
Estudando o Livro de Daniel - Capítulo 8 - TEXTO COMPLEMENTAR 

Os capítulos 2 e 7 podem ser considerados uma introdução do Livro de Daniel a respeito do tempo do fim e nos 

proporcionam uma visão geral da história, desde o tempo do Império Babilônico até os últimos dias. 

Historicamente falando, nós já passamos pelo império Babilônico, Medo-Persa, Grego e o Romano. 

O capítulo 8 tem por propósito nos esclarecer sobre o aparecimento do anticristo que virá nos últimos dias e algumas 

das suas principais características e investidas. 

O próprio Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, verso 15, refere-se à profecia de Daniel para tempos futuros:  

15 
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, - de que falou o profeta Daniel - está no lugar santo, 
(quem lê, entenda); então... 

 

Jesus sabia que tinha havido um cumprimento da profecia com os gregos, mas no versículo acima ele estava se 

referindo ao futuro. 

O cumprimento no período grego é apenas um tipo, uma representação de uma profecia que ainda está por se 

cumprir no futuro, permitindo-nos entender melhor o que ocorrerá no tempo do fim. 

Isto também fica claro quando o anjo Gabriel vem para dar a Daniel o significado da visão em Dn 8:15 a 19: 

15  
E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de 
mim como que uma semelhança de homem. 

 16  
E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou, e disse: Gabriel, dá a entender a este a 
visão. 

 17  
E veio perto de onde eu estava; e, vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto; mas ele me disse: 
Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. 

 18  
E, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra; ele, porém, me tocou, e me fez estar em 
pé. 

 19  
E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira; pois isso pertence ao tempo 
determinado do fim. (ACF) 

 

Para entendermos profecias temos que olhar também para a história, pois é na história que a profecia se cumpre. 

VAMOS À HISTÓRIA:  

 

A PROFECIA DE DANIEL – parte histórica: a transição do império medo-persa para o grego e o 

aparecimento daquele que seria uma representação do Anticristo: Antíoco Epifânio 

 

Por Périclis Pereira  

A Festa de Chanukah, também conhecida como Festa da Dedicação, comemora a retomada do Templo 

por parte dos judeus seguida de sua purificação, após angustioso tempo de profanação, encabeçada por 

Antíoco Epifanio, imperador grego. A festa é comemorada ao longo de oito dias, a partir do dia 25 de Kislev 

no calendário hebraico, coincidindo, quase sempre, com a segunda quinzena de Dezembro no calendário 

gregoriano.  

Estes oito dias festivos referem-se ao milagre acontecido assim que os judeus retomaram o controle dos 

serviços templários, quando pretendiam recomeçar os trabalhos de instauração da adoração ao seu Deus. Ao 

intencionarem acender a Menorah (Candelabro de sete braços), que deveria anteceder em todo e qualquer 

ritual sacrificial oficial, perceberam que apenas uma pequena quantidade de azeite puro havia sido preservada 



da destruição dentro de um cântaro de barro lacrado com o selo sacerdotal, e que garantia sua autenticidade. 

O óleo encontrado seria suficiente apenas para um dia de iluminação, e o preparo de um novo azeite duraria 

mais sete dias. A surpresa foi que aquele óleo encontrado, ao invés de durar apenas um dia, durou mais sete 

dias, o que permitiu aos judeus prepararem um novo óleo para a Menorah. Este evento é conhecido como o 

Milagre de Chanukah que é comemorado até os dias de hoje pelo povo de Israel, como forma de mencionar 

as grandezas de Deus e seus poderosos feitos.  

Era o terceiro ano do reinado de Belsazar, um dos que sucederam o trono de Nabucodonosor, rei do 

Império Babilônico, no ano aproximado de 3.208 (calendário Hebraico) – 553 a.eC (calendário Gregoriano). 

 O profeta Daniel, um dos sábios que havia sido trazido à presença do rei Nabucodonosor após a 

tomada de Jerusalém, teve um sonho. Neste sonho constava o destino deste reino e relatava acerca da 

transição do reino Medo-Persa – tempo em que se cumpriria o sonho – para o império Grego, inicialmente 

governado por Alexandre III o Grande, rei da Macedônia, filho de Filipos II.  

Capitulo VIII do Livro do Profeta Daniel – Este capítulo relata o sonho de Daniel e a sua interpretação 

fornecida por Gavri-El ou Gabriel (Forte de Deus), enviado pelo Todo-Poderoso. Neste sonho Daniel 

contemplou a visão de um carneiro que dava marradas para os quatro ventos da Terra (Vs. 3-4) e ele tinha 

dois chifres altos, um maior e outro menor. Este carneiro, de acordo com a interpretação fornecida pelo 

próprio texto (Vs. 20), representava o Império Medo-Persa governado por Xerxes, filho de Ciro, rei da Pérsia e 

Dário, rei dos Medos, representados pelos dois chifres. Suas marradas para os quatro ventos representavam 

sua ambição em afrontar toda a Terra a fim de conquistá-la. O texto ainda relata que, inicialmente, nenhum 

dos animais da Terra o podia resistir (Vs. 4), o que significa que nenhum dos reinos da terra era capaz de 

medir forças com os exércitos de Xerxes e Dario, tamanha era a sua força.  

 

       No entanto, ainda de acordo com o sonho de Daniel, um bode enfurecido munido de um chifre notável entre 

os olhos vinha do oeste, após percorrer toda a Terra sem tocar o chão, ou seja, velozmente, e dirigiu-se ao 

carneiro (o Império Medo-Persa, v.20) para o afrontar (Vs. 5-7). O bode (animal) representava o Império Grego, 

governado pelo grande conquistador Alexander Maximus (Alexandre o Grande) e este, por sua vez, 

representado pelo chifre notável, expressava a força de Alexandre no Império Grego (Vs. 21).  

Ao afrontar o carneiro do oriente, o bode consegue quebrar os dois chifres do carneiro (Vs. 7), o que significa 

que Xerxes e Dario, co-governantes do Império Medo-Persa, seriam derrotados por Alexandre o Grande e que, 

após vencer seus exércitos, dominaria a Ásia Menor que até então representava a extensão total do Império 

Medo-Persa.  

Neste período da história, os judeus já haviam retornado a sua terra e reconstruído o Templo que 

Nabucodonosor havia derrubado em sua conquista de Jerusalém. Isto havia sido profetizado pelo mesmo 

profeta Daniel em sua profecia acerca das “Setenta Semanas” no cap.9, a qual não é relevante a este estudo.    

O sonho continua e, em sua visão, Daniel vê que o mesmo bode que havia derrotado o carneiro 

(representando o Império Medo-Persa) agora teve seu chifre notável quebrado, e em seu lugar crescia outros 

quatro chifres para os quatro cantos da terra (Vs. 8). O relato diz que o bode se pôs diante do rio e, ao chegar 

perto do carneiro, partiu em direção a ele com toda a sua fúria, quebrando-lhe ambos os chifres. Em seguida, 

veja bem, “No Auge de Sua Força”, ele próprio quebrou o seu chifre. A quebra do chifre do bode representa a 

morte de Alexandre o Grande.  

Ele tinha 26 anos de idade quando, após a morte de Dario em 330 a.eC, foi conclamado rei da Pérsia e, 

portanto, regente da maior parte do mundo então conhecido. Após conquistar a Índia, na intenção de expandir 

ainda mais o seu reino, Alexandre tenta retornar a Pérsia, mas, em sua viagem de volta, é ferido gravemente e 

acometido de terríveis febres. Alexandre o Grande morreu na Babilônia, a 13 de junho de 323 a.eC, com a 

idade de 33 anos. O império que com tanto esforço edificou e que produziu a harmoniosa união do Oriente e do 

Ocidente começou a desmoronar, já que só um homem com suas qualidades poderia governar território tão 

amplo e complexo, mescla de povos e culturas muito diferentes.  

O versículo 8 termina dizendo que no lugar deste chifre que representa Alexandre, cresceram outros 

quatro chifres. Com a morte do grande conquistador, seu reino é dividido entre seus generais, inicialmente 

cinco: Cassandro, Lisímaco, Selauco, Antígonodos e Ptolomeu. Este ultimo, porém, só se proclamará rei no ano 

de 305 a.eC. O quadro, porém, ainda não está definido.  



Veja a seguir o quadro inicial de governo do império grego, após a morte de Alexandre: 

  

         Cassandro (306-297 a.ec.): Governa a Macedônia  

         Selêuco (306-281 a.ec.): Será o rei da Babilônia e da Síria  

         Lisímaco (306-281 a.ec.): rei da Trácia.  

         Antígono (306-301 a.ec.) e Demétrio Poliorceta (306-286 a.ec.): Reis da Celessíria   

         * Ptolomeu se proclama rei apenas no ano seguinte, (305 -282 a.ec a.ec), fundando a dinastia dos 

Lágidas, sediada em Alexandria. 

Vemos, portanto, que neste ponto ainda não é possível contemplar o cumprimento da profecia, já que o 

Império aqui verificado está distribuído em cinco reinos e não quatro, como indica a profecia. Contudo, algo 

ocorre no ano de 301 a.eC que concluiria o processo organizador, e que culminaria na formação do cenário 

político-histórico, vislumbrado por Daniel mais de duzentos e cinqüenta anos antes.  

Em Ipsos, na Frígia, uma coalizão de reis - Cassandro, Selêuco e Lisímaco - vence Antígono, que morre 

na batalha, enquanto Ptolomeu ocupa a Celessíria. Termina, assim, em Ipsos, qualquer pretensão de formar 

um império que unifique a Europa e a Ásia.  

Após Ipsos acontece nova divisão de territórios:  

           Lisímaco - Com a Ásia Menor  

           Cassandro - Com a Macedônia  

           Selêuco - Com a Síria  

           Ptolomeu - Com o Egito e a Celessíria 

* Selêuco quer a Celessíria para si, mas Ptolomeu não a entrega. Selêuco funda, em 300 a.eC, Antioquia 

para ser a capital de seu reino. 

Seleuco iniciará uma luta em direção ao sul, no intuito de conquistar o reino de Ptolomeu, esta disputa 

durará algumas gerações. A dinastia dos Ptolomeus resistirá por cento e três anos em que Alexandria se 

tornara o centro da vida econômica dos povos dominados pela dinastia. Neste período, a terra de Israel já é 

domínio Ptoilomaico, desde 312 a.eC, quando Ptolomeu I conquista Jerusalém.    

                                                                          

 

Voltando a profecia de Daniel, verificamos que nossa história não termina aqui. A partir do verso 9 

verificamos o relato de que de uma das pontas (chifres) que representam as quatro divisões do reino de 

Alexandre, cresce uma ponta menor que cresce e se torna muito poderosa. Segundo o relato do profeta, esta 

ponta atinge até o exercito dos céus, e derrubou alguns que faziam parte deste exercito e os pisou atingindo 

até o príncipe do exército. Por ultimo, ele faria cessar o sacrifício contínuo e erigiria uma abominação no lugar 

santo (versos 9-14). Sem entender o que significara tal profecia, Daniel implora a Deus e Ele lhe revele o 

significado destas coisas. O arcanjo Gavri-El (ou Gabriel), então, elucida a Daniel o significado destas coisas 

e diz que esta ponta mencionada refere-se a um rei que sairia da descendência de uma das quatro pontas e 

se levantaria sobremaneira. Este rei seria feroz e grandemente poderoso.  

Especialista em intrigas, sua força não estaria em si mesmo. Isto pode significar que ele seria movido 

por uma força espiritual maligna que o faria vencer e cumprir seu propósito na história. Mais uma vez, 

podemos ver claramente a profecia de Daniel se cumprir. No ano de 175 a.eC,  Selêuco IV, descendente de 

Seleuco I, já citado anteriormente, é assassinado. Assume o poder o seu irmão Antíoco IV Epífanes (175-

164 a.eC.), que voltava de Roma, onde era refém desde 188 a.eC., quando seu pai Antíoco III perdera a 



batalha de Magnésia e assinara o tratado de Apaméia. 

A instabilidade do reino selêucida aumenta e Antíoco IV toma medidas helenizantes como forma de 

consolidar o seu poder. Concede o status de pólis a várias cidades, promove a adoração de Zeus e reivindica 

para si prerrogativas divinas. Antíoco IV que de 175 a 169 a.eC. aparece nas moedas cunhadas em Antioquia 

apenas com a inscrição "Rei Antíoco", a partir desta época começa a ter sobre sua cabeça uma estrela, 

símbolo da divindade. E, a partir de sua vitória sobre o Egito, a inscrição das moedas selêucidas é "Rei 

Antíoco Theos Epífanes". Nas Palavras do historiador Abel: "Ele pensa, definitivamente, que sua vitória o 

manifestou como deus, ou que é um deus que se manifestou na sua carne. Ele é o praesens divus, e, 

segundo sua intenção, o epíteto epifanés, 'manifesto', é relacionado com Theós, ou seja, com sua apoteose".  

A partir destes dados, não é difícil concluir quem é a ponta pequena mencionada por Daniel, 

trata-se de Antioco Epifânio IV. Após algum tempo, tendo seduzido boa parte dos judeus, os quais tornaram 

súditos seus devido às vantagens ambiciosas oferecidas pela Grécia, Antíoco atinge o auge de seus 

objetivos. Saqueia o Templo de Salomão, mata os seus sacerdotes que se negaram a compactuar com 

ele, e edifica no interior do templo, exatamente em cima do lugar do sacrifício, uma estátua de Zeus, 

obrigando todos, inclusive os judeus, a oferecerem ao ídolo sacrifícios de porcos, animal considerado 

imundo de acordo com a Torah.   

Daniel termina seu relato no capítulo 8 dizendo que ao receber tão estrondosa mensagem do Eterno, 
esteve enfermo alguns dias, e mesmo após sua recuperação não foi capaz de entender completamente o 
significado destas coisas (Vs. 27).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIM DA PARTE HISTÓRICA DAS PROFECIA DE DANIEL: a transição do império medo-persa para o grego e 
o aparecimento daquele que seria uma representação do anticristo: Antíoco lV Epifânio 

Por Périclis Pereira. 

Fonte: www.israelitas.com.br/festas/festasVer.php?id=3 

 

Vivemos um tempo em que o mundo caminha num processo acelerado de globalização, podemos vislumbrar o mundo 

caminhando em direção à unificação dos principais governos mundiais sob o pretexto de enfrentar as crises que se 

intensificam. A partir daí, no momento em que este processo tiver se consolidado, o cumprimento das profecias dadas 

a Daniel para o fim dos dias terá chegado ao ápice, quando vivenciarmos o mundo globalizado, governado por 10 

líderes de estado (Dn 7:7,8; 23 a 25)... então, poderemos aguardar que em breve ... 

3  (...) o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. 

 4  
O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora; de modo que se assentará, como 
Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. (King James) 

 

O anticristo assumirá o poder absoluto. 

 

Nota sobre a Babilônia:  
 
Cidade mais conhecida da região da Mesopotâmia, Babilônia é tida para muitos historiadores como o berço da 
civilização pelos grandes avanços sociais, econômicos, políticos e culturais. 
 
Babilônia era uma região cultural antiga no centro-sul da Mesopotâmia (atual Iraque), com a Babilônia como capital. 
 
Fonte: https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/babilonia/ 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Neobabil%C3%B4nico 

 

Fim da PARTE 8.2 

http://www.israelitas.com.br/festas/festasVer.php?id=3
https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/babilonia/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Neobabil%C3%B4nico

