 
7. Ele respondeu, levantando as mãos para o céu e jurando por 
Aquele que vive para sempre, que tudo isso aconteceria depois do 
povo de Deus ter perdido o seu poder, por três anos e meio. 
8. Eu ouvi o que ele disse, mas não entendi o que ele queria dizer. 
Então perguntei: "Meu senhor, em que vai dar tudo isso? " 
9. Ele me respondeu: "Deixe isso comigo, Daniel. O que eu falei só 
vai ser entendido quando chegar o fim dos tempos. 
10. Muitos serão purificados por grandes sofrimentos e 
perseguições. Os perversos, entretanto, continuarão a fazer o mal 
e nunca entenderão esta profecia. Só os que querem mesmo 
aprender compreenderão o que ela significa. 
11. A partir do dia em que os sacrifícios diários forem 
interrompidos e a Imagem Horrível for colocada no templo para 
ser adorada, haverá ainda 1290 dias. 
12. Felizes serão as pessoas que esperam e ficam firmes até o 1335 
º dia! 
13. Você, Daniel, deve levar sua vida normalmente, até o fim. O 
dia do seu descanso vai chegar, mas depois de muito tempo você 
vai ressuscitar para receber o seu justo prêmio. Daniel 12:1-13 

 
Como estudamos no programa passado a revelação que Daniel 
obteve é que Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do 
povo de Deus, estaria presente nos dias finais para proteger o povo 
durante os dias de angustia e sofrimento que o atingirão. 
 
Nesse último detalhe da visão, aprendemos que todos nós devemos 
estar preparados para identificar as características dos dias finais, 
pois todos compareceremos diante de Deus. 
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Aprendemos também que temos que estar atentos para identificar 
as características daqueles dias finais quando estaremos diante de 
Deus. 
 
CONCLUSÃO 
 
Como fizemos durante todos esses estudos, vamos aplicar esse 

aprendizado, tornando essa mensagem de Daniel relevante às nossas vidas. O 
que aprendemos desse livro pode ser resumido nessa grande verdade: 

 

DEUS, O ALTÍSSIMO, TEM O DOMÍNIO E O PODER SOBRE O REINO 
DOS HOMENS, E O DÁ A QUEM QUER, POR ISSO, PODEMOS 
DESCANSAR NOS CUIDADOS SOBERANOS DE DEUS. 

 
Querido amigo, peço a Deus que os estudos dessas profecias 

possam ter lhe estimulado a permanecer firme no Senhor, preparando-o 
adequadamente para aquele momento de grande alegria quando encontraremos 
com o nosso Salvador! 

 
Um grande abraço e até o próximo programa, já estudando o livro 

de Hebreus. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/daniel-consideracoes-sobre-a-escatologia/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/daniel-consideracoes-sobre-a-escatologia/

