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Daniel 11: 40-45 – Parte 4
Luiza Almeida Couceiro

Versículo 42:
“E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará.”
-Países
“Porque assim diz o SENHOR dos Exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus
sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de
Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei.” {Jr 28:14}
Então todas as nações servirão ao rei da Babilônia (o rei do norte). Da
mesma forma o rei do norte moderno estenderá a sua mão contra os países.
-Egito
Sabemos que um símbolo pode ter mais de um significado segundo a regra X de
Guilherme Miller (vide Regras de Miller). Neste verso, podemos entender o Egito
como o mundo: Ex 20:2, Gl 4:3.
“Por que é tão difícil viver uma vida abnegada, humilde? Porque os professos
cristãos não estão mortos para o mundo. É fácil viver depois de estarmos mortos.
Mas há muitos que desejam os porros e as cebolas do Egito. Inclinam-se a vestir e
proceder o mais semelhante ao mundo possível, e todavia querem ir para o Céu.
Esses sobem por outro caminho. Não entram pela porta estreita e pelo apertado
caminho. ” {T1 131.2}
“Muitos não estão a desenvolver-se em fortaleza, porque não estão a crer na
Palavra de Deus. Estão a conformar-se com o mundo. Cada dia assentam as suas
tendas mais próximo do Egito, quando deveriam acampar a um dia de distância da
Canaã celestial.” {ST March 6, 1884, par. 7}
“Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar ao papado, há de
dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os
povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe
o exemplo.” {T6 18.2}
Então, Egito representa espiritualmente o mundo e neste versículo o
decreto dominical chega ao mundo.
Resumo versículo 42

“E estenderá a sua mão (autoridade) contra os países, e a terra do
Egito (mundo) não escapará.”
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Versículo 43

“E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do

Egito; e os líbios e os etíopes o seguirão.”
- Tesouros de ouro e de prata
No versículo 16 de apocalipse 18 temos Babilônia (Rei do Norte) com
todas as riquezas. Em Daniel 11, no verso 43 o Rei do norte toma os tesouros e as
pedras preciosas e o ouro e a prata do Egito, ou seja, do mundo inteiro. Neste
momento Roma papal controlará todos os recursos do planeta.
- Líbios e etíopes
“Os líbios, no oeste do Egito, viviam nos confins do deserto, o qual lhes impedia de
obterem qualquer tipo de prosperidade. Através da sua história tinham olhado com
olhos anelantes para o Egito e para o fértil vale do Nilo. Intentaram várias vezes
invadi-lo, mas foram sempre expulsos. O Egito é um símbolo do mundo inteiro,
enquanto que a Líbia representa o que hoje se conhece como o terceiro mundo. A
Líbia simboliza os países pobres, desprivilegiados e pisoteados que anseiam moverse para a prosperidade do abundante mundo ocidental. A antiga Etiópia não
apenas incluía a Núbia, mas também a parte da Arábia ocidental fronteiriça com o
Mar Vermelho. Os egípcios cobiçavam a Etiópia por causa das minas de ouro que
havia nas suas montanhas e a sua riqueza em gado, marfim, peles e ébano; além
disso, os produtos provenientes da África Central entravam no Egito através dos
comerciantes etíopes. A riqueza do Egito passava primeiro pelas mãos dos astutos
comerciantes etíopes. Como o Egito moderno é um símbolo do mundo e a Líbia dos
países pobres do terceiro mundo, então a Etiópia representa os países mais
influentes do mundo.” {O Tempo do Fim, página 66}
Jó 28:19
A terra da Etiópia está ligada com pedras preciosas, com riquezas minerais.
Os Líbios eram tidos como pobres e os Etíopes como povos ricos.
Apocalipse 13: 16 – 17.
Todos serão afetados. Ninguém pode comprar ou vender.
“Rico e pobre ou norte e sul é também a divisão do mundo na visão papal”
(Malachi Martin, The Keys of This Blood, S. 163f.171).
“Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da Terra, unindo-se
para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, “pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e servos” (Apocalipse 13:16), se conformem aos
costumes da igreja, pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a
conformar-se serão castigados pelas leis civis, e declarar-se-á finalmente serem
merecedores de morte.” {GC 604.2}
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Resumo versículo 43
E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do
Egito (economia do mundo); e os líbios (pobres) e os etíopes (ricos) o seguirão.

Versículo 44

“Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão; e sairá com grande furor,
para destruir e extirpar a muitos.”
-Rumores do oriente: Vinda de Cristo
A palavra rumores na king James é “tylings“, significa boas novas. A
palavra “tylings” na concordância bíblica strongs (8074) significa algo
anunciado, ou uma doutrina ou uma boa nova. O que sejam estes rumores que
vem do oriente, é uma notícia, boas novas. Evangelho é sinônimo de boas novas
nas escrituras. Estes rumores que espantam o rei do norte (o papado) são as
boas novas do evangelho eterno que vem do oriente. O oriente é um símbolo da
vinda de Cristo.
“Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade
do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que, a
distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal
do Filho do homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da Terra,
mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na
base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do
concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Agora, não como
“Homem de dores”, para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria, vem Ele
vitorioso no Céu e na Terra para julgar os vivos e os mortos. “Fiel e verdadeiro”, Ele
“julga e peleja em justiça.” E “seguiram-nO os exércitos no Céu.” Apocalipse 19:11,
14. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável
multidão, acompanham-no em Seu avanço. O firmamento parece repleto de formas
radiantes — “milhares de milhares, milhões de milhões.” Nenhuma pena humana
pode descrever esta cena, mente alguma mortal é apta para conceber seu
esplendor. “A Sua glória cobriu os céus e a Terra encheu-se do Seu louvor. E o Seu
resplendor era como a luz.” Habacuque 3:3, 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem
viva, todos os olhos contemplam o Príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos
agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a
santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do Sol meridiano.
“E no vestido e na Sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos
senhores.” Apocalipse 19:16. {GC 640.3}
-Rumores do Norte: Juízo
Ezequiel 9:2
“E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da
terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor;
e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra
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todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá.” {Jr 1:14-15}
“Portanto assim diz o Senhor dos Exércitos: Visto que não escutastes as minhas
palavras, 9: Eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do norte, diz o
Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei
sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e
os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de
perpétuas desolações.”{Jr 25:8-9}
-Destruir e extirpar a muitos
Apocalipse 6:9-11 – Perseguição
Resumo versículo 44
Mas os rumores do oriente (O evangelho eterno e a volta de Cristo) e do norte
(os juízos de Deus) o espantarão; e sairá com grande furor, para destruir e
extirpar (perseguir) a muitos.

Versículo 45
“E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso;
mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra.”
-Mar grande
“E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e
multidões, e nações, e línguas.” {Ap 17:15}
“Ai

do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do
rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações,
como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe; e
serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como o que rola
levado pelo tufão.” {Is 17:12-13}
Conecta mares com grandes povos, nações, mas também com a pragana
(= palha, joio).
Mar Grande = Gentios
- Monte Santo e Glorioso
Daniel 9:16; Isaías 2:2-3; Zacarias 8:3; Joel 2:1; Joel 3:16-17; Salmos 48:1-2;
Monte Santo e Glorioso = povo de Deus
O monte santo e glorioso representa Sião (cidade de Jerusalém) e o povo,
a casa do Senhor, ou seja, a igreja de Deus vivo, o povo de Deus, Israel não só
literal, mas espiritual, a igreja triunfante, a igreja de Efésios 5, sem mácula,
irrepreensível, a igreja que passa por uma sacudidura em que os pecadores de
Sião são jogados para fora.
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Satanás tentará se colocar entre o povo de Deus, Seus mensageiros, e os
que devem receber a mensagem (os gentios):
“Ainda que incapaz de expulsar a Deus do Seu trono, Satanás tem acusado Deus de
possuir atributos satânicos e tem reclamado os atributos de Deus como seus. É um
enganador, e mediante a sua agudeza serpentina e por meio das suas práticas
iníquas, tem atraído para si a homenagem que o homem devia tributar a Deus, e
colocou o seu trono satânico entre o adorador humano e o Pai Divino.” {7MR
215.1}
“Precisamente antes da vinda do Filho do Homem, há, e tem havido por anos, uma
determinação por parte do inimigo de projetar a sua sombra infernal entre o
homem e o seu Salvador.” {6MR 7.1}
“Ele, o grande Mestre, esteve no mundo; era a luz do mundo; mas Satanás interpôs
a sua sombra infernal entre Cristo e almas que Ele veio salvar.” {ST March 20,
1901, par. 4}

“A Escritura Sagrada declara que Satanás, antes da vinda do Senhor, operará
“com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da
injustiça”; e “os que não receberam o amor da verdade para se salvarem” serão
deixados à mercê da “operação do erro, para que creiam a mentira.” 2
Tessalonicenses 2:9-11. A queda de Babilônia se completará quando esta condição
for atingida, e a união da igreja com o mundo se tenha consumado em toda a
cristandade. A mudança é gradual, e o cumprimento perfeito de Apocalipse
14:8 está ainda no futuro.” {GC 389.3}

Resumo versículo 45
E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande (gentios) e o monte
santo e glorioso (povo de Deus); mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o
socorra.
“Vi que o remanescente não estava preparado para o que está para sobrevir à
Terra. Estupefação, como letargia, parece possuir a mente da maioria dos que
professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Meu anjo assistente
clamou com impressionante solenidade: “Aprontai-vos! Aprontai-vos! Aprontai-vos
pois a ardente ira do Senhor está para vir! Sua ira está para ser derramada, sem
mistura de misericórdia, e todavia não estais prontos. Rasgai o coração, e não os
vestidos. Uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. ...” {PE 119.1}

