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Daniel	10,	11	e	12-	uma	única	visão-	É	a	última	visão	de	Daniel		
		
Daniel	 está	 no	 terceiro	 ano	 de	 Ciro	 (537	 a.C)	 quando	 ele	 recebe	 a	 visão	 (Dario	 já	 tinha	
morrido)	 que	 corresponde	 ao	mesmo	 ano	 em	Dn	 1:21,	 primeiro	 ano	 do	 rei	 Ciro	 de	 todo	 o	
Império	Medo-Persa,	inclusive	a	Babilônia.	Daniel	morre	um	pouco	depois	aos	90	anos	(Uriah	
Smith).	
	
No	início	do	cap.	11	(Dn	11:1)	o	anjo	Gabriel	volta	atrás	ao	primeiro	ano	de	Dario	e	de	Ciro.	
Por	que	Gabriel	lembra	essa	data?	Pois	a	verdade	que	Gabriel	declara	está	ligada	ao	3o	ano	de	
Ciro	(Dn	10:1).		
	
ANO	 	 CIRO	 DARIO	
539	 a.C	 -	 Gabriel	
fortalece	Daniel.			

ANO	1	 Império	todo	 Babilônia	

	 ANO	2	
	

Império	todo	 Babilônia	

537	 a.C-	 Daniel	
entende	 a	 visão.	
(decreto	Ciro)		

ANO	3	 Império	 todo	 e	
Babilônia	

Dario		Morre	

	
Gabriel	 quer	 deixar	 claro	 que	 temos	 2	 tempos	 do	 fim,	 fazendo	 um	 paralelo	 com	Dn	 11:40.	
Temos	2	tempos	do	fim:		

• 609	a.C.	a	539	a.	C.-	Tempo	do	Fim	do	Império	Babilônico	
• 607	a.C.		a	537	a.C.-	Tempo	do	Fim	do	Cativeiro	Babilônico-	PR	366.4	
	

Se	esses	dois	Tempos	do	Fim	podem	fazer	paralelo	com	os	dois	Tempos	do	Fim	de	Dn	11:40,	
será	que	os	acontecimentos	que	seguem	com	as	lutas	do	rei	do	norte	e	rei	do	sul	de	Dn	11:3-
16	não	poderiam	estar	em	paralelo	também	com	Dn	11:40-41?	
	
v.	3-	rei	valente	é	Alexandre	
v.	4-	quatro	ventos	de	Dn	8:8	(bode)	
	
4	 direções:	 reino	 repartido	 para	 norte	 (Lisímaco),	 sul	 (Ptolomeu	 I	 Sóter),	 leste	 (Seleuco),	
oeste	(Cassandro).	
	
Seleuco	 I	 Nicator	 tinha	 territórios	 ao	 leste	 (Babilônia),	 depois	 conquista	 o	 oeste	 (reino	de	
Cassandro)	e	por	fim	o	norte	(reino	de	Lisímaco).	Portanto	conquista	3	áreas	se	tornando	o	rei	
do	norte.	Na	história	profética	quando	uma	potência	se	levanta	toma	3	áreas	(Dn	7:5;	Dn	8:9;	
Dn	7:8)	
	
v.5-	 temos	2	generais	 (de	4	para	2).	Como	Seleuco	se	 torna	um	dos	príncipes	de	Ptolomeu?	
Antes	de	se	 tornar	 rei	do	norte,	 ele	estava	sendo	atacado	e	 se	 refugia	no	Egito	 se	 tornando	
general	de	Ptolomeu.	
	
v.6-	Aliança:	Antíoco	Theos	(rei	do	norte)	casa	com	a	filha	de	Ptolomeu	Filadelfo,	Berenice.	A	
aliança	(ou	tratado)	é	feita	em	252	a.C.	Ele	se	separa	de	sua	mulher	Laodice.	Mas	em	246	a.C.	
Ptolomeu	morre	e	Antíoco	se	divorcia	de	Berenice	voltando	para	Laodice.	Mas	Laodice	mata	
ele,	Berenice	e	o	filho	deles.	Os	servos	dela	que	vieram	do	Egito	com	ela	para	o	reino	do	norte	
também	são	mortos.	
	
v.7	e	v.	8-	renovo	dela	é	de	sua	descendência,	seu	irmão,	Ptolomeu	 III	 Evergetes	que	pede	
revanche	 entrando	 no	 reino	 do	 norte,	 vencendo	 Seleuco	 Calínico	 (filho	 de	 Laodice)	 e	
trazendo	de	volta	para	o	Egito	os	deuses	e	objetos.		
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v.	9-	Ptolomeu	entra	no	reino	do	Norte,	deixa	o	rei	do	Norte	em	paz	por	algum	tempo	voltando	
para	o	sul.	O	domínio	do	rei	do	norte	foi	de	35	anos.	O	domínio	do	rei	do	Sul	foi	de	mais	anos	
que	o	rei	do	Norte	(v.	8-	alguns=more	na	KJ)	
	
Os	 eventos	 do	 v.	 5	 ao	 v.	 9	 aconteceram	 na	 história	 da	 Grécia	 (Uriah	 Smith).	 Existe	 algum	
paralelo	no	futuro?		
	

1) Rei	do	Norte	representa	o	Papado	(conquista	3	áreas)	
2) Rei	do	Norte	esteve	no	domínio	por	1260	anos	(3,5;	35)	
3) Tratado	 de	 252	 a.C	 envolve	 casamento	 do	 rei	 do	 Norte	 com	 Berenice	 e	 Tratado	 de	

Tolentino	em	1797	também	envolve	um	casamento	(Napoleão	casa	com	Josefina).	
4) A	quebra	do	Tratado	de	252	a.C.	leva	a	ferida	mortal	de	246	a.C.	com	a	morte	do	rei	do	

Norte.	
5) A	quebra	do	Tratado	de	Tolentino	em	1797	leva	à	ferida	mortal	do	rei	do	Norte	(Roma	

Papal)	com	a	França	vencendo.	
6) O	 rei	 do	 Sul	 na	 Grécia	 vem	 com	 um	 exército	 e	 entra	 na	 fortaleza	 do	 rei	 do	 Norte	

(Seleuco	Calínico);	o	rei	do	Sul,	França	ateísta,	vem	com	um	exército	(Gen.	Berthier)	e	
entra	 na	 fortaleza	 do	 rei	 do	 Norte	 (Vaticano)	 levando	 o	 papa	 Pio	 VI	 preso	 (ferida	
mortal-	Dn	11:40a).	

7) O	rei	do	Sul	na	Grécia	entra	no	reino	do	Norte	e	leva	objetos	preciosos	de	volta	para	o	
Egito;	a	França	ao	invadir	o	Vaticano	leva	obras	de	arte	para	o	museu	do	Louvre.	
	

Portanto,	os	eventos	do	v.	5	ao	v.	9	tem	seu	paralelo	com	os	acontecimentos	relativos	ao	
Tempo	do	Fim	de	1798,	Dn	11:40a.	

		
v.10-	Os	filhos	de	Seleuco	pedem	revanche:	Seleuco	Seraúno	(morre	envenenado)	e	Antíoco	
III	Magno	(rei	do	Norte	agora),	vingando	seu	pai,	luta	com	Ptolomeu	III	Evérgeta,	atual	rei	
do	Sul.	Antíoco	 luta	pela	conquista	de	 territórios	do	sul	que	antes	pertenciam	a	ele,	 como	a	
Palestina,	Jerusalém,	visando	tomá-la	de	volta.	Em	222	a.C.,	ele	vence	(“inundará”-	conquistará	
e	 “passará”	 )-	vai	até	a	 fronteira	do	Egito	 (“a	 sua	 fortaleza”),	mas	não	entra	no	Egito.	Como	
paralelo,	em	Dn	11:40b,	o	rei	do	norte	(Papado	e	EUA)	”inundará”	(conquistará),	entrará	nas	
terras	(países,	na	versão	KJ)	e	passará	(não	entra	na	Rússia).	Existe	uma	aliança	secreta	nos	
anos	que	precedem	1989	entre	Reagan	e	o	Papa	João	Paulo	II	cujo	inimigo	comum	é	a	URSS.	
Reagan	presidiu	durante	dois	mandatos	(1981-1989)	e	Bush	iniciou	seu	mandato	em	Janeiro	
de	1989	e	foi	até	1992.		Em	9	de	novembro	1989	(Dn	11:40b),	ao	ocorrer	a	queda	do	muro	de	
Berlim,	Bush	I	era	presidente.	Portanto,	os	EUA	aliados	ao	Papado,	tomaram	de	volta	apenas	
alguns	 territórios	da	URSS	que	antes	do	comunismo	eram	católicos	e	não	entram	na	Rússia	
(Egito).	Muitos	desses	países	retornam	ao	catolicismo	depois.		
	
Portanto,	 os	 eventos	 do	 v.10	 tem	 seu	 paralelo	 com	 os	 acontecimentos	 relativos	 ao	
Tempo	do	Fim	de	1989,	Dn	11:40b.	

		
v.11-	o	rei	do	Sul,	Ptolomeu	 IV	Filopater,	 luta	com	o	rei	do	Norte,	Antíoco	 III	Magno,	que	
porá	na	batalha	grande	multidão	(exército-	Jz	4:7;	1Sm	13:5);	essa	multidão	será	entregue	na	
mão	do	rei	do	Sul.	Rei	do	Sul	vence	na	batalha	de	Ráfia	em	217	a.C.	Foi	uma	surpresa,	pois	o	
exército	do	rei	do	Sul	era	menor.	
Dn	1:2-	“o	Senhor	entregou	nas	suas	mãos”(Deus	permitiu	que	Nabucodonosor	levasse	o	povo	
judeu	cativo)		
O	exército	de	Antíoco,	(Daniel	e	Apocalipse	–	Vol.	1-	Uriah	Smith)	contava	com	62.000	infantes	
e	102	elefantes.	Neste	 conflito,	 a	batalha	de	Ráfia,	Antíoco	 foi	derrotado,	 com	quase	14.000	
soldados	mortos	e	4.000	feitos	prisioneiros,	e	seu	exército	foi	entregue	nas	mãos	do	rei	do	sul,	
em	cumprimento	da	profecia.		
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v.12-	Após	o	rei	do	sul	vencer	em	Ráfia	seu	coração	se	engrandece.	O	mesmo	aconteceu	com	
o	 rei	 Uzias,	 do	 sul	 de	 Israel	 (2Cr26:16).	 Os	 territórios	 vizinhos	 tentam	 se	 aproximar	 com	
convites	 e	 presentes.	 “Derrubará	 muitos	 milhares”	 diz	 respeito	 ao	 povo	 de	 Deus.	 Líderes	
judeus	 enviam	 presentes,	 convidam	 ele	 para	 uma	 visita,	 ele	 vai	 e	 tenta	 entrar	 no	 lugar	
santíssimo	do	Santuário	e	é	impedido.	Fica	irado	e	inicia	grande	perseguição	e	matança	contra	
os	judeus.	Ao	voltar	para	Alexandria	(capital	do	Egito)	jura	vingança	contra	o	povo	de	Deus	e	
faz	um	decreto.	Quem	esconder	os	 judeus	morre,	quem	os	denunciar	ganha	recompensa	em	
ouro.		

Paralelo	hoje:	rei	do	sul	representa	o	Egito,	o	ateísmo,	que	é	a	característica	do	comunismo.	
Em	1989	o	Papado	 junto	aos	EUA	ataca	o	ateísmo	e	 toma	de	volta	muitos	 territórios,	assim	
como	 na	 Grécia	 os	 territórios	 que	 pertenciam	 ao	 sul	 foram	 tomados	 pelo	 rei	 do	 norte	
deixando	intacto	o	Egito	(v.10).	Nos	versos	11-12	o	rei	do	sul	se	exaspera,	vence	na	batalha	de	
Ráfia,	 tenta	 entrar	 no	 lugar	 santíssimo	 (relacionado	 com	 a	 lei	 de	 Deus-	 Sábado)	 mas	 não	
consegue,	iniciando	uma	perseguição	ao	povo	de	Deus.	Isso	leva	a	crer	que	essa	perseguição	
se	repetirá	em	nossos	dias.	

Mt	24:15-	No	ano	70	d.C.	Jerusalém	foi	cercada	por	Roma.	Em	66	d.C.	os	romanos	começam	a	
conquistar	Jerusalém.	Os	judeus	conheciam	a	história	de	Daniel,	que	em	217	a.C.	o	rei	do	sul	
tinha	tentado	entrar	no	santíssimo.	Jesus	advertiu	seu	povo,	os	que	fugiram	não	pereceram.			

	
	

REI	DO	SUL	 REI	DO	NORTE	
v.5-	Ptolomeu	I	Sóter	 Seleuco	I	Nicator	
v.6-	Ptolomeu	II	Filadelfo	 Antíoco	II	Theos	
v.7-9-	Ptolomeu	III	Evérgeta	 Seleuco	II	Calínico	
v.10-	Ptolomeu	III	Evérgeta	 Seleuco	III	Seraúno	

Antíoco	III	Magno	
v.	11-12-	Ptolomeu	IV	Filopater	 Antíoco	III	Magno	
v.	13-15-	Ptolomeu	V	Epifânio	 Antíoco	III	Magno	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 



	 4	
DANIEL	E	APOCALIPSE-	URIAH	SMITH	

Versículo	 10	 –	 Os	 seus	 filhos	 farão	 guerra	 e	 reunirão	 numerosas	 forças;	 um	 deles	 virá	
apressadamente,	arrasará	tudo	e	passará	adiante;	e,	voltando	à	guerra,	a	levará	até	à	fortaleza	
do	rei	do	Sul.		

A	primeira	parte	do	versículo	fala	dos	filhos,	no	plural;	a	última	parte	de	um,	no	singular.	Os	
filhos	de	Seleuco	Calínico	foram	Seleuco	Cerauno	e	Antíoco	Magno.	Ambos	entraram	com	zelo	
na	 obra	 de	 vindicar	 e	 vingar	 a	 causa	 de	 seu	 pai	 e	 seu	 país.	 O	 mais	 velho	 destes,	 Seleuco,	
ocupou	primeiro	o	trono.	Ele	reuniu	uma	grande	multidão	para	recuperar	os	domínios	de	seu	
pai,	 mas	 foi	 envenenado	 por	 seus	 generais	 após	 um	 curto	 e	 inglório	 reinado.	 Seu	 irmão,	
Antíoco	Magno,	mais	capaz	que	ele,	foi	então	proclamado	rei.	Assumiu	o	encargo	do	exército,	
retomou	a	Selêucia	e	recuperou	a	Síria,	tornando-se	senhor	de	alguns	lugares	por	 tratado	e	
de	outros	pela	 força	das	 armas.	Antíoco	venceu	na	batalha	a	Nicolau,	o	general	egípcio,	e	
pensava	 invadir	 o	 próprio	 Egito.	 Mas	 houve	 uma	 trégua	 durante	 a	 qual	 ambos	 os	 lados	
negociaram	a	paz,	embora	preparando-se	para	a	guerra.	Trata-se	certamente	de	um	filho	que	
cumpriu	a	declaração:	“arrasará	tudo	e	passará	adiante”.		

Versículo	11	–	Então,	este	se	exasperará,	sairá	e	pelejará	contra	ele,	contra	o	rei	do	Norte;	este	
porá	em	campo	grande	multidão,	mas	a	sua	multidão	será	entregue	nas	mãos	daquele.		

Conflito	entre	o	norte	e	o	sul.	Ptolomeu	Filopater	sucedeu	seu	pai	Evergetes	como	rei	do	Egito,	
e	recebeu	a	coroa	pouco	depois	que	Antíoco	Magno	sucedera	seu	irmão	no	governo	da	Síria.	
Foi	um	príncipe	amante	do	 luxo	e	do	vício,	mas	 finalmente	despertou	ante	a	perspectiva	de	
uma	invasão	do	Egito	por	Antíoco.	Enfureceu-se	pelas	perdas	que	havia	sofrido	e	o	perigo	que	
o	ameaçava.	Reuniu	um	exército	numeroso	para	impedir	o	avanço	do	rei	sírio.	O	rei	do	norte	
também	poria	“em	campo	grande	multidão”.	O	exército	de	Antíoco,	segundo	Políbio,	contava	
com	62.000	infantes,	6.000	ginetes	e	102	elefantes.	Neste	conflito,	a	batalha	de	Ráfia,	Antíoco	
foi	derrotado,	com	quase	14.000	soldados	mortos	e	4.000	feitos	prisioneiros,	e	seu	exército	foi	
entregue	nas	mãos	do	rei	do	sul,	em	cumprimento	da	profecia.		

Versículo	12	–	A	multidão	 será	 levada,	 e	o	 coração	dele	 se	 exaltará;	 ele	derribará	miríades,	
porém	não	prevalecerá.		

Ptolomeu	 não	 soube	 aproveitar	 sua	 vitória.	 Tivesse	 ele	 prosseguido	 em	 seu	 êxito,	
provavelmente	 se	 teria	 tornado	senhor	de	 todo	o	 reino	de	Antíoco.	Mas	 satisfeito	por	 fazer	
algumas	ameaças,	fez	a	paz	para	que	pudesse	entregar-se	de	novo	à	descontrolada	satisfação	
de	 suas	 paixões	 brutais.	 Assim,	 tendo	 vencido	 seus	 inimigos,	 foi	 vencido	 por	 seus	 vícios	 e,	
esquecido	 do	 grande	 nome	que	 poderia	 ter	 conseguido,	 passou	 seu	 tempo	 em	banquetes	 e	
sensualidade.		

O	coração	de	Ptolomeu	se	elevou	por	seu	êxito,	mas	ele	estava	 longe	de	ser	 fortalecido	por	
isso,	pois	o	uso	infame	que	fez	da	vitória	deu	motivo	a	uma	rebelião	de	seus	próprios	súditos	
contra	ele.	Mas	a	exaltação	de	seu	coração	manifestou-se	especialmente	em	seu	trato	com	os	
judeus.	 Chegando	 a	 Jerusalém,	 ofereceu	 sacrifícios	 e	 quis	 entrar	 no	 lugar	 santíssimo	 do	
templo,	 contrariando	 a	 lei	 e	 a	 religião	 dos	 judeus.	 Ao	 ser	 contido,	 embora	 com	 grande	
dificuldade,	 abandonou	 o	 lugar	 ardendo	 em	 ira	 contra	 toda	 a	 nação	 dos	 judeus	 e	
imediatamente	 começou	 contra	 eles	 uma	 perseguição	 implacável.	 Em	 Alexandria,	 onde	 os	
judeus	 tinham	 residido	 desde	 os	 dias	 de	 Alexandre	 e	 desfrutado	 privilégios	 dos	 mais	
favorecidos	cidadãos,	foram	mortos	40.000	segundo	Eusébio,	ou	60.000	segundo	Jerônimo.	A	
rebelião	dos	egípcios	 e	 a	matança	dos	 judeus	 certamente	não	o	 fortaleceram	em	seu	 trono,	
mas	antes	contribuíram	para	arruiná-lo.		
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DANIEL	AND	THE	REVELATION	
BY	URIAH	SMITH		
	
VERSE	7.	But	out	of	a	branch	of	her	roots	shall	one	stand	up	in	his	estate,	which	shall	come	
with	an	army,	and	shall	enter	into	the	fortress	of	the	king	of	the	north,	and	shall	deal	against	
them,	 and	 shall	 prevail:	 8.	 And	 shall	 also	 carry	 captives	 into	 Egypt	 their	 gods,	 with	 their	
princes,	and	with	their	precious	vessels	of	silver	and	of	gold;	and	he	shall	continue	more	years	
than	the	king	of	the	north.	9.	So	 the	king	of	 the	south	shall	 come	 into	his	kingdom,	and	
shall	return	into	his	own	land."		
	
This	branch	out	of	the	same	root	with	Berenice	was	her	brother,	Ptolemy	Euergetes.	He	had	
no	sooner	succeeded	his	252	127	father,	Ptolemy	Philadelphus,	in	the	kingdom	of	Egypt,	than,	
burning	to	avenge	the	death	of	his	sister,	Berenice,	he	raised	an	immense	army,	and	invaded	
the	 territory	 of	 the	 king	 of	 the	 north,	 that	 is,	 of	 Seleucus	 Callinicus,	who,	with	 his	mother,	
Laodice,	 reigned	 in	 Syria.	 And	 he	 prevailed	 against	 them,	 even	 to	 the	 conquering	 of	 Syria,	
Cilicia,	the	upper	parts	beyond	the	Euphrates,	and	almost	all	Asia.	But	hearing	that	a	sedition	
was	raised	 in	Egypt	requiring	his	return	home,	he	plundered	the	kingdom	of	Seleucus,	 took	
forty	thousand	talents	of	silver	and	precious	vessels,	and	two	thousand	five	hundred	images	
of	 the	 gods.	 Among	 these	 were	 the	 images	 which	 Cambyses	 had	 formerly	 taken	 from	
Egyptand	 carried	 into	 Persia.	 The	 Egyptians,	 being	 wholly	 given	 to	 idolatry,	 bestowed	
uponPtolemy	 the	 title	of	Euergetes,	 or	 the	Benefactor,	 as	 a	 compliment	 for	his	having	 thus,	
aftermany	years,	restored	their	captive	gods.	
	
DANIEL	E	APOCALIPSE	
URIAH	SMITH		
	
Versículos	 7-9	 –	 Mas,	 de	 um	 renovo	 da	 linhagem	 dela,	 um	 se	 levantará	 em	 seu	 lugar,	 e	
avançará	contra	o	exército	do	rei	do	Norte,	e	entrará	na	sua	 fortaleza,	e	agirá	contra	eles,	e	
prevalecerá.	Também	aos	seus	deuses	com	a	multidão	das	suas	imagens	fundidas,	com	os	seus	
objetos	 preciosos	 de	 prata	 e	 ouro	 levará	 como	 despojo	 para	 o	 Egito;	 por	 alguns	 anos,	 ele	
deixará	em	paz	o	rei	do	Norte.	Mas,	depois,	este	avançará	contra	o	reino	do	rei	do	Sul	e	
tornará	para	a	sua	terra.		

Este	 reino	 saído	 da	 mesma	 linhagem	 com	 Berenice,	 foi	 seu	 irmão,	 Ptolomeu	 Evergetes.	
Sucedeu	seu	pai	no	trono	do	Egito,	e	tão	logo	se	instalou,	ardendo	de	vingança	pela	morte	de	
sua	irmã	Berenice,	reuniu	um	imenso	exército	e	invadiu	o	território	do	rei	do	norte,	ou	seja,	
de	Seleuco	Calínico	que,	com	sua	mãe,	Laodice,	reinava	na	Síria.	Prevaleceu	contra	ele	aponto	
de	conquistar	a	Síria,	Cilícia,	as	regiões	mais	além	do	Eufrates	e	para	o	leste	até	Babilônia.	Mas	
ao	saber	que	se	levantou	no	Egito	uma	sedição,	exigindo	sua	volta,	saqueou	o	reino	de	Seleuco,	
tomando	40.000	talentos	de	prata	e	2.500	imagens	dos	deuses.	Entre	elas	estavam	as	imagens	
que	 Cambises	 havia	 anteriormente	 levado	 do	 Egito	 a	 Pérsia.	 Os	 egípcios,	 inteiramente	
entregues	 à	 idolatria,	 concederam	 a	 Ptolomeu	 o	 título	 de	 Evergetes,	 ou	 o	 Benfeitor,	 como	
agradecimento	por	ele	ter	devolvido	seus	deuses	que	estiveram	tantos	anos	cativos.		

 
 
 

 

 

 
	


