Daniel 11:40 – 41 a
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Deus ilustra o fim pelo princípio => mensagem profética presente = livro
de Daniel.
A porção do livro de Daniel que ainda não estava revelada é Dn 11:4045
As Duas visões à margem do rio:
Daniel 8:14 = Rio Ulai = Eufrates = Relacionada à purificação do
Santuário = verdadeiro culto = remidos (santos) = visão 2300 T e M =
corre para o mar de vidro. Desselada pelos mileritas
Daniel 10:4 = Rio Hidequel (rápido como flecha)= rio Tigre =
relacionada ao Rei do Norte = Dn 11:40-45 = falso culto = perdidos =
corre para o lago de fogo. Desselada para a última geração
Considerações
• Os Capítulos 10,11 e 12 de Daniel são a mesma visão que Daniel
teve às margens do rio Hidequel no ano 537 aC (1º ano de Ciro
como rei da Babilônia e 3º como rei Medo Persa)
• Última visão de Daniel (Daniel 1:21) é para os derradeiros dias (Dn
10:14)
• Dn 11:40-45 abarcam as cenas finais da história terrestre, porque
no próximo versículo, Daniel 12:1 encontramos o encerramento do
tempo da graça.
Entendimento milerita:
Os mileritas compreenderam Dn 11: 1- 39. Dn 11:40-45 = selada
Os pioneiros entenderam que Dn 11 se cumpriu até a primeira parte de
Dn 11:40. Então é a partir de 1798 até o FPG que devemos esperar ver as
cenas similares da história de Dn 11, especialmente associada com Dn
11:30-36.

DANIEL 11:40
Tempo do Fim
Todo Movimento Reformatório tem um tempo do fim determinado pelo
cumprimento da profecia em contexto.
• Dn 11:30-39 (principalmente 36) = 1260 anos de supremacia
papal= 1798
• Dn 12: 4-7 = 2 T, T, ½ T = 1260 anos
Rei do Norte x Rei do Sul
No verso 4 vemos o reino de Alexandre Magno dividido em 4 partes
entre seus 4
generais. Do verso 5 em diante temos 2 poderes lutando pelo
domínio do
mundo: o Rei do Norte e o Rei do Sul. Para entender os versos de
Dn 11:
40-45 precisamos entender quem é o Rei do Sul e o Rei do Norte.
Esta é a
chave.
Regras de interpretação profética de Louis F. Were, escritor adventista
que guiou
a compreensão de profecias:
(Princípios bíblicos de interpretação: Estabeleça a verdade e proteja
contra erros do último dia 1975 (Bible principles of interpretation:
Establish truth and safeguard against last day errors).
1) As coisas de Israel agora pertencem à igreja
- Romanos 9:8 ; Gl 3:29
2) O mundial simbolizado pelo local:
- Mateus 24: 1-3 -> Jesus ilustra a queda do mundo (global) com a
queda de Jerusalém (local)
3) Natural x Espiritual
- I Cor 10:11 e 15:46
4) Duas ou mais testemunhas estabelecem um fato : II Cor 13:1; Dt
19:15
5) As profecias posteriores ampliam, desenvolvem e confirmam as
anteriores. Repetir e ampliar
- Dn 2; Dn 7; Dn 8; Dn 11
Rei do Sul:
Literal: Gn 12:9-10; Is 30: 1- 2; 6-7; Êxodo 5:1-2 ; Ap 11 e 8 ; Dn
8:8-11
Egito = Ateísmo
Espiritual: Ap 11:3-8;
Rei do Norte
Literal: Ez 26:7; Jeremias 4:6-7
Babilônia = confusão de doutrinas; quer tomar o lugar de
Deus;
Espiritual: Ap 17:4-5

O RN literal domina a área geográfica da Babilônia e o Rei do Sul a
do Egito. Junto com as regras proféticas de Louis F. Were isto é a
chave para identificarmos o rei do sul e do norte espiritual em Dn
11: 40-45.
No TDF (1798), Rei do Sul (França ) lutará com ele (Rei do Norte).
Quando?
1798 -> Ferida Mortal
-

Rei do Norte contra - fação de Cristo
30 anos de preparação: 530 aC – 538 aC
3 ½ de supremacia papal
Ferida mortal= Morre Estado. Permanece Igreja.
Carros, Cavaleiros = poder militar
Ez 38:4;15; Ap 9:16-17; Ex 14:9; II Crônicas 8:9
Navios = poder econômico
Sl 107:23; Ap 18: 17-19; Ez 27: 12,25, I Reis 22:48

Entrará nos seus países (versão King James)
Inundará = conquistar H7857
Passará = cruzar por H5674
Rei do Sul = Ateísmo
Após Revolução Francesa , França abandona o ateísmo que através das
idéias dos jacobinos vai para a Rússia dando origem ao socialismo na
revolução Bolcheviche de 1917 cuja fundamento se assentava sobre a
“Manifestação comunista de Karl Marx “de 1844, cuja base era a negação
de Deus.
Quase todos os países que eventualmente foram colocados sob o controle
da União Soviética tinham sido anteriormente nações dominadas pelo
catolicismo. Ao perdê-las, uma após outra Roma Papal identifica a URSS
como inimigo.
Após a segunda guerra mundial a URSS emerge como potência mundial e
inicia a guerra fria com os EUA passando a ser considerada inimiga do
mesmo.
Capitalismo x Socialismo
Catolicismo x Ateísmo
O papado proveu- se de um meio para identificar a União Soviética como
inimigo comum para ele e para os Estados Unidos. Este estratagema do
inimigo comum preparou o caminho para a aliança entre o papado e os
EUA.
Em 1982 puseram-se de acordo Ronald Reagan e o João Paulo II 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 embargo (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 (vol
139 nº 8) escolheu o título: “Santa Aliança” para discutir a união dos

Estados Unidos e do Vaticano quando estes procuraram derrubar o
comunismo.
http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601920224,
00.html
“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 sextafeira, 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.

Resumo Dn 11:40
No tempo do fim (fim dos 1260 anos que inicia em 538 dC 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/ 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 nos
seus países (URSS ) e as inundará e passará (1989).

DANIEL 11:41 parte A
Terra Gloriosa
=> Literal = Jer 3:18-19; Ez 20:5-6; Dn 11:16
• Por que era aprazível?
Sl 106:23-24; Zc 7:13
• Motivo porque Deus deu a terra
Ex 3:7-8; 6:6-8
=> Espiritual
Rei do Norte (Papado) entra na Terra Gloriosa Espiritual (EUA)
através do decreto dominical.

Citações:
1) Eu sou frequentemente referida a parábola das dez virgens, cinco das
quais eram sábias e cinco tolas. Esta parábola foi e será cumprida ao pé
da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo, e, como a
terceira mensagem angélica, foi cumprida e continuará sendo verdade
presente até o fim dos tempos. {RH August 19, 1890, par. 3}
2) “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}
3) "Não temos tempo a perder. Tempos perigosos estão diante de nós. O
mundo está agitado com espírito de guerra. Em breve terão lugar as
cenas de angústia descritas nas profecias. A profecia do Capítulo 11
de Daniel quase que alcançou o seu total cumprimento". muito da
história que teve lugar em cumprimento desta Profecia, repetir-se-á. no
Versículo 30 fala-se de um poder que lhe causará tristeza e voltará, e
se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver; voltará e
atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança " [versos 31-36
citado]" {13MR 394.1}
4) "Cenas similares às descritas nestas palavras ocorrerão. Vemos
evidências de que Satanás está obtendo rapidamente o controle das
mentes humanas que não têm o temor de Deus diante deles. Leiamos e
compreendamos as profecias deste livro, porque estamos agora
entrando no tempo de angústia que foi mencionado:[Daniel 12:1-4,
citado.] {13MR 394.2}
5) “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}
6) “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 revividas, e perigos rodearão de
todos os lados o povo de Deus. A tensão está se apoderando da família
humana. Está permeando tudo na Terra…“Estudai o Apocalipse em
ligação com Daniel; pois a história se repetirá…” {TM 116.3}

7) “Aquilo que foi ordenado a Daniel selar, agora mediante toda a
ponderosa mediação do Leão da Tribo de Judá nos é dado. Logo muitos
correrão de lá para cá e a sabedoria aumentará. A abertura então e o
desdobramento da palavra profética é outra prova convincente de
que chegamos ao fim do tempo. A abertura da profecia e a revelação
sendo reservadas para o tempo do fim”. {RH, 1853}
8) "Tudo quanto Deus especificou que havia de cumprir-se na história
profética no passado, cumpriu-se, e tudo quanto está ainda por vir virá
por sua ordem. Daniel, o profeta de Deus, está em seu lugar. João está
em seu lugar. No Apocalipse o leão da tribo de Judá abriu aos estudiosos
da profecia o livro de Daniel, e assim Daniel se erguerá em seu lugar. Dá
o seu testemunho, aquilo que o Senhor lhe revelou em visão dos
grandes e solenes acontecimentos que precisamos conhecer ao nos
encontrarmos no próprio limiar do seu cumprimento" { 2ME 109}
9) "Chegou o tempo para que Daniel receba sua herança. Chegou o
tempo para que, como nunca antes, se propague pelo mundo a luz que
lhe foi dada. Se aqueles por quem o Senhor tem feito tanto caminharem
na luz, o seu conhecimento de Cristo e das profecias concernentes à
Ele, aumentará grandemente
à medida que se aproxima o
término da história dessa terra". {The Seven Day Adventist
Commentary, vol. 4, 1174}
10) "Enquanto o mundo protestante está por sua atitude fazendo
concessões a Roma, despertemos para compreender a situação e
observar em seus verdadeiros lances a contenda ante nós. Ergam os
vigias agora a voz e dêem a mensagem que é verdade presente para
este tempo". - {TS2 323.2}
11) “A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para
estes últimos dias. As visões que ele teve às margens do Ulai e do
Hidequel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de
cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos.” {TM
112.3}.
12) “Somos contados como Israel. Todas as instruções dadas aos
israelitas de outrora, relativamente à educação e preparo de seus filhos,
todas as promessas de bênçãos mediante a obediência, dirigem-se a nós.”
{CBV 405.1}
13) “A profecia que Cristo proferiu era dupla em seu sentido: ao mesmo
tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava
igualmente os terrores do último grande dia.” {GC 25.3}
14)
“A destruição de Jerusalém constituiu tremenda e solene
advertência a todos os que estão tratando levianamente com os
oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de
Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado
por parte de Deus, e do castigo certo que recairá sobre o culpado.A
profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre
Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação
não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida podemos

contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de
Deus e calcou a pés a Sua lei. {GC 36.1}
15) A “grande cidade” em cujas ruas as testemunhas foram mortas, e
onde seus corpos jazeram, é “espiritualmente” o Egito. De todas as
nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais
ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos Seus preceitos.
Nenhum monarca já se aventurou a rebelião mais aberta e arrogante
contra a autoridade do Céu do que o fez o rei do Egito. (Quando, em
nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó
orgulhosamente, respondeu: “Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei, para
deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tão pouco deixarei ir Israel.”
Êxo. 5:2. Isto é ateísmo; e a nação representada pelo Egito daria
expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo, e
manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio.... 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”. {GC 269.2}
Terra Gloriosa
16) “ Contudo, Deus estava com Seu povo , e a perseguição não
conseguia fazer silenciar-lhes o testemunho. Muitos foram impelidos para
a América do Norte, através do oceano, e ali lançaram os fundamentos da
liberdade civil e religiosa , que tem sido o baluarte e glória deste país”.
{GC 252.1}
17) As misericórdias inigualáveis e as bênçãos de Deus tem sido
derramado sobre a nossa nação, tem sido uma terra de liberdade , a
terra gloriosa, mas ao invés de retornar com gratidão à Deus, ao invés
de honrar à Deus e sua lei, os Cristãos professos da América tornaram-se
fermentados com orgulho, avareza e a alta suficiência”. {RH May 2,
1893, par. 11}
18) “O Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer
outro país sobre o qual brilha o Sol. Aqui Ele proveu um asilo para Seu
povo, onde pudessem adorá-Lo de acordo com os ditames da consciência.
Aqui o cristianismo tem progredido em sua pureza. A vivificante doutrina
do único Mediador entre Deus e o homem tem sido ensinada livremente.
Era desígnio de Deus que este país sempre permanecesse livre para todas
as pessoas O adorarem de acordo com os ditames da consciência. Ele
tencionava que suas instituições civis, em suas dilatadas produções,
representassem a liberdade dos privilégios evangélicos.” {Ma 194.4}
19) “O Protestantismo esta estendendo as suas mãos para apertar
as mãos com o papado e cada indicação torna manifesto que as profecias
estão prestes ser cumpridas e agora os homens estão olhando para
aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus para ver
qual será o seu curso”.{RH February 21,1893}
20) “Quando nossa nação renunciar os princípios de seu governo
aprovando uma lei dominical, o protestantismo, através deste ato,
unirá mãos com o papado” . {T5 711}

