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Daniel 11: 40-45 – Parte 2
Luiza Almeida Couceiro

Versículo 40:
“E, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra
ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios; e entrará nas suas terras e
as inundará, e passará.”
- Fim do tempo (TdF)
“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}
“Como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino de Sua graça,
assim a de Sua segunda vinda anuncia o reino de Sua glória. E a segunda, como a
primeira mensagem, acha-se baseada nas profecias. As palavras do anjo a Daniel,
com relação aos últimos dias, deviam ser compreendidas no tempo do fim. A esse
tempo, “muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará”. “Os
ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios
entenderão”. Daniel 12:4, 10. {DTN 156.6}
“Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como
vimos, não a pregou; indicara aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então
muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o
juízo para mais ou menos trezentos anos no futuro, a partir de seu tempo. Desde
1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o conhecimento
das profecias, e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. {GC
356.2}
O tempo do fim é quando o selo do livro de Daniel é aberto e o
conhecimento deste livro se multiplica.

“O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo que nada há
de novo debaixo do sol.” {Ec 1:9}
A história se repete.
Daniel 12: 5 – 9
Cristo conecta o tempo do fim com tempo, tempos e ½ de um tempo, e quando o
poder do povo santo acabar de se espalhar.
Tempo do Fim = fim dos 1260 anos = 1798
- Rei do Sul
H5045
negeb
neh'-gheb

3
À partir de uma raiz não utilizada significando ser ressecado; o sul (por
ser seco); especialmente o negeb ou o distrito ao sul de Judá, ocasionalmente,
Egito (como o sul da Palestina): - sul
O Rei do sul é aquele que domina o Egito, porque o Egito em relação à
terra prometida (Canaã, Jerusalém, Palestina) fica ao sul.
“Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural; depois o espiritual.” {1Co 15:46}
Se a história se repete, aqui podemos ver que Deus nos mostra que primeiro vem
o natural (literal) e depois o espiritual.
Quem é o Egito espiritual hoje? A nação que tiver a característica do Egito
literal: o espírito do ateísmo.
“Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, algum poder
de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada.
E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser
silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de
Sodoma.” {GC 269.3}
“Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França.
Durante a Revolução, em 1793, “o mundo pela primeira vez ouviu uma assembléia
de homens, nascidos e educados na civilização, e assumindo o direito de
governar uma das maiores nações européias, levantar a voz em coro para negar a
mais solene verdade que a alma do homem recebe, e renunciar unanimemente à
crença na Divindade e culto à mesma.” — Vida de Napoleão Bonaparte, de Sir
Walter Scott. “A França é a única nação do mundo relativamente à qual se
conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta
rebelião contra o Autor do Universo. Profusão de blasfemos, profusão de
incrédulos, tem havido e ainda continua a haver, na Inglaterra, Alemanha,
Espanha e em outras terras; mas a França fica à parte, na história universal, como
o único Estado que, por decreto da Assembléia Legislativa, declarou não haver
Deus, e em cuja capital a população inteira, e vasta maioria em toda parte,
mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a
declaração” — Blackwood’s Magazine, de novembro de 1870. {GC 269.4}
Aqui vemos que umas das fortes características da França é que se “levantou em
aberta rebelião contra o Autor do Universo.” Isto é o ateísmo.
Rei do Sul = França
- Rei do Norte
Rei do norte é o rei da Babilônia. Babilônia ficava ao oriente de Israel,
mas havia um deserto enorme entre eles e então Babilônia tinha que desviar do
deserto e atacava Israel pelo norte, por isso era o rei do norte.
“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
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desolações.” {Jr 25:9}
Quem é o rei do norte espiritual?
“E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta
de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e
dez chifres.” Ap 17:3-6
“A mulher (Babilônia) de Apocalipse 17, é descrita como estando “vestida de
púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas; e tinha
na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície; ... e na sua
testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições.”
Diz o profeta: “Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do
sangue das testemunhas de Jesus.” Declara ainda ser Babilônia “a grande cidade
que reina sobre os reis da Terra.” Apocalipse 17:4-6, 18. O poder que por tantos
séculos manteve despótico domínio sobre os monarcas da cristandade, é Roma. A
cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas, pintam ao vivo a
magnificência e extraordinária pompa ostentadas pela altiva Sé de Roma. E de
nenhuma outra potência se poderia, com tanto acerto, declarar que está
“embriagada do sangue dos santos”, como daquela igreja que tão cruelmente tem
perseguido os seguidores de Cristo. Babilônia é também acusada do pecado de
relação ilícita com “os reis da Terra.” Foi pelo afastamento do Senhor e aliança
com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta; e Roma, corrompendo-se
de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe
condenação idêntica. {GC 382.2}
Outro ponto é que o Rei do Sul (França), no tempo do fim (1798), luta
contra o rei do norte. A França se opôs a que poder em 1798? Roma Papal
- Ferida de Morte
Ap 13:3
Em 1798 o General Berthier prende o papa.
Rei do Norte = Roma Papal
- e o rei do norte se levantará contra ele...
Aqui vemos uma revanche do papado contra o rei do sul. Quando ocorreu
isso? O rei do sul é aquele que espiritualmente tem a característica do Egito. Em
1917, a característica do rei do sul (ateísmo) foi transferida da França para outra
nação. Os jacobinos levaram a filosofia ateísta da França para a Rússia até
culminar com a revolução bolchevique na Rússia (através desta revolução é que
os comunistas aparecem). Esta revolução derruba o capitalismo e estabelece o
socialismo soviético, cuja principal característica é o ateísmo. O manifesto
comunista de Karl Marx publicado em 1844 tem como base a negação de Deus.
Em 1917 o ateísmo era a base do sistema socialista ou comunismo soviético.
Depois da segunda guerra mundial a Rússia expandiu e formou a União Soviética.
No momento da retaliação do rei do norte (Roma papal), o rei do Sul era a
URSS.
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"a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução
Francesa — tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante
àquela que convulsionou a França. {Ed 228.2}
- Carruagens, e Cavaleiros/Poderio militar
Ex 14:9
2Cr 8:9
Ez 38:4, 15
Ap 9:16
Carros , cavaleiros = exército, poder militar
- Navios
Sl 107:23
Ez 27:12, 25
Ap 18:17; 19
I Reis 22:49
Navios = poder econômico
“entrará nas suas terras” Terras na King James: países, um aglomerado de países.
“Inundará” (H7857) = conquistar
Jr 4:5-7,13
Como um “vento tempestuoso” (Like a Whirlwind - presente no texto em inglês e
na Bíblia Almeida Revisada Imprensa Bíblica)
À medida que o comunismo se expandia através do mundo, o papado
passa a identificar a União Soviética como inimigo comum para ele e para os
Estados Unidos. Esta estratégia preparou o caminho para a aliança entre o
papado e os EUA.
Quando Roma papal faz retaliação contra o rei do sul ela pega emprestado
os exércitos e o poderio econômico dos EUA.
“De todos os eventos que sacudiram o bloco soviético em 1989, nenhum está mais
cheio de história ou é o mais improvável, do que o cordial encontro que terá lugar
esta semana na cidade do Vaticano. Lá, na ampla biblioteca cerimonial do Palácio
Apostólico, construída durante o século XVI, o czar do mundo ateu, Mikhail
Gorbachev, visitará o vigário de Cristo, o papa João Paulo II. “O momento será
excitante, não só porque João Paulo II ajudou a inflamar o fervor pela liberdade na
sua terra natal, a Polônia, que alastrou como um fogo consumidor ao longo da
Europa do Leste; mais do que isso, a reunião dos dois homens simboliza o fim da
guerra espiritual mais dramática do século XX – um conflito no qual, a força
aparentemente irresistível do comunismo chocou contra o propósito inamovível do
cristianismo.” Time, 4 de Dezembro de 1989.
"A reunião do presidente soviético com o papa João Paulo II na sexta-feira, é o
evento mais recente de uma revolução no mundo comunista que o papa
ajudou a iniciar e que Gorbachov permitiu que ocorresse.” U.S.A. Today, história
de capa, 1989.
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Em 1982 puseram-se de acordo Ronald Reagan e o Vaticano sobre um
plano para a derrubada da União Soviética que envolvia um custoso armamento
militar, apoio encoberto a movimentos de reforma no bloco oriental, meios
financeiros para os Estados do Tratado de Varsóvia dispostos a mudanças, bem
como o isolamento econômico da União Soviética. Através de um pacto entre
Ronald Reagan e o papa João Paulo II acaba o socialismo da URSS, caracterizado
pela derrubada do muro de Berlim em 1989. A revista Time de 24 de Fevereiro
de 1992 escolheu o título: “Santa Aliança” para discutir a união dos Estados
Unidos e do Vaticano quando estes procuraram derrubar o comunismo.

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).

