Os Últimos Dias

LIÇÃO 13 S DANIEL 12:1-13
IV. A Visão De Daniel Dos Últimos Dias, Capítulos 10 - 12 (Continuação)
G. Tribulação e fim, 12:1-7.
12:1 S Durante o domínio romano haveria uma grande catástrofe, “qual nunca houve, desde
que houve nação”. Jesus confirmou esta profecia quando ele falou sobre a destruição de
Jerusalém em Mateus 24:21-22 e Marcos 13:19-20. Os discípulos se livraram porque Jesus os
tinha prevenido quanto aos sinais da destruição iminente. Ele até tinha ligado a destruição de
Jerusalém com a profecia de Daniel (Mateus 24:15; Lucas 21:20-22).
12:2-3 S Isto não aponta necessariamente para a ressurreição final, mas antes a uma
ressurreição espiritual. Ele diz que “muitos”, em vez de “todos,” se erguerão. No final da
ressurreição, “todos” sairão dos túmulos (João 5:28-29). Além disso, quando isto é ligado com
o versículo 10, os “muitos” que são purificados são contrastados com os ímpios que continuam
a proceder impiamente. Daniel 12:2 é cumprido na ressurreição espiritual daqueles que
aceitaram Cristo (João 5:25). Mas “alguns” que obedeceram voltaram à vergonha e desprezo
eternos (Mateus 24:12-13) enquanto “alguns” permaneceram fiéis à vida eterna.
12:4-6 S O livro seria selado e guardado para “os últimos dias.” Um dos dois anjos pergunta,
“Quanto tempo levará até o fim destas maravilhas?” Oito vezes nestes capítulos “o fim”
(referindo a um tempo indicado) é mencionado (11:27, 35, 40; 12:4, 6, 8-9, 13). Será que isto
se refere a: ì o fim do mundo; í o fim do sistema judaico e economia; ou î o fim de Roma,
que marcou o fim dos reinos mundiais pagãos? Nada indica que o fim do mundo seja indicado,
e o fato que o tempo na terra tem continuado centenas de anos depois que os quatro reinos
mundiais passaram, prova que Daniel não tinha em vista o fim deste mundo. Há razões
plausíveis para aceitar qualquer dos dois últimos pontos de vista.
12:7 S O mensageiro vestido de linho identificou que seria “quando se acabar a destruição do
poder do povo santo”. A referência a “tempo, dois tempos e metade de um tempo” também
foi usada em Daniel 7:25 e parece claramente paralela ao período descrito em Apocalipse 12:4
(cf. Apocalipse 11:4; 12:6; 11:2; 13:5). No Apocalipse tinha sido dado poder a Roma para
perseguir o povo de Deus durante este período. Contudo, chegou a hora quando Roma caiu
como império mundial, enquanto que o reino de Deus continuou. O povo de Deus pode ter
sido espalhado e perseguido, mas não foi destruído.
H. Triunfo, 12:8-13.
12:8-9 S Daniel não entendeu a resposta dada, mas foi-lhe dito: “Vai, Daniel, porque estas
palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim”. Este talvez se ajuste melhor ao tempo
quando Roma caísse, pois em Apocalipse 10:7, quando a sétima trombeta soou, foi dito:
“cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas”.
Os reinos mundiais pagãos não atingirão uma estabilidade duradoura. Somente o reino de
Deus é um reino indestrutível (Daniel 2:44; 7:13; 7:25-27; Hebreus 12:28).
12:10 S Ainda que os ímpios continuem na impiedade, os justos serão capazes de perseverar,
porque têm entendimento de que Deus verdadeiramente domina nos reinos dos homens e,
enfim, os justos serão vitoriosos (Apocalipse 13:9-10,18; 14:12-13).
12:11 S O significado deste versículo não é determinado facilmente. Talvez os 1.290 dias sejam
o período entre dois eventos significativos que esmagaram o sistema judaico de adoração. O
tempo em que o “sacrifício diário” foi afastado é o tempo mencionado em Daniel 11:31 e Daniel
8:11, quando Antíoco Epifânio desconsagrou o templo. Esta foi a primeira “abominação” posta.
Mas houve uma segunda vez, e Jesus a identifica claramente com a destruição do templo,
quando Jerusalém foi destruída em 70 d.C. (veja Mateus 24:15; Lucas 21:20-22; Daniel 9:2627). Por que 1.290 dias são usados para descrever o tempo entre estes dois eventos? Nenhuma
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resposta definitiva pode ser dada. O estilo apocalíptico de números tornando-se antes simbólico
do que literal, talvez se refira a um período indefinido, mas um que somente Deus sabia e sobre
o qual ele tinha comando.
12:12 S Abençoado seja aquele que chega aos 1335 dias. De novo, somos deixados somente
a especular quanto ao significado. A destruição de Jerusalém ocorreu no ano 70 d.C. e,
enquanto isto marcou um tempo significativo na história do povo de Deus, um momento ainda
maior foi quando o reino de Deus provou-se indestrutível. Roma tentou esmagar a igreja mas,
em vez disso, a própria Roma caiu. A batalha de Armagedom, seguida pelo reino de Cristo de
mil anos, é um tempo de grande alegria para o povo de Deus (Apocalipse 20:6; Daniel
7:18,22,27). Esse ponto no tempo foi subseqüente à queda de Jerusalém e marcado por um
acréscimo de mais 45 dias simbólicos. Os impérios mundiais pagãos foram terminados;
somente o reino de Deus é universal por natureza (Daniel 2:44-45).
12:13 S Estas coisas seriam cumpridas num futuro distante, mas Daniel ficaria confirmado
como um profeta verdadeiro.

EVENTOS SIGNIFICATIVOS COM O POVO DE DEUS
TEMPLO POLUÍDO
(Antíoco Epifânio)
Sacrifício diário
afastado

JERUSALÉM DESTRUÍDA
(pelos romanos)

ÿ (1290 dias) ÿ

“Abominação desoladora”
Daniel 8:11; 11:31

Economia judaica
cai

ROMA CAI
(Armagedom)

ÿ (45 dias) ÿ Reino de Deus
permanece

“Abominável da desolação”
Daniel 9:26-27; 12:11
Mateus 24:15; Lucas 21:20-22

Santos possuem o
reino
Daniel 7:18;22,27
Ap.19:20 - 20:6

(1335 dias)

Perguntas sobre Daniel 12:1-13
I. Responda às perguntas, dando as citações bíblicas
1. Qual seria o tamanho da calamidade quando Miguel se levantar?
2. Quem, exatamente, seria libertado nesse tempo?
3. Para quê muitos que dormem no pó acordarão?
4. Quem brilharia como as estrelas para todo o sempre?
5. Por quanto tempo Daniel teria que calar as palavras e selar o livro?
6. O que foi perguntado ao homem vestido de linho?
7. Quando ele disse que todas estas coisas estarão terminadas?
8. Quem entenderia?
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9. Com o que os 1.290 dias começarão?
10. Quem ele disse que é “abençoado”?

II. Verdadeiro ou Falso?
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

1.
2.
3.
4.
5.

Os sábios brilharão como o brilho do firmamento.
As palavras do livro tinham de ser seladas até o tempo do fim.
Daniel viu só um homem à margem do rio.
Os ímpios se portarão impiamente e não entenderão.
Foi dito a Daniel que seguisse seu caminho até que fosse o fim.

III. Pesquisa
Onde está a passagem do Novo Testamento na qual Jesus descreve o destino de “todos” os que
estão nos túmulos?

IV. Pergunta para Pensar
Há muitas profecias no livro de Daniel que ainda não se cumpriram?
Explique sua resposta.
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Estudos Bíblicos na Internet
Estudos textuais:
! Jó
! Salmos
! Marcos
! Atos
! Romanos
! Apocalipse
... e vários outros

Mensagens de áudio (mp3):
! Palestras e pregações completas
! Mensagens rápidas

Perguntas bíblicas:
! Eu preciso “freqüentar” uma igreja?
! Quem era Maria Madalena?
! É certo suicidar-se?
! Jesus teve irmãos?
! O purgatório existe?
! Deus tem um único nome certo?
! O que é o batismo com fogo?
! Quem são os 144.000 do Apocalipse?
! Ananias e Safira foram condenados por não dar o dízimo?
! Tenho que ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo?
... e centenas de outras

E mais:
! Curso por Correspondência “Online”
! O Que Está Escrito? (Boletim mensal – desde 1994)
! Andando na Verdade (Revista trimestral – desde 1999)

www.estudosdabiblia.net

