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Daniel 11: 40-45 – Parte 1
Luiza Almeida Couceiro
As evidências proféticas nos levam a crer que estamos vivendo os últimos
tempos do Grande Conflito.
“Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, a cumprirem-se rapidamente,
declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Os dias em que vivemos são
solenes e importantes. O Espírito de Deus está, gradual mas seguramente,
sendo retirado da Terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores
da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os
rumores de guerra, são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos
da maior importância. {TS3 198.1}
As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão a
robustecer-se para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a
operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. {TS3 198.2}
As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os
jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo.
Roubos ousados são ocorrência frequente. As greves são comuns. Cometem-se por
toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida a
homens, mulheres e crianças. Os homens amam a imoralidade acima de tudo, e
campeia por toda a parte toda a espécie de mal... {TS3 198. 3}
“Não há muitos, mesmo entre educadores e estadistas, que compreendam as causas
que servem de base para o presente estado da sociedade. Os que têm nas mãos as
rédeas do governo não têm condições de resolver o problema da corrupção moral,
da pobreza, da miséria e do crime crescente. Estão lutando em vão para colocar as
operações comerciais sobre base mais segura. Se os homens dessem mais atenção
aos ensinamentos da Palavra de Deus, achariam uma solução para os problemas
que os desconcertam. {CI 37.4}
Os 3 espíritos imundos de Apocalipse 16:12 vão se combinar e atuar em 3
aspectos: econômico (não pode comprar, nem vender), religioso (a marca da
besta) e militar (ameaça de morte).
O Espírito de Profecia aponta-nos a culminação de Daniel 11, e apresentanos uma descrição de um duplo evento que, por sua vez será doce e também
amargo:
“O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo onze de
Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de
perturbação das quais falam as profecias.” {CI 38.1}
Mas, com a advertência vem o conforto de que Deus está no controle.
Duas realidades se encontram diante do remanescente: a glória que acompanha
aqueles que demonstram e defendem a verdade nesta última hora da história
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terrestre, e a perseguição pelas forças apóstatas as quais opõe-se à verdade no
fim do mundo.
“Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os
crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Ser-lhes-ão dados tais
vislumbres das portas abertas do Céu que o coração e a mente se impressionarão
com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança
que deve ser a recompensa dos puros de coração. {TM 114.3}
“O livro que foi selado não foi o do Apocalipse, mas aquela parte da profecia de
Daniel que se referia aos últimos dias. Diz a Escritura: “Tu, porém, Daniel, encerra
as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim; muitos o esquadrinharão, e o saber
se multiplicará.” Daniel 12:4. Quando o livro foi aberto, foi feita a proclamação: “Já
não haverá demora.” Ver Apocalipse 10:6, trad. atualizada. O livro de Daniel está
agora aberto, e a revelação feita por Cristo a João deve vir a todos os habitantes da
Terra. Pelo acréscimo do conhecimento deve ser preparado um povo para
subsistir nos últimos dias.” {ME2 105.1}
É mediante o acréscimo de conhecimento que deve ser preparado um
povo para subsistir nos derradeiros dias. Que conhecimento?
“Na mensagem do primeiro anjo os homens são chamados a adorar a Deus, nosso
Criador, que fez o mundo e tudo quanto nele há. Eles têm rendido homenagem a
uma instituição do Papado, anulando a lei de Jeová, mas deve haver um
aumento do conhecimento nesse assunto.” {ME2 106.1}
O aumento do conhecimento que prepara o povo de Deus para resistir, é o
conhecimento referente ao papado e seu falso sábado. Este conhecimento
diretamente conectado com a advertência da mensagem do terceiro anjo de
Apocalipse 14 é o conhecimento localizado na mensagem de Daniel 11:40-45.

“Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias
estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Cada elemento de energia está
prestes a ser posto em ação. Repetir-se-á a história passada. Antigas
controvérsias serão revivescidas, e perigos rodearão de todos os lados o povo de
Deus. A tensão está se apoderando da família humana. Está permeando tudo na
Terra... {TM 116.2}
Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel; pois a história se repetirá...” {TM
116.3}
Nos próximos artigos estudaremos os últimos versículos de Daniel 11 e
veremos que Daniel 11:40 a 45 são uma sequência de eventos que Ellen White
advertiu que seriam rápidos, e este tempo está claramente descrito na Bíblia e no
Espírito de Profecia.

