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Daniel 11: 40-45 – Parte 3  
Luiza Almeida Couceiro 
 
 

Versículo 41: 
“E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão 
estes: Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amom.” 
 
- Terra gloriosa 
Glorioso (6643): no sentido de proeminência; esplendor (como conspícuo, 
notável), belo, bom, formoso.  
 
Natural (literal): terra prometida 
“Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel; e virão juntas da terra 
do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. 19: Pensei como te poria 
entre os filhos, e te daria a terra desejável, a mais formosa (excelente) herança 
das nações. Também pensei que me chamarias meu Pai, e que de mim não te 
desviarias.”{Jr 3:19} 
 
"Deus tirou Seu povo escolhido da terra do Egito... para que pudesse levá-los a uma 
boa terra – uma terra que em Sua providência havia-lhes preparado como refúgio 
de seus inimigos. Queria trazê-los para Si, e envolvê-los em Seus braços eternos; e 
em retribuição de Sua bondade e misericórdia deviam eles exaltar Seu nome e fazê-
lo glorioso na Terra.” {PR 5.15} 
 
“E dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi a Israel, levantei a 
minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na 
terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso 
Deus. 6: Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do 
Egito para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual emana leite e mel, e  é 
a glória de todas as terras.” {Ez 20: 5} 
 
Espiritual: 

“As misericórdias inigualáveis e as bênçãos de Deus tem sido derramado sobre a 
nossa nação, tem sido uma terra de liberdade, a terra gloriosa, mas ao invés de 
retornar com gratidão à Deus, ao invés de honrar à Deus e sua lei, os Cristãos 
professos da América tornaram-se fermentados com orgulho, avareza e a alta 
suficiência.” {RH May 2, 1893, par. 11} 
 

“Muitos eram banidos para países estrangeiros. Contudo, Deus estava com Seu 
povo, e a perseguição não conseguia fazer silenciar-lhes o testemunho. Muitos 
foram impelidos para a América do Norte, através do oceano, e ali lançaram os 
fundamentos da liberdade civil e religiosa , que tem sido o baluarte e glória deste 
país.” {GC 252.1}   

 
“O Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer outro país 
sobre o qual brilha o Sol. Aqui Ele proveu um asilo para Seu povo, onde pudessem 
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adorá-Lo de acordo com os ditames da consciência. Aqui o cristianismo tem 
progredido em sua pureza. A vivificante doutrina do único Mediador entre Deus e o 
homem tem sido ensinada livremente. Era desígnio de Deus que este país sempre 
permanecesse livre para todas as pessoas O adorarem de acordo com os ditames da 
consciência. Ele tencionava que suas instituições civis, em suas dilatadas 
produções, representassem a liberdade dos privilégios evangélicos.” {Ma 194.4} 
 
Terra Gloriosa Espiritual = EUA 
 
 Através da aprovação de uma lei dominical, Roma conquista 
espiritualmente a terra gloriosa.  
 
“A passos rápidos aproximamo-nos desse período. Quando as igrejas protestantes 
se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, à qual se 
opuseram os seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, 
então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade combinada 
da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína 
nacional.” — Manuscrito 51, 1899. {Ev 235.1} 
 
- E muitos países cairão...   
A palavra países não existe, foi acrescentada: E muitos cairão...  
 “Nações serão agitadas até o centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a 
única norma de justiça divina, o único seguro teste de caráter e todos quanto não 
se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem as leis nacionais para 
exaltarem o sábado instituído pelo homem do pecado para menosprezar o santo 
dia de Deus sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo 
protestante, a imagem da besta. {ME2 380.1} 
Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como 
supremo, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. 
Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no 
joiramento.” {ME2 380.2} 

 

 Se são os de Sião que serão lançados fora, então são de Israel, logo no 
decreto dominical termina o tempo probatório do Israel espiritual e os que 
receberam a luz e não a seguiram, cairão. 
 
-Mão 
 A palavra “mão” é um símbolo profético que representa o poder e a 
autoridade exercida por um conquistador. Aqui o conquistador é o papado 
quando entra nos Estados Unidos e faz cair a muitos. 
 
-Escaparão 
H4422 
      
mâlaṭ 
maw-lat' 
 Uma raiz primitiva; propriamente ser suave (sutil), isso é, (por 
implicação) escapar (como se escorregasse); causativamente libertar ou 
resgatar; especificamente produzir crias, emitir faíscas: - entregar (-se), escapar, 
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colocar, pular para fora, deixar só, deixar ir, preservar, salvar, X rapidamente, X 
certamente. 
 
 Em Apocalipse 18:4 há um chamado para sair de Babilônia. Edom, Moabe 
e Amom são os primeiros a atender ao chamado: 
 Eles escaparão “da sua mão” porque escapam do domínio do papado 
(Decreto Dominical - DD) 
 
Jo 10:16 
 
“Nesse tempo declara-se de Babilônia: ‘Porque já os seus pecados se acumularam 
até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela.’ (Apocalipse 18:5). Ela encheu a 
medida da sua culpa e a destruição está a ponto de atingi-la, Mas Deus tem, 
todavia, um povo em Babilônia; e antes do derramamento dos Seus juízos, essas 
pessoas fiéis devem ser chamadas a sair, para que não sejam participantes ‘dos 
seus pecados’, e não recebam ‘das suas pragas’. Daí que surge o movimento 
simbolizado pelo anjo que descendo do céu, iluminando a terra com a sua glória e 
clamando com força e em alta voz, anuncia os pecados de Babilônia. Em ligação 
com a sua mensagem ouve-se o chamado: ‘Sai dela, povo meu’. À medida que essas 
admoestações se unem à mensagem do terceiro anjo, esta vai aumentando até se 
tornar num alto clamor.” {4SP 422.1}  
 
- Edom, Moabe e Amom 
 

Literal: 
 
“Edom significa “vermelho” e é um outro nome para Esaú e os seus descendentes: 
“E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque 
estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me 
hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que 
me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e 
vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas; 
e este comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua 
primogenitura. ” Gênesis 25:30-34. “E ninguém seja fornicário, ou profano, como 
Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem 
sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não 
achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. ”Hebreus 
12:16-17. A tribo de Edom: era irmã de Israel. Esaú era um fornicário profano que 
havia rejeitado a sua primogenitura pelos prazeres deste mundo. Moabe: significa 
“do pai” e é a tribo que descendeu da relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais 
velha. Amom: significa “tio paterno” e é a tribo que descendeu da relação 
incestuosa entre Ló e a sua filha mais nova. “E conceberam as duas filhas de Ló de 
seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe; este é o pai 
dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu 
nome Benami, este é o pai dos filhos de Amom, até o dia de hoje. ”Gênesis 19:36-38. 
Vemos que as três tribos de Daniel 11:41 são parentes espirituais próximas do 
Israel espiritual, e caracterizam-se pela fornicação ou incesto, enfatizando dessa 
forma o seu envolvimento em relações ilícitas – uma das características principais 
da Babilônia moderna. A história dessas tribos antigas, assinala um velho ódio e 
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uma resistência contra a obra do povo de Deus, ao ilustrar que essas tribos 
espirituais modernas se oporiam de forma espiritual à obra do moderno povo de 
Deus. “Assim diz o Senhor Jeová: Pois que Edom se houve vingativamente para com 
a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos, quando se vingaram deles. ”Ezequiel 
25:12. “Eu ouvi o escárnio de Moabe, e as injuriosas palavras dos filhos de Amom, 
com que escarneceram do Meu povo, e se engrandeceram contra o seu termo. 
Portanto, tão certo como Eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, 
Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amom como Gomorra, campo de urtigas e 
poços de sal, e assolação perpétua; o resto do Meu povo os saqueará, e o restante 
do Meu povo os possuirá. Isto terão em recompensa da sua soberba, porque 
escarneceram, e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. 
”Sofonias 2:8-10. Observemos que foi profetizado que o povo remanescente de Deus 
não somente os despojaria como também os herdaria. Na antiguidade, essas três 
tribos opuseram-se ao povo de Deus, e o seu falso culto foi um engano contínuo. Na 
antiguidade, Edom, Moabe e Amom, apesar de serem parentes próximos do 
antigo Israel, eram inimigos do povo de Deus e praticavam uma falsa 
adoração em oposição ao verdadeiro culto a Deus. A sua relação e o seu 
antagonismo para com o antigo Israel fez com que Deus impusesse um requisito 
especial com respeito à sua aceitação no verdadeiro culto a Deus. (Ver 1 Reis 11:5, 
7; 2 Crônicas 25:14). “Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do 
Senhor; nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor 
eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, 
quando saíeis do Egito; e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de 
Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis 
ouvir Balaão: antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição; porquanto o 
Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem Edom, Moabe e Amom paz 
nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edumeu, pois é teu 
irmão; nem abominarás o egípcio; pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que 
lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do 
Senhor.” Deuteronômio 23:3-8. {O Tempo do fim, 58-59}  
 

Espiritual: 
 
Tríplice organização de Babilônia moderna (dragão, besta e falso profeta): 
Apocalipse 16:19 
Apocalipse 16:13 
 
“Por um decreto que visará a impor uma instituição papal em contraposição à lei 
de Deus, a nação americana divorciar-se-á por completo dos princípios da justiça. 
Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma 
das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa 
tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios 
da sua constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e 
adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos 
saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim 
está próximo.”{TS2 150.2}  
 
 Portanto vemos 3 classes (Edon, Moabe e Amom) que vão escapar das 3 
feras (do dragão, da besta e do falso profeta). 
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Edom, Moabe e Amom significando o povo que sairá do espiritismo, 
protestantismo apóstata e do próprio catolicismo.  
 Isaías nos mostra que eles darão as mãos ao povo de Deus escapando das 
mãos do rei do norte, não aceitando a lei dominical. (Is 11:14-16). 
 
“Quando os que ‘não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade” (2 
Tess. 2:12), forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam na 
mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham 
abertos para recebê-la, e os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia 
atenderão ao chamado: ‘Sai dela, povo Meu.’ (Apoc. 18:4).” {GC, 390} 

Resumo versículo 41 
Entrará (o Rei do Norte) na terra gloriosa (nos EUA), e muitos cairão (de Israel 
Espiritual), mas da sua mão (autoridade) escaparão estes: Edom e Moabe, e os 
chefes dos filhos de Amom (as 3 classes que saem do catolicismo, 
espiritualismo e do protestantismo apostatado ). 

 


