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A CENTRALIDADE DE DANIEL
11:40-45
INTRODUÇÃO
O propósito deste artigo é demonstrar que Daniel 11:40-45 é a verdade presente. Esses versos
são para os Adventistas do Sétimo Dia no fim do
mundo o que Daniel 8:14 era para os Milleritas no
começo do adventismo.. Esses versos apresentam os eventos conectados com o fechamento
da porta da graça, e devem ser entendidos para
que o povo de Deus esteja preparado para estar
de pé nas cenas finais da história deste mundo.
“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
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habitantes da Terra. Pelo acréscimo
do conhecimento deve ser preparado
um povo para subsistir nos últimos
dias.” Mensagens Escolhidas, vol. 2, 105

DANIEL 11:40-45
APRESENTA OS EVENTOS
CONECTADOS COM O
FECHAMENTO DA PORTA DA
GRAÇA
Mensagens Escolhidas, Vol.2, pág. 106
diz que haverá um aumento do conhecimento quanto ao trabalho a ser
realizado pelo homem do pecado (o
Papado) em nossos dias:
“Na mensagem do primeiro anjo os
homens são chamados a adorar a
Deus, nosso Criador, que fez o mundo
e tudo quanto nele há. Eles têm rendido homenagem a uma instituição do
Papado, anulando a lei de Jeová, mas
deve haver um aumento do conhecimento nesse assunto.”
6

Também nos é revelado que esse
aumento de conhecimento é uma
repetição da história de Daniel
11:30-36. Dn 11:30-36 apresenta a
história da primeira ascensão do
homem do pecado – a remoção dos
três poderes Arianos que atuavam
como barreiras impedindo o seu domínio universal (Dn 11:31), os 1260
anos de perseguição aos santos (Dn
11:32-36), e a exaltação do paganismo e a falsa adoração (Dn 11:36-39).
“Não temos tempo a perder. Tempos perigosos estão diante de nós.
O mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve terão lugar as cenas de angústia descritas
na profecia. A profecia do capítulo
onze de Daniel quase que alcançou
o seu total cumprimento.” Muito da
história que teve lugar em cumprimento desta profecia, repetir-se-á.
No versículo trinta fala-se de um
poder que ‘lhe causará tristeza.’
’Porque virão contra ele navios de
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Quitim, que lhe causarão 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. E braços
serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E aos
violadores da aliança ele com lisonjas
perverterá, mas o povo que conhece
ao seu Deus se tornará forte e fará
proezas. E os entendidos entre o povo
ensinarão a muitos; todavia cairão
pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E,
caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro; mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos
entendidos cairão, para serem provados, purificados, e embranquecidos,
até ao !m do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. “E este
rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre
todo deus; e contra o Deus dos deu8

ses falará coisas espantosas, e será
próspero, até que a ira se complete;
porque aquilo que está determinado será feito.” Daniel 11:30-36.
Cenas similares descritas nessas
palavras, terão lugar. Vemos evidência que Satanás está obtendo
rapidamente o controle das mentes humanas que não têm o temor
de Deus diante delas. Leiamos e
compreendamos as profecias deste
livro, porque estamos agora entrando no tempo de angústia que foi
mencionado. ‘E naquele tempo se
levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos olhos
do teu povo, e haverá um tempo de
angústia, qual nunca houve, desde
que houve nação até àquele tempo;
mas naquele tempo livrar-se-á o teu
povo, todo aquele que for achado
escrito no livro.
E muitos dos que dormem no pó da
terra ressuscitarão, uns para vida
eterna, e outros para vergonha e
9

desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que a muitos
ensinam a justiça, como as estrelas
sempre e eternamente.
E tu, Daniel, encerra estas palavras e
sela este livro, até ao fim do tempo;
muitos correrão de uma parte para
outra, e o conhecimento se multiplicará.’ (Daniel 12:1-4).” Manuscript Releases, vol. 13, 394
Como Dn 12:1 apresenta o fechamento
da porta da graça para a humanidade,
e Dn 11:30-36 já se cumpriu, sucede-se
que Dn 11:40-45 apresenta os eventos
conectados ao fechamento da porta
da graça. Estes também são os versos
em que vemos a repetição da história dos versos 30-36. Os eventos que
ocorrem nestes versos foram revelados ao povo de Deus, mas muitos Adventistas do Sétimo Dia hoje não tem
nenhum entendimento deles, como
se nunca tivessem sido revelados:
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“Antes de Sua crucifixão o Salvador

explicou a Seus discípulos que Ele
deveria ser morto, e do túmulo ressuscitar; anjos estavam presentes
para gravar-lhes Suas palavras na
mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam livramento
temporal do jugo romano, e não podiam tolerar a idéia de que Aquele
em quem se centralizavam todas
as suas esperanças devesse sofrer
uma morte ignominiosa. As palavras de que necessitavam lembrarse, fugiram-lhes do espírito; e, ao
chegar o tempo da prova, esta os
encontrou desprevenidos. A morte
de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças, como
se Ele não os houvesse advertido
previamente. Assim, nas profecias,
o futuro se patenteia diante de nós
tão claramente como se revelou aos
discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao
final do tempo da graça e obra de
preparo para o período de angústia,
acham-se claramente apresenta11

dos. Multidões, porém, não possuem
maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca
houvessem sido reveladas. Satanás
vigia para impedir toda impressão
que os faria sábios para a salvação,
e o tempo de angústia os encontrará
sem o devido preparo.” O Grande Conflito, 594
Deus revela apenas o que é necessário
para a nossa salvação (Dt 29:29); e se
Seu povo hoje não entende aquilo que
Ele achou necessário revelar, é porque Satanás trabalhou para arrebatar
exatamente as coisas que precisam
saber para ser salvos. É uma verdade
bíblica que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento (Os
4:6). A sequência final de eventos já
começou; as cenas finais virão sobre
nós com terrível força, e aqueles sem
o salvífico conhecimento da verdade
para este tempo estarão despreparados para enfrentar a crise.
12

DANIEL 11:40-45 É
PREFIGURADO PELA
HISTÓRIA MILLERITA
Um princípio chave de Dn 11:40-45
é a repetição da história (Ec 1:9-11,
3:15). O povo de Deus está repetindo a história dos Milleritas. Uma
prova disso é apresentado no declaração abaixo que aponta a história
Millerita como um cumprimento da
parábola das dez virgens:
“Quando a mensagem do terceiro
anjo for pregada como deve ser, poder acompanhará sua proclamação,
e se tornará uma influência permanente. Deve ser acompanhada
com poder divino, ou não alcançará
nada. Eu sou frequentemente referida a parábola das dez virgens,
cinco das quais eram prudentes, 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 con13

tinuará sendo verdade presente até
o fim dos tempos.” Review and Herald,
19 de Agosto de 1890, par 3
Esta parábola foi cumprida – na história dos Milleritas – e se cumprirá ao
pé da letra – em nossos dias. Já que
os Adventistas do Sétimo dia estão
repetindo a história dos Milleritas,
então devemos ter uma mensagem
similar a pregar. Qual era a mensagem Millerita?
“A passagem que, mais que todas as
outras, havia sido tanto a base como
a coluna central da fé do advento,
foi: “Até duas mil e trezentas tardes
e manhãs; e o santuário será purificado.” Daniel 8:14. Estas palavras haviam sido familiares a todos os crentes na próxima vinda do Senhor. Era
esta profecia repetida pelos lábios de
milhares, como a senha de sua fé. Todos sentiam que dos acontecimentos
nela preditos dependiam suas mais
brilhantes expectativas e mais acariciadas esperanças.” O Grande Conflito,
14

409
A mensagem proclamada pelos
Milleritas Adventistas foi uma profecia do livro de Daniel. Portanto,
o povo de Deus no fim dos tempos,
também deveria proclamar uma
mensagem profética do livro de Daniel. Dn 8:14 apresenta a abertura
do antitípico Dia da Expiação. Dn
11:40-45 apresenta o seu encerramento. O que estamos por testemunhar é a aprovação do Decreto
Dominical nos Estados Unidos e os
eventos que nos levarão ao levantar de Miguel e o fechamento da
porta da graça para toda a humanidade como declarado em Dn 12:1.
Considerando estes pontos, se torna claro que Dn 11:40-45 é a mensagem da verdade presente a que
devemos dar nosso tempo e força
para estudar e proclamar.
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DANIEL 11:40-45 É
SALVÍFICO
O texto abaixo de Primeiros Escritos
mostra duas classes. O período é o
fim da profecia dos 2300 anos porque
é quando Deus o Pai passa do Santo
para o Santíssimo no santuário celeste. A classe que é descrita como
apreciando a luz para aquele tempo
entrou com Cristo para o Santíssimo.
Os que não receberam a luz foram
deixados sobre o controle de Satanás.
“Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei
o semblante de Jesus e admirei Sua
adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem
de gloriosa luz O cobria. Perguntei
a Jesus se Seu Pai tinha forma dEle,
Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-Lo, pois disse: “Se
uma vez contemplares a glória de Sua
pessoa, deixarás de existir.” Perante
o trono vi o povo do advento— a igreja
e o mundo. Vi dois grupos, um curva16

do perante o trono, profundamente
interessado, enquanto outro permanecia indiferente e descuidado.
Os que estavam dobrados perante
o trono ofereciam suas orações e
olhavam para Jesus; então Jesus
olhava para Seu Pai, e parecia estar pleiteando com Ele. Uma luz ia
do Pai para o Filho e do Filho para
o grupo em oração. Vi então uma
luz excessivamente brilhante que
vinha do Pai para o Filho e do Filho
ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam
esta grande luz. Muitos saíam de
sob ela e imediatamente resistiamna; outros eram descuidados e não
estimavam a luz, e se afastava deles. Alguns apreciavam-na, e iam e
se curvavam com o pequeno grupo
em oração. Todo este grupo recebia
a luz e se regozijava com ela, e seu
semblante brilhava com glória.
Vi o Pai erguer-Se do trono* e num
flamejante carro entrar no santo
dos santos para dentro do véu, e
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assentar-Se. Então Jesus Se levantou
do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com Ele.
Não vi um raio de luz sequer passar
de Jesus para a multidão descuidada
depois que Ele Se levantou, e eles foram deixados em completas trevas.
Os que se levantaram quando Jesus o
fez, conservavam os olhos fixos nEle
ao deixar Ele o trono e levá-los para
fora a uma pequena distância. Então
Ele ergueu o Seu braço direito, e ouvimo-Lo dizer com Sua amorável voz:
“Esperai aqui; vou a Meu Pai para receber o reino; guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei
das bodas e vos receberei para Mim
mesmo.” Então um carro de nuvens,
com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde
estava Jesus. Ele entrou no carro e
foi levado para o santíssimo, onde o
Pai Se assentava. Então contemplei
a Jesus, o grande Sumo Sacerdote,
de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de Suas vestes havia uma
18

campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua
fé a Ele no santíssimo, e oravam:
“Meu Pai, dá-nos o Teu Espírito.”
Então Jesus assoprava sobre eles
o Espírito Santo. Neste sopro havia
luz, poder e muito amor, gozo e paz.
Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono;
eles não sabiam que Jesus o havia
deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a
obra de Deus. Vi-os erguer os olhos
para o trono e orar: “Pai, dá-nos o
Teu Espírito.” Satanás inspiravalhes uma influência malévola; nela
havia luz e muito poder, mas não
suave amor, gozo e paz. O objetivo
de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os
filhos de Deus.” Primeiros Escritos,
54-56
A história Millerita culminou na separação de duas classes (uma com
19

Cristo e outra sobre o controle de Satanás) baseadas em suas respostas à
luz daquele tempo. Como os Adventistas do Sétimo Dia estão repetindo
esta história, pode ser entendido que
resultados similares seguirão a aceitação, ou rejeição, da luz para este
tempo. Já foi demonstrado que Dn
11:40-45 é a verdade presente. Portanto, a maneira como cada um responde
às verdades contidas nesses versos
(se eles as apreciam, ou permanecem
indiferentes e assim as rejeitam) tem
implicações quanto ao lado em que
por fim se encontrarão no Grande
Conflito.
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DANIEL 11:40-45 É A
MENSAGEM DO TERCEIRO
ANJO
O Espírito de Profecia declara que
a mensagem do Terceiro Anjo deve
correr em paralelo com a Primeira e
a Segunda.
“Deus deu às mensagens de Apocalipse 14 seu lugar na linha da
profecia, e o seu trabalho não cessará até o encerramento da história
desta terra. A primeira e a segunda mensagem angélicas ainda são
verdades para este tempo, e devem
correr em paralelo com a que se
segue. O terceiro anjo proclama o
seu aviso com grande voz. ’E depois
destas coisas,’ diz João, ‘vi descer
do céu outro anjo, que tinha grande
poder, e a terra foi iluminada com a
sua glória.’ Nesta iluminação, a luz
de todas as três mensagens é combinada.” The 1888 Materials, 804
A Primeira e Segunda mensagens
angélicas também representam
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os eventos que ocorreram de 1840
a 1844 (Veja o gráfico “Paralelo da
História Millerita” abaixo). Portanto,
quando é declarado que a Primeira
e Segunda mensagens angélicas se
repetirão, devemos entender que os
eventos da história profética ligados
a essas mensagens também devem
se repetir. O Terceiro Anjo, correndo
em paralelo com os dois primeiros,
constitui uma repetição dos eventos
do Primeiro e do Segundo.
Quando delineados em um diagrama, pode ser claramente visto que os
eventos de Dn 11:40-45 são paralelos
com os da Primeira e Segunda mensagens angélicas.
Pode então ser visto que Dn 11:40-45
é a Terceira Mensagem Angélica.
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RESUMO DO DANIEL
11:40-45
11:40
E, no fim do tempo (ou Em 1798 d.C.
tempo do fim),
O rei do sul

França ateísta (e depois, Rússia ateísta)

Lutará com ele,

Fará guerra ao Papado
ao levar o Papa cativo e
anexar os estados Católicos

E o rei do norte

O Papado

Se levantará contra ele Retaliará contra a União
(contra o rei do sul)

Soviética (o novo rei do
sul) em 1989
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Como

um

turbilhão E destruirá completa-

(Nota do tradutor: em mente
inglês ‘like a whirlwind’
[Bíblia KJV]. Esta frase
foi omitida nas traduções em português)
Com carros, e com cava- Através do uso de poder
leiros,

militar

E com muitos navios;

E poder econômico

E entrará nas suas terras E entrará nos países que
(Nota do tradutor: em in- estavam sob o controle
glês diz ‘into the coun- do Comunismo
tries’ [KJV], ‘nos países’)
E as inundará, e passará. E os controlará.

24

11:41
E entrará na terra glorio- Após isto, o Papado consa,

quistará (espiritualmente) os EUA formando a
imagem da besta (união
de igreja e estado) e implementará o Decreto
Dominical que é a Marca
da Besta

E muitos ... cairão, (Nota E muitos receberão a
do tradutor: a palavra Marca da Besta
‘países’ foi acrescentada
e não consta no original)
Mas da sua mão escapa- Mas uma classe de pesrão estes:

soas escapará por entre
seus dedos, e aceitará o
Sábado quando for proclamado o Alto Clamor
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Edom, e Moabe, e os che- Eles são pessoas que um
fes dos filhos de Amom

dia estiveram envolvidos com a guarda do Domingo,

espiritualismo,

ateísmo e outras falsidades

11:42
E estenderá a sua mão

Depois de conquistar os
EUA, ele controlará

Contra os países,

Nações soberanas, levando-os a implementar
o Decreto Dominical

E a terra do Egito

E todo o mundo (as Nações Unidas)

Não escapará
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Não escaparão dele.

11:43
E apoderar-se-á

E terá controle absoluto

Dos tesouros de ouro e Sobre as riquezas e rede prata e de todas as cursos
coisas preciosas
Do Egito;

De todos os países do
mundo

E os Líbios

Todos os países pobres
(terceiro mundo)

E os etíopes

Todos os países ricos
(primeiro mundo)

O seguirão.

Marcharão com ele na
batalha
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11:44
Mas

os

rumores

oriente e do norte

do Mas a proclamação da
mensagem do terceiro
anjo no poder do Alto
Clamor

O espantarão;

O deixarão com medo

E sairá com grande fu- Então ele se moverá para
ror, para destruir

matar todos os guardadores do Sábado

E extirpar a muitos.

E muitos perecerão na
perseguição
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11:45
E armará as tendas do E ele usará de força para
seu palácio

se interpor

Entre o mar grande

Entre

as

pessoas

do

mundo
E o monte santo e glo- E a igreja triunfante
rioso;
Mas chegará ao seu fim,

Mas ele finalmente cairá

E não haverá quem o so- E nenhum poder humacorra.

no será capaz de salvá-lo

12:1
E naquele tempo

E no fim do tempo da
graça para a humanidade, quando toda alma
tiver sido testada na
questão “Sábado vs. Domingo”,
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se levantará Miguel,

Cristo como comandante das hostes sairá do
Santíssimo

O grande príncipe, que Ele é o grande Príncipe
se levanta a favor dos fi- que se levanta em defelhos do teu povo,

sa do Seu povo

E haverá um tempo de E quando ele deixar
angústia,

o Santíssimo, a ira de
Deus

será

derramada

nas sete últimas pragas.
Qual nunca houve, des- Esta será a pior crise de
de que houve nação até toda a história da terra.
àquele tempo;
Mas naquele tempo li- E naquele tempo, todos
vrar-se-á o teu povo, os fiéis que tiverem o
todo

aquele

que

for Selo de Deus (Sábado) e

achado escrito no livro.

cujos nomes estão escritos no Livro do Cordeiro
serão salvos em Seu segundo Advento.
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Para um estudo detalhado de Dn 11:40-45 leia a
revista O Tempo do Fim e Final Rise and Fall of the
King of the North de Jeff Pippenger. Ambas publicações podem ser adquiridas nos seguintes
sites:
www.livrinho.org
www.futurenews.ca
www.preparationU.com

31

LINKS
Site
www.livrinho.org

YouTube
www.youtube.org/olivrinho

Twitter
@livrinho_org

Email
hola@livrinho.org
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