
ESTUDO  BÍBLICO 

 



As profecias descritas em Daniel 11 e 12 
são para o fim do tempo do fim. 

Elas estão seladas até o fim dos tempos, 
diferentemente de muitas visões apocalípticas, 
apesar de ter sido dada mais 700 anos, antes. 

Estão seladas, mas não proibidas de serem estudadas. 
Estudemos então! 



1. As profecias descritas em Daniel 11 e 12  
estão realmente seladas? Até quando? 



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. 
 

E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras  
estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. 

 
Daniel 12: 4 e 9 



2. Quem entenderia essas verdades no tempo do fim? 



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. 
 

Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados;  
mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos 

 ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. 
 

Daniel 12:3 e 10 



3. Quando, no tempo fim, se cumpririam as profecias 
de Daniel 11 e 12? 



E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre  
as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? 

E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas  
do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão 
esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso  
seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando  

tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo,  
todas estas coisas serão cumpridas. 

 

Daniel 12:6 e 7 



4. Que passagens bíblicas do final de Daniel 11, 
podem se aplicar ao poder turco (otomano)? 



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. 
E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão,  
mas da sua mão escaparão estes: Edom e Moabe,  

e os chefes dos filhos de Amom. 



E estenderá a sua mão contra os países,  
e a terra do Egito não escapará. 

E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata  
e de todas as coisas preciosas do Egito;  

e os líbios e os etíopes o seguirão. 
Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão;  

e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. 



E armará as tendas do seu palácio  
entre o mar grande e o monte santo e glorioso;  

mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. 
 

Daniel 11:40-45 



5. Que outras passagens das Escrituras podem  
se aplicar ao poder turco (Islamismo)? 



E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz  
que vinha das quatro pontas do altar de ouro,  

que estava diante de Deus, 
A qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta:  

Solta os quatro anjos,  
que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 



E foram soltos os quatro anjos,  
que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano,  

a fim de matarem a terça parte dos homens. 
E o número dos exércitos dos cavaleiros era de  

duzentos milhões; e ouvi o número deles. 
 

Apocalipse 9:13-16 



E o sexto anjo derramou a sua taça  
sobre o grande rio Eufrates; e a sua água secou-se,  

para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. 
E da boca do dragão, e da boca da besta,  

e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos, 
semelhantes a rãs. 

 

Apocalipse 16:12,13 



6. Qual é uma das últimas predições da profecia  
de Daniel, concernente ao rei do Norte? 



Mas os rumores  
do oriente e do norte o espantarão; 

e sairá com grande furor,  
para destruir e extirpar a muitos. 

 
Daniel 11:44 



7. Qual é a predição divina quanto ao futuro  
e queda final do reino do Norte? 



E armará as tendas do seu palácio  
entre o mar grande e o monte santo e glorioso;  

mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. 
 

Daniel 11:45 











8. Sob qual das sete últimas pragas as águas do rio 
Eufrates secarão; e para que propósito? 



E o sexto anjo derramou a sua taça  
sobre o grande rio Eufrates; e a sua água secou-se,  

para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. 
 

Apocalipse 16:12 







9. Quem mais viria do Norte, de que cidade,  
para afrontar ao Senhor? 



Sentença contra Nínive.  
Livro da visão de Naum, o elcosita. 

 

De ti, Nínive,  
saiu um que maquina o mal contra o Senhor, 

um conselheiro vil. 
 

Naum 1:1 e 11 



10. No período da sexta praga, quem incita as nações  
à guerra? 



E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca  
do falso profeta vi sair três espíritos imundos,  

semelhantes a rãs. 
Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios;  

os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo  
o mundo, para os congregar para a batalha,  
naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 

 

Apocalipse 16:13,14 



11. Em que lugar serão as nações congregadas  
para a batalha? 



E os congregaram no lugar  
que em hebreu se chama Armagedom. 

 

Apocalipse 16:16 



12. Que local é indicado nas Escrituras para a grande 
batalha do Armagedom? 



Ajuntai-vos, e vinde, todos os gentios em redor,  
e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes; 

Suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá;  
pois ali me assentarei para julgar  

todos os gentios em redor. 
 

Joel 3:11,12 



E naquele dia quebrarei o arco de Israel  
no vale de Jizreel. 

 
Oséias 1:5 



13. Quando o rei do Norte chegar ao seu fim,  
segundo a profecia, que ocorrerá em seguida? 



E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, 
que se levanta a favor dos filhos 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. 

 

Daniel 12:1 



14. Quantas ocorrências “SE LEVANTARÁ(ÃO)”  
aparecem nos capítulos 11 e 12 de Daniel?  

O que isso indica? 



(1) Eis que ainda se levantarão três reis na Pérsia... 
 

(2) Depois se levantará um rei poderoso,... 
 

(3) Quando se levantar, o seu reino será quebrado,... 
 

(4) Mas dum rebento das raízes dela um se levantará... 
 

Daniel 11:2 / 3 / 4 / 7 



(5) Naqueles tempos se levantarão muitos... 
 

(6) Depois em lugar dele se levantará um... 
 

(7) Em seu lugar se levantará um homem desprezível... 
 

(8) E naquele tempo se levantará Miguel,... 
 

Daniel 11:14 / 20 / 21 e 12:1 



16. Quem é Miguel, o grande príncipe,  
citado em Daniel 12:1? 



E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam 
contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos; 

 

Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, 
e disputava a respeito do corpo de Moisés,  

não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele;  
mas disse: O Senhor te repreenda. 

 
Judas 1:9 / Apocalipse 12:7 



Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,  
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus;  

e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 
 

Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora,  
e agora é, em que os mortos ouvirão  

a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. 
 

1 Tessalonicenses 4:16 / João 5:25 



17. Que ocorrerá por ocasião do retorno de Cristo 
à Terra? 



E muitos dos que dormem no pó da terra  
ressuscitarão, uns para vida eterna,  

e outros para vergonha e desprezo eterno. 
 

Daniel 12:2 



18. Que falsa mensagem será proclamada antes  
de sobrevir a destruição aos que não estão preparados 

para a vinda e o reino de Cristo? 



Porque vós mesmos sabeis muito bem  
que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; 
Pois que, quando disserem: Há paz e segurança,  

então lhes sobrevirá repentina destruição,  
como as dores de parto àquela que está grávida,  

e de modo nenhum escaparão. 
 

1 Tessalonicenses 5:2,3 
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