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Daniel 11: 1- 39 – Parte 3
Mary Lane F. Almeida

DANIEL 11: 5-9
As lutas entre o Rei do Sul e o Rei do Norte
Reino dos Ptolomeus (Egito-Sul) contra o Reino dos Selêucidas (NorteBabilônia e Síria). A Bíblia conta em detalhes as brigas pelo trono.
Daniel 11:5: “E será forte o rei do sul; mas um dos seus príncipes será mais forte
do que ele, e reinará poderosamente; seu domínio será grande”.
Inicia a história do rei do norte e do rei do sul. O rei do sul será forte,
Ptolomeu I Sóter, instalou-se ao sul (305 a.C)(tinha o governo do Egito e da
Líbia).
O Egito (rei do sul) simboliza o ateísmo, ou um poder antagônico a Deus.
“Mas o Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a Sua voz, e deixe ir
a Israel?” (Êx 5:2).
Durante o tempo que governou o Egito, Ptolomeu elevou o reino a
tamanha grandeza e poder, que houve um tempo em que ele foi superior a todos
os demais reinos: Reino dos Ptolomeus com a capital em Alexandria no Egito.Dinastia Ptolemaica/Lágida (301 a.C). Em 285 a.C entrega seu reino para seu
segundo filho.
A expressão “um dos seus príncipes” introduz um de seus príncipes,
Seleuco I Nicator que em 301 a.C , na batalha de Ipsos reina sobre a Ásia menor
(leste).
Os sucessores de Cassandro (Oeste) foram logo vencidos (286 a.C), e seu
reino, que compreendia a recia e a Macedonia ficou anexado a racia. Lis maco
(Norte) foi, por sua vez, vencido por Seleuco I Nicator em 281 aC que
incorpora o último dos 3 territórios conquistados, dominando assim a Síria,
Babilônia, Média, Macedônia e Trácia, portanto que tornou-se possuidor de três
das quatro partes do domínio de Alexandre e estabeleceu um reino mais
poderoso que o do reino do sul: Reino dos Selêucidas.
Seleuco I Nicator reina sem ameaça após a Batalha de Ipsos (301 aC)
sobre a maior parte do reino dividido: da Babilônia à Índia. É assassinado por
Ptolomeu Cerauno, filho de Ptolomeu I.
Antíoco I Sotero, filho de Seleuco I Nicator desde 294 aC co-reina com
seu pai. Devido a morte de seu pai, o reino foi atacado por Ptolomeu II perdendo Damasco. Logo os dois entram em paz (280 a.C em diante). Também
foi atacado pelos celtas. Na batalha dos Elefantes (275aC), estes foram freiados
em seus intento de invadir a Ásia e ficarem em Galácia (Anatólia).
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Na primeira guerra Síria (274 – 271) contra Ptolomeu II, Antíoco I
Sotero perde parte da Ásia Menor na costa. Pouco depois morre.

Esses dois reinos (sul e norte) passam a viver em conflito.
Daniel 11:6: “Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão; e a filha do rei do sul virá
ao rei do norte 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 fortalecia naqueles tempos”.
Houve frequentes guerras entre os reis do sul e do norte. Especialmente
foi este o caso de Ptolomeu II Filadelfo, o segundo rei do sul, e
II
Theos, o terceiro rei do norte que perdeu grandes extensões de seu reino e o
controle do mar Mediterrâneo para Ptolomeu II (na Segunda Guerra Síria (260
a.C – 253 a.C)). les finalmente concordaram em fa er a pa so condiçao de que
nt oco II Theos (rei do norte) repudiasse sua primeira esposa, Laodice, e seus
dois filhos, e se casasse com Berenice Sira, a filha de Ptolomeu II Filadelfo (rei do
sul). Como cumprimento disso Ptolomeu trouxe a sua filha para nt oco, e com
ela um imenso dote e fazem uma aliança (252 aC).
O contrato incluía o divórcio com Laodice, os direitos sucessórios para os
filhos de Berenice, em troca da Síria Meridional.
Mas ela (Berenice) não reterá a força de seu braço e será entregue:
Antíoco II Theos decide que não estava feliz com Berenice e quando Ptolomeu II
Filadelfo (pai de Berenice) morre, se divorcia dela, casando novamente com a ex,
Laodice, que perde a confiança nele, matando-o, Berenice seus filhos, e os
empregados trazidos do Egito, dando o reino para seu filho: Seleuco II al nico.
“Os que a tiverem tra ido”: os ajudantes que trouxeram Berenice do gito
todo o povo que apoiou ela como “rainha do norte“ todos foram executados “e o
que a fortalecia naqueles tempos” refere-se claramente a seu esposo Antíoco II
Theos, o rei do norte. Todos relacionados àquela relação foram assassinados
por Laodice, em 246 aC, que colocou Seleuco II Calínico no controle.
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Daniel 11:7: “Mas de um renovo das raízes dela um se levantará em seu lugar, e
virá com o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e
prevalecerá”.
Este renovo sa do da mesma linhagem de Berenice, foi seu irmao
Ptolomeu III Evérgeta. Sucedeu seu pai no trono do gito e tao logo se
instalou ardendo de vingança pela morte de sua irma Berenice reuniu um
imenso exercito e invadiu o territorio do rei do norte ou seja de Seleuco II
al nico que com sua mae Laodice reinava na S ria. Prevaleceu contra ele a
ponto de conquistar a S ria il cia as regioes mais alem do ufrates e para o
leste ate Ba ilonia.
É a primeira vez em Daniel 11 que o rei do sul está acima do rei do
norte, no poder. Em 246 (Terceira Guerra Síria) conquista Seleucia (capital do
reino, porto de Antioquía) “e r u a f r aleza”.
Ptolomeu saqueia Síria e Mesopotâmia de acordo com Polyaenus, conquistou
grandes partes do território- até Índia – sem batalha. Sua destruição no império
Seleucida causará o colapso no momento do contato com os Romanos (Durant,
680)
O domínio do rei do norte se estende de 281 a.C à 246 a.C ( 35 anos).
Daniel 11:8: “Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, com os
seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito; e por alguns
anos ele persistirá contra o rei do norte”.
Ao sa er que se levantou no gito uma sediçao exigindo sua volta
saqueou antes o reino de Seleuco II Calínico, tomando 40.000 talentos de prata e
2.500 imagens dos deuses. ntre elas estavam as imagens que am ises havia
anteriormente levado do gito a Persia. Os eg pcios inteiramente entregues a
idolatria, concederam a Ptolomeu o t tulo de vergeta, ou o Benfeitor, como
agradecimento por ele ter devolvido seus deuses egípcios que estiveram tantos
anos cativos.
Na KJ: “and he shall continue more years than the king of the North”= ele
continuará mais anos que o rei do norte.
O domínio do rei do sul foi de mais anos do que o do rei do norte.
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Daniel 11:9: “E entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra”.
Este verso é um resumo deste evento. Na King James “So the king of the
south shall come into his kingdom, and shall return into his own land” = Então o rei
do sul entrará no seu reino (do rei do norte) e voltará para a sua terra (Egito).
Devido uma notícia de um golpe de estado Ptolomeu volta para casa.

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 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”

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 em 246 a.C.
Renovo das raízes dela = Ptolomeu III
Evérgeta (irmão de Berenice) = rei do sul
ataca o rei do norte (Seleuco II al nico
filho de Laodice)
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.

No próximo estudo veremos o aparecimento do Império simbolizado pelo

ferro, que conquistou e subjugou muitos povos. Do Ocidente ao Oriente, o peso
de seus punhos era conhecido e proverbial. A simples menção de seu nome era
mais do que suficiente para amedrontar povos, derrubar reis e dilatar fronteiras.
Assinou a sentença de morte do Filho de Deus e destruiu a terra gloriosa. Roma
Imperial entrará em cena.

