Quadros de Resumos
RESUMO DANIEL 11: 1-4
Versos
1 “Eu [Gabriel], pois, no primeiro ano de Dario Gabriel retorna em memória para o ano de
[539a.C], o medo, levantei-me para animá-lo Dario, o Medo (539 aC), mas o anjo está
e fortalecê-lo.
com Daniel no 3º ano de Ciro como rei
Persa (537 aC)
2 "E agora te declararei a verdade: eis que 3 reis da Medo-Persa após Ciro: Cambyses,
ainda três reis estarão na Pérsia[Cambyses, Falso Smerdis, Dario I(o persa). O quarto:
F. Smerdis, Dario], e o quarto [Xerxes] Xerxes
acumulará grandes riquezas, mais do que
todos; e, tornando forte, por suas riquezas,
suscitará a todos contra o reino da Grécia."
3"
Depois
se
levantará
um
rei Alexandre, o grande
valente[Alexandre, o Grande], que reinará
com grande domínio, e fará o que lhe
aprouver".
4 "Mas, estando ele em pé, o seu reino será 4 ventos: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e
quebrado, e será repartido para os quatro Seleuco.
ventos do céu[como em Dn 8:8]; mas não
para a sua posteridade, nem tampouco
segundo o seu domínio com que reinou,
porque o seu reino será arrancado, e passará
a outros que não eles." [Ptolomeu, Seleuco,
Cassandro, Lísimaco]

RESUMO DANIEL 11: 5-9
Versos
5 “E será forte o rei do sul[Ptolomeu I
Sóter];
mas
um
dos
seus
príncipes[Seleuco I Nicator] será mais
forte
do
que
ele,
e
reinará
poderosamente[281 a.C]; seu domínio
será grande”
6 “Mas, ao fim de alguns anos[252 a.C],
eles se aliarão; e a filha [Berenice] do rei
do sul [Ptolomeu II Filadelfo] virá ao rei
do norte [Antíoco II Theos] para fazer um
tratado; mas ela não reterá a força do seu
braço; nem ele persistirá, nem o seu
braço, porque ela será entregue, e os que
a tiverem trazido, e seu pai, e o que a

Rei do sul = Ptolomeu I Sóter
Um dos seus príncipes = Seleuco I
Nicator = Rei do norte (281 a.C)
Primeira Guerra Síria

Rei do sul através de uma aliança se liga
ao rei do norte dando sua
filha(Berenice) em casamento(252 a.C),
mas mais tarde, após a morte do pai de
Berenice (Ptolomeu II Filadelfo) o rei do
norte se divorcia de Berenice e volta
para ex (Laodice) que acaba matando
Berenice, o filho dela e o rei do norte

fortalecia
naqueles
tempos”[todos
morrem rei do sul e rei do norte]
7
“Mas
de
um
renovo
das
raízes[Ptolomeu III Evérgeta, irmão de
Berenice] dela um se levantará em seu
lugar, e virá com o exército, e entrará na
fortaleza do rei do norte[Seleuco II
Calínico], e operará contra eles, e
prevalecerá”
8 “Também os seus deuses com as suas
imagens de fundição, com os seus objetos
preciosos de prata e ouro, levará cativos
para o Egito[Ptolomeu III Evérgeta pega
objetos preciosos do reino do norte [Síria]
e leva para o Egito]; e por alguns anos ele
persistirá contra o rei do norte”
9 “E entrará no reino o rei do sul, e
tornará para a sua terra”

em 246 a.C.
Renovo das raízes dela = Ptolomeu III
Evérgeta (irmão de Berenice) = rei do
sul ataca o rei do norte (Seleuco II
o
od
od
Terceira Guerra Síria

Rei do sul tira objetos preciosos do
reino do norte e leva para o Egito (reino
do sul)
Primeira vez rei do sul no poder

Este verso é um resumo: O rei do sul
após entrar no reino do norte, retorna
para sua terra (o Egito) com objetos
preciosos.

RESUMO DANIEL 11: 10–20
Versos
10 “Mas seus filhos [Seleuco Ceranus e
Antíoco Magnus] intervirão e reunirão
uma multidão de grandes forças; e virá
apressadamente e inundará [recupera a
região
da
judéia],
e
passará
adiante[trégua]; e, voltando levará a
guerra até a sua fortaleza”[ té d v s
dos domínios do rei do sul].

Os filhos do rei do norte se preparam
para guerrear com o rei do sul. Um dos
filhos é assassinado e o outro (Antíoco
III, o Magno) vence Nicolau, o
o
uma batalha na Judéia e
recupera o domínio sobre ela. Faz uma
trégua e depois retorna a guerra indo
até a divisa do domínio do rei do sul.
Retaliação contra o rei do sul
O rei do sul (Ptolomeu Filopater) sai em
luta contra o rei do norte (Antíoco III)
(que reúne um exército numeroso), mas
o rei do sul vence: Batalha de Ráfia

11 "Então o rei do sul [Ptolomeu
Filopater] se exasperará, e sairá, e
pelejará contra ele, contra o rei do norte
[Antíoco III, Magno]; este porá em campo
grande multidão, e aquela multidão será
entregue na sua mão [o
do su v
]”
12 "A multidão será tirada [milhares de Ptolomeu Filopater (rei do sul) entra em
Judeus são mortos] e o seu coração se Jerusalém e mata milhares de judeus
elevará; mas ainda que derrubará muitos (multidão será tirada)
milhares, contudo não prevalecerá”
13 "Porque o rei do norte [Antíoco III] Rei do norte (Antíoco III) se põe em
tornará, e porá em campo uma multidão marcha contra o Egito (rei do sul

maior do que a primeira, e ao fim dos
tempos, isto é, de anos, virá à pressa com
grande exército e com muitas riquezas”
14 “E, naqueles tempos, muitos [as
alianças feita entre rei do norte e Filipe
da Macedônia] se levantarão contra o rei
do sul [rei infante]; e os violentos [em
inglês robbers: ladrões de descendência
grega] dentre o teu povo [porque tanto o
rei do norte quanto o do sul eram de
descendência grega] se levantarão para
cumprir a visão[chazon], mas eles [rei do
norte]cairão”
15 "E o rei do Norte [Síria] virá, e
levantará baluartes, e tomará a cidade
forte [Sidom]; e os braços [exército] do
Sul [do Egito] não poderão resistir, nem o
seu povo escolhido [povo do general do
exército do Egito], pois não haverá força
para resistir."

menino: Ptolomeu Epífanes)

16 “O que, pois, vier contra[Roma, Gen.
Pompeu] ele [o rei do norte, a Síria] fará
segundo a sua vontade, e ninguém
poderá resistir diante dele [de Roma
pagã. General Pompeu- 65 a.C]; e estará
na terra gloriosa [Jerusalém que está
dominada pela Síria-63 a.C], e por sua
mão haverá destruição.” [Roma vence e
se torna rei do norte].
17 "E dirigirá o seu rosto [Júlio CésarRoma dirigi-se para o Egito], para vir com
a potência de todo o seu reino, e com ele
os retos [judeus], assim ele fará; e lhe
dará uma filha das mulheres, para
corrompê-la [Cleópatra]; ela, porém, não
subsistirá, nem será para ele.

Roma pagã (Pompeu Magnus) aliada ao
Egito investe contra a Síria (Antíoco
Asiático rei do norte) vence e passa a
ser o “ ovo
do o t ”. E o o 63
a.C conquista a terra gloriosa (Judéia).

18 “Depois virará o seu rosto [o rei do
norte- Júlio César] para as ilhas [no mar
Mediterrâneo], e tomará muitas; mas um
príncipe [Brutus] fará cessar o seu
opróbrio contra ele, e ainda fará recair
sobre ele o seu opróbrio."
19 "Virará então o seu rosto para as
fortalezas da sua própria terra [Roma];
mas tropeçará, e cairá[assassinado em 44
a.C], e não será achado."

Antíoco Magno (rei do norte) formam
uma aliança com Filipe da Macedônia
para destruir o infante rei do sul
(Pto o u E
os
s “os violentos
dentre o teu povo” (Roma Pagã) surgem
na história.

O rei do norte (Antíoco) marcha em
direção ao Egito (reino do sul) e derrota
o exército enviado por seu ministro em
Sidom: Batalha de Panium

Roma já tinha conquistado a Síria e a
terra gloriosa. Faltava o Egito. Caio
Júlio César (Roma pagã) vence Pompeu
Magnus na batalha de Farsália e tornase amante de Cleópatra e em uma
rebelião liderada por Ptolomeu (rei do
sul) recebe ajuda dos judeus (retos) e
vence.
Após suas conquistas Caio Júlio César
(rei do norte) retorna a Roma onde é
assassinado. Por Brutus (um príncipe)
que lidera seu assassinato por 60
senadores (leva 23 facadas, em 44 a.C.
z do “ ss
v o
“ qu os
senadores achavam que este causava à
Roma.
Morte de César (44 a.C)

20 "E em seu lugar se levantará quem
[Otávio César Augusto] fará passar um
arrecadador pela glória do reino [Judéia];
mas em poucos dias será quebrantado, e
isto sem ira e sem batalha.[morre
pacificamente em seu leito]"

Quem fará passar um arrecadador =
Otávio César Augusto
Terra gloriosa = Judéia
Nasce Jesus

RESUMO DANIEL 11: 21-29
Versos
21 “Depois se levantará em seu lugar um Homem vil = Tibério César
homem vil [Tibério César], ao qual não Os d d os u
d
o
o o
tinham dado a dignidade real; mas ele
s to
“d d d
” d v dos
virá caladamente, e tomará o reino com u so
o t o
engano.”
22 "E com os braços de uma inundação
serão varridos de diante dele; e serão
quebrantados, como também o príncipe
da aliança [Jesus Cristo crucificado]".

Foi sob o reinado de Tibério que o
profeta declarou que o Príncipe da
aliança seria quebrantado [crucificado].
Morte de Jesus Cristo na Cruz

23 "E, depois do concerto com ele [aliança
com os judeus, em 161 a.C], usará de
engano; e subirá, e se tornará forte com
pouca gente”
24 "Virá também caladamente aos
lugares mais férteis da província, e fará o
que nunca fizeram seus pais, nem os pais
de seus pais: repartirá entre eles a presa e
os despojos, e os bens [forma política de
conquista], e formará os seus projetos
contra as fortalezas, mas por certo
tempo[360 anos; de 31 a.C à 330 d.C]."

Após a morte de Jesus o profeta retorna
ao tempo em que o povo judeu fez uma
aliança com os romanos em 161 a.C,
mas Roma com astúcia e engano
rapidamente chega ao poder. Liga entre
Judeus e Roma.
Roma
conquista
o
mundo
principalmente de forma política. “Por
certo tempo” No início Roma, através
de seus projetos controlaria o mundo
da fortaleza de Roma por 360 anos, de
31 a.C (Batalha de Action) até 330 d.C
quando a capital do império romano
muda de Roma para Constantinopla.

25 "E suscitará a sua força e a sua
coragem [rei do norte: Otávio César]
contra o rei do Sul [Marco Antônio] com
um grande exército; e o rei do Sul se
envolverá na guerra com um grande e
mui poderoso exército; mas não

O profeta persiste em seu retorno no
tempo:
Rei do Sul = Egito = Marco Antônio
Rei do Norte = Roma Pagã = Otávio
César Augusto
o t o é abandonado por seus

subsistirá, porque maquinarão projetos
contra ele"
26 "E os que comerem os seus alimentos o
destruirão; e o exército dele será
arrasado, e cairão muitos mortos."

aliados e amigos (exército), os que
comiam seus manjares e perde a
batalha, se suicidando.
Batalha de Áccio.

27 "Também estes dois reis [Lépido e
Otávio Augusto] terão o coração atento
para fazerem o mal, e a uma mesma
mesa falarão a mentira; mas isso não
prosperará, porque ainda verá o fim no
tempo determinado [o fim dos 360
anos]."
28 "Então tornará para a sua terra com
muitos bens [Otávio após vencer Marco
Antônio], e o seu coração será contra a
santa aliança [quando o templo é
destruído em 7o d.C]; e fará o que lhe
aprouver e tornará para a sua terra"
29 "No tempo determinado [330 d.C]
tornará a vir em direção do sul; mas não
será na última vez como foi na primeira
( s
o o o
o s o
t o
quando foi para o Egito, nem como
depois, quando foi para a Judéia)”.

“ st s do s
Augusto
“t
od t

s =

é do

Otáv o

do” = O fim dos 360 a

“To
á” (2 vezes, 2 regressos) =
1 - quando o rei do norte (Otávio)
retorna da Batalha de Áccio
2 - quando o rei do norte (Tito) em 70
d.C retorna da invasão de Jerusalém
“Tempo determinado” = 330 d.C . Cessa
a habilidade de Roma de controlar o
mundo através de seu poder militar e
político

RESUMO DANIEL 11: 30–39
Versos
30 "porque virão contra ele navios de
Quitim [vândalos], que lhe causarão
tristeza; voltará, e se indignará contra a
santa aliança, e fará o que lhe aprouver;
voltará e atenderá aos que tiverem
abandonado a santa aliança."
31"E braços [exército de Clóvis] serão
colocados sobre ele [Roma papal], que
profanarão o santuário e a Fortaleza
[novas doutrinas], e tirarão o “sacrifício”
contínuo [paganismo], estabelecendo
abominação desoladora[supremacia
papal]
32 "E aos violadores da aliança [os que

Navios de Quitin= vândalos
Indignação contra a Santa Aliança =
Justiniano nomeou o bispo de Roma
como cabeça da igreja Cristã. Fazendo
isto ele teve ind
ç o o t
“santa
ç ”
vo
u qu s qu
abandonaram a santa aliança
braços serão colocados sobre ele =
exército de Clóvis ajuda roma papal
que profanarão o santuário e a
Fortaleza = Novas doutrinas.
tirarão o “sacrifício” contínuo =
paganismo derrotado
estabelecendo abominação desoladora
= o papado sobe ao poder
E aos violadores da aliança ele com

seguem doutrinas de homens] ele com
lisonjas perverterá, mas o povo que
conhece ao seu Deus [os fiéis] se tornará
forte e fará proezas”.

lisonjas perverterá = aos que seguem as
doutrinas de homens, o papado
corromperá
o povo que conhece ao seu Deus = os
fiéis

33 "E os entendidos [os fiéis] entre o povo
ensinarão a muitos; todavia cairão pela
espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e
pelo roubo, por muitos dias [1260 anos de
perseguição papal].”

os entendidos entre o povo ensinarão a
muitos = fiéis se esforçavam para
ensinar outros a manter a palavra de
Deus
cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo
cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias
= perseguição pelo tempo da
supremacia papal
serão ajudados com pequeno Socorro =
reforma protestante e ataque dos
muçulmanos neste período

34 "E, caindo eles [os fiéis], serão
ajudados com pequeno Socorro[reforma
protestante e Islã]; mas muitos se
ajuntarão a eles com lisonjas”.
35 "E alguns dos entendidos [valdenses,
albigenses, protestantes] cairão, para
serem provados, purificados, e
embranquecidos, até ao fim do tempo,
porque será ainda para o tempo
determinado.
36 "E este rei [papado] fará conforme a
sua vontade, e levantar-se-á, e
engrandecer-se-á sobre todo deus; e
contra o Deus dos deuses falará coisas
espantosas, e será próspero, até que a ira
se complete; porque aquilo que está
determinado será feito”.
37 "Não terá respeito aos deuses de seus
pais, nem ao desejo de mulheres, nem a
qualquer deus, porque sobre tudo se
engrandecerá."
38 “Mas em seu lugar honrará a um deus
das forças; e a um deus a quem seus pais
não conheceram honrará com ouro, e
com prata, e com pedras preciosas, e com
coisas agradáveis.
39 "Com o auxílio de um deus estranho
agirá contra as poderosas fortalezas, e
aos que o reconhecerem, multiplicar-lhesá a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos,
e lhes repartirá a terra por prêmio."

alguns dos entendidos cairão, para
serem provados, purificados, e
embranquecidos, até ao fim do tempo =
povos cristãos como valdenses,
albigenses , protestantes…

Rei do Norte = papado= Dn 7 e 8, Ap13

Resumo versículo 40
“No tempo do fim (fim dos 1260 anos que iniciou em 538 dC e termina quando o
papado recebe a ferida mortal: 1798), o rei do sul (o rei que representa o Egito/
ateísmo: França) lutará com ele (com o rei do norte/ Representa Babilônia/ Roma
papal/ recebe a ferida mortal), e o rei do norte (Roma papal) arremeterá contra ele (o
rei do sul que passa a ser a URSS (ateísmo/comunismo) com carros, cavaleiros (força
militar, exército dos EUA) e com muitos navios (poder econômico dos EUA) e entrará
nas suas terras (URSS) e as inundará (conquistará) e passará (1989).”

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).”

Resumo versículo 42
“E estenderá a sua mão (autoridade) contra os países, e a terra do Egito (mundo)
não escapará.”

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.”

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.”

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.”

