
 

Daniel 8: A Profecia dos 2.300 Dias 

James Malm 

01/09/2019 

103:Profetas Principais 

Daniel 8 

A Profecia dos 2.300 Dias 

Esta visão de Daniel é datada no terceiro ano de Belsazar, enquanto o sonho              

de Daniel 7 foi datado no primeiro ano de Belsazar. Os eventos do período              

de Belsazar concluem com Daniel 5 e a queda da Babilônia. 

Daniel 8:1 No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, uma visão me             

apareceu, sim, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. 

8:2 E tive uma visão; e aconteceu, quando vi, que estava em Susã, no              

palácio que fica na província de Elão; e eu tive uma visão, e eu              

estava perto do rio de Ulai. 

Uma visão é muito semelhante a assistir a uma curta imagem ou filme             

extremamente vívido enquanto acordado, que permanece gravada com        

nitidez na mente por muitos anos. A visão é tão clara e nítida quanto o               

melhor filme bem diante de nossos olhos, quando bem acordado. 

A visão começa com a queda da Babilônia para os persas.  

Primeiro a visão é dada e mais tarde no capítulo uma explicação é fornecida.              

Na esperança de que seja útil, estou acrescentando a explicação à           

apresentação da visão. 

O Carneiro 
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8:3 Levantei os meus olhos, e olhei, e eis que estava em pé diante do rio                

um carneiro, que tinha dois chifres; e os dois chifres eram altos; mas             

um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. 

Depois que a Babilônia caiu, ela foi governada primeiro pelo rei Ciro, o             

Persa, o primeiro chifre, mais tarde depois que o filho de Ciro, Cambises,             

Dario, o Medo, o segundo chifre, tornou-se rei do Império Persa.  

Explicação: Daniel 8:20 O carneiro que viste com dois chifres são os            

reis da Média e da Pérsia. 

Daniel 8:4 Vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para              

o sul; para que nenhum animal [nenhuma outra nação] pudesse ficar diante            

dele, nem havia alguém que pudesse livrar-se de sua mão; mas ele fez de              

acordo com sua vontade e tornou-se grande. 

O Bode 

8:5 E enquanto eu estava pensando, eis que um bode vinha do oeste             

sobre a face de toda a terra, e não tocava o solo; e o bode tinha um                 

chifre notável entre os olhos. 

Explicação: Daniel 8:21 E o bode peludo é o rei da Grécia; e o grande               

chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei.  

Alexandre executou os planos de seu pai, o rei Filipe da Macedônia, e uniu              

os gregos, tornando-se o primeiro rei de uma Grécia unida; depois disso, ele             

conquistou a Pérsia.  

Alexander Conquers Persia. 

8:6 E ele veio ao carneiro que tinha dois chifres [os medos e os              

persas], que eu tinha visto em pé diante do rio, e correu até ele na fúria de                 

seu poder. 
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8:7 E eu o vi [o bode; O império grego de Alexandre] chegou perto do               

carneiro [o império persa], e ele foi movido com cólera [fúria] contra ele, e              

feriu o carneiro e quebrou seus dois chifres: e não havia força no             

carneiro para ficar diante dele , porém, ele o lançou por terra e pisou forte               

sobre ele; e não havia quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. 

8:8 Portanto, ele [Grécia, Alexandre] o bode cresceu muito: e quando           

ele ficou forte, o grande chifre foi quebrado [Alexandre morreu          

repentinamente na Babilônia em junho de 323 aC]; e para isso [o império             

grego] surgiu quatro notáveis [depois de lutas internas por muitos          

contendores O império de Alexandre foi dividido em quatro partes em algum            

lugar perto de 277 aC] em direção aos quatro ventos [quatro direções;            

norte, leste, sul e oeste] do céu. 

Explicação: Daniel 8:22 Agora que foi quebrado, enquanto quatro se           

levantaram por isso, [Depois que Alexandre morreu, seu império foi dividido           

em quatro reinos por volta de 277 aC] quatro reinos se levantarão da             

nação, mas não em seu poder. 

A profecia nos diz que o império de Alexandre seria dividido em quatro             

partes, e então pula imediatamente para o tempo do fim e o tempo do fim               

final rei do Norte. 

De uma dessas quatro divisões saiu o rei do norte, que continuou como             

Babilônia; historicamente chamado Selêucida Síria. 

8:9 E de um deles [um dos quatro, Selêucida Síria chamava Babilônia            

naquela época] saiu um chifre pequeno [doravante chamado de rei           

[governante] do norte, tornou-se muito poderoso], que cresceu muito         

para o sul, e para o leste, e para a terra formosa. 

Explicação: um desses quatro; o rei do norte, chamado Babilônia, ou            

Selêucida Síria, tornou-se muito poderoso em toda a Síria. Daniel 11 é a             
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história da competição entre este rei do norte selêucida da Síria e o rei do               

sul do Egito, pelo controle da Judéia Palestina. 

Selêucida Síria tornou-se parte do Império Romano em 133 aC quando o rei             

de Pérgamo, Átalo 3, morreu e legou esse reino a Roma. Naquela época,             

Roma assumiu o manto de rei do rei do norte, continuação do Sistema de              

Mistérios da Babilônia, as pernas de ferro de Daniel 2. 

No tempo do fim final “o último tempo” do rei do norte; Babilônia, a Grande,               

o reavivamento final [sétimo] do Sacro Império Romano [por qualquer nome           

que seja chamado] acontecerá e esse mesmo sistema mais uma vez fará            

guerra contra o rei do Sul [Egito e Judéia e seus aliados]. 

Daniel 8:23 E no último momento [o tempo do fim] do seu reinado,             

quando os transgressores tiverem chegado ao máximo, um rei de          

feroz semblante [aparência impressionante], e adivinhações      

compreensão [entender as coisas secretas, incluindo a tecnologia        

complicada e mal poderes espirituais], se levantará [tornar-se-á        

governante do Norte, o reavivamento do Novo Sacro Império Romano          

Europeu (por qualquer nome que tenha)]. 

8:24 E seu poder será poderoso, mas não por seu próprio poder [ele será              

apoiado pelo poder de Satanás]: e ele destruirá [O governante político dos            

últimos dias se tornará rico por meios pacíficos e tortuosos.]          

Maravilhosamente, e prosperará , e praticar, e destruirá os poderosos e o            

povo santo. 

Este reavivamento final do sistema de estado eclesiástico do Sacro Império           

Romano Babilônico em uma Nova Europa Federal superará muitos,         

começando em um tempo de paz e será muito rico por cerca de dois anos               

antes de atacar a Ásia no terceiro ano; e mais tarde ele tentará lutar contra               

a chegada de Cristo. 
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8:25 E pela sua política também fará prosperar as embarcações nas suas            

mãos; e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá [tomaria             

muito despojo por meios pacíficos e tortuosos] muitos: ele também se           

levantará contra o Príncipe dos príncipes; mas ele será quebrado          

sem mão. 

A profecia agora se insere em Satanás, de quem este sistema político e seu              

governante são um servo e um tipo. Satanás sendo aquele que liderou um             

terço dos anjos em rebelião contra Deus e ascendeu para tentar fazer guerra             

a Deus. 

Daniel 8:10 E se engrandecia até o exército dos céus; e lançou ao             

solo parte do exército e das estrelas e pisou neles. 

Aqui, este governante político final [besta] do último avivamento da          

Babilônia, a agora nascente Nova Europa Federal; é usado como uma           

alegoria de Satanás que lutou contra o exército do céu e jogou algumas das              

estrelas [anjos] no chão. Esse tipo de alegoria é consistente com os versos             

de Isaías e Ezequiel usando os homens como um tipo de Lúcifer / Satanás.  

Este homem perseguirá o chamado Espiritual Ekklesia na terra e lutará           

contra Cristo em sua vinda, mas este homem é apenas uma ferramenta [e             

um tipo de] o verdadeiro Adversário, Satanás.  

Este rei do Norte, é claramente identificado como o sistema do dragão, a             

besta escarlate, Satanás (Ap 17); e como governante final do sistema           

babilônico de Daniel 2. 

Apocalipse 12:3 E apareceu outra maravilha no céu; e eis um grande            

dragão vermelho [Satanás], tendo sete cabeças [retratando os sete         

avivamentos do sistema do Sacro Império Romano] e dez chifres [o sétimo            

avivamento final consistindo em dez governantes (nações) com um homem          

diferente liderando todo o sistema], e sete coroas [uma coroa em cada            
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uma de suas sete cabeças, representando os sete reavivamentos do sistema           

do Sacro Império Romano] sobre suas cabeças. 

12:4 E sua cauda desenhou a terça parte das estrelas [anjos] do céu, e              

as lançou na terra [este dragão é Satanás, o diabo, e o sistema de dragão               

terrestre do Sacro Império Romano é de Satanás, o diabo] : e o dragão              

estava diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho              

assim que nascesse. 

Este governante final, chamado rei do norte [e todo o sistema do Sacro             

Império Romano dos Mistérios da Babilônia], agora surgindo na Europa, será           

destruído por Jesus Cristo em sua vinda, e Satanás também será destruído            

por Cristo. 

Daniel 8:11 Sim, ele se engrandeceu até [contra] o príncipe do           

exército [o sumo sacerdote]e por a ele o sacrifício diário foi tirado. 

Isto veio por Antíoco Epifânio por um curto período de tempo e novamente             

mais tarde em C 70 DC quando o Príncipe Romano Tito destruiu o templo em               

Jerusalém terminando os sacrifícios; que não serão retomados até que o           

Messias, o Cristo, venha e construa o Templo de Ezequiel. 

. . . e o lugar do santuário foi derrubado [isso aconteceu em c 70 DC e a                  

cidade e o povo serão novamente tomados neste último dia pela segunda            

metade da 70ª semana (Dan 9) ou 42 meses]. 

Como Satanás luta contra Deus e tenta se exaltar acima de Deus; assim,             

este líder físico do reino do norte dos últimos dias também buscará lutar             

contra a Palavra de Deus durante seu reinado e na vinda de Cristo. O              

governante físico do tempo do fim [um rei europeu do Norte] ocupará            

Jerusalém e o lugar do santuário por 42 meses (Ap 11:2). 
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Este governante físico recebe um exército para lutar e vencer o povo de             

Deus na terra. Por causa das grandes transgressões da Ekklesia Espiritual de            

hoje e das nações físicas de Israel contra a Palavra de Deus.  

O poder de fazer guerra por 42 meses será dado a este rei do Norte para                

vencer os chamados, por causa de seus muitos pecados contra o Eterno. 

8:12 E um exército foi dado a ele contra o sacrifício diário [Em c 70               

DC Tito destruiu o Templo e interrompeu o Diário, e neste último dia o rei do                

Norte recebe poder por 42 meses contra o Israel físico e espiritual, por causa              

de a multidão das nossas transgressões.] por causa da transgressão [da            

Ekklesia e das nações de Israel], e lançou a verdade por terra; e ele              

praticou e prosperou. 

8:13 Então ouvi um santo falando, e outro santo disse a um certo santo que               

falava: Até quando durará a visão a respeito [a visão de quando o dia a dia                

será purificado] o sacrifício diário e a transgressão da desolação, para dar            

tanto o santuário quanto o anfitrião para serem pisados? 

Toda a visão sobre os 2300 dias diz respeito ao tempo desde a quarta              

divisão do império de Alexandre sendo estabelecida e o primeiro rei do Norte             

sendo estabelecido, até a vinda de Cristo.  

Os 2.300 dias não são sobre o sacrifício diário sendo interrompido, o que foi              

feito pelo príncipe romano Tito em cerca de 70 DC; os 2.300 dias são sobre               

o Rei do Norte, que começou por volta de 277 aC, quando o império de               

Alexandre foi finalmente dividido em quatro partes. 

Toda a profecia do Rei do Norte durará 2.300 dias [anos]! Até que o rei final                

do norte seja destruído por Cristo e o santuário seja limpo! 

Daniel 8:14 E ele me disse: Até dois mil e trezentos dias; então o              

santuário será purificado. 
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Qualquer léxico grego dirá que a palavra traduzida como “santuário” aqui se            

refere a um lugar santo e sabemos que todo o monte é santo e que todo o                 

monte deve ser purificado para que o Messias construa o templo de Ezequiel             

(Ez 40-48 ) 

Ezequiel 43:12 Esta é a lei da casa; Sobre o cume do monte todo o seu                

contorno em redor será santíssimo.Eis que esta é a lei da casa. 

Quem vem limpar o santuário? Jesus Cristo! Porque Daniel 9 nos diz que o              

santuário ficará desolado [NÃO será limpo] até a consumação [conclusão]          

dos 42 meses finais da segunda metade dos sete anos completos. 

Gabriel dá a interpretação da visão. 

8:15 E aconteceu que, quando eu, eu mesmo, Daniel, tive a visão e procurei              

o significado, eis que ali estava diante de mim como a aparência de um              

homem. 

8:16 E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e                

disse: Gabriel, faze com que este homem entenda a visão. 

8:17 E ele chegou perto de onde eu estava; e quando ele veio, eu tive               

medo, e caí sobre o meu rosto; mas ele me disse: Entende, ó filho do               

homem; porque no tempo do fim estará a visão [a purificação do            

santuário na vinda de Cristo!] . 

8:18 Ora, enquanto ele falava comigo, adormeci profundamente [Daniel         

desmaiou e caiu com o rosto] em terracom o rosto em terra; mas ele me               

tocou e me pôs de pé. 

A visão cobre a história do Rei do Norte, desde a divisão do império de               

Alexandre em quatro partes, até a vinda do Messias, o Cristo; e a purificação              

do santuário do templo pelo Messias! 
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8:19 E ele disse: Eis que te farei saber o que acontecerá no fim da               

indignação: porque no tempo designado [que é o fim dos 2.300 dias do             

reino do Norte.] O fim será. 

8:20 O carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. 

8:21 E o bode peludo é o rei da Grécia; e o grande chifre que tinha entre os                  

olhos é o primeiro rei. 

8:22 O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que            

quatro reinos se levantarão da nação, mas não com a força dele. 

8:23 E no último tempo de seu reino, quando os transgressores tiverem            

chegado ao cúmulo,um rei de feroz semblante e que entende enigmas [o            

último rei do norte entenderá coisas secretas]se levantará. 

8:24 E o seu poder será grande, mas não pelo seu próprio poder poder              

[pelo de Satanás]: e ele destruirá maravilhosamente [terrivelmente], e         

prosperará, e praticará, e destruirá os poderosos e o povo santo. 

Ele terá poder para ocupar Jerusalém e a Judéia por 42 meses e se elevar               

acima das outras nações de Israel. 

8:25 E pela sua política também fará prosperar as embarcações nas suas            

mãos; e ele se engrandecerá em seu coração [tornar-se-á muito orgulhoso],           

e pela paz destruirá a muitos; ele também se levantará contra o Príncipe dos              

príncipes; mas ele será quebrado sem [Este homem e todo o sistema serão             

destruídos por Jesus Cristo em sua vinda, sem qualquer ajuda humana.]           

mão. 

A visão de que o santuário será purificado 2.300 dias após o império             

de Alexandre ser dividido em quatro partes é verdadeira. 

8:26 E a visão da tarde e da manhã, que foi contada, é verdadeira;              

portanto encerra a visão; pois assim será por muitos dias. 
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8:27 E eu, Daniel, desmaiei e estive doente alguns dias; depois eu me             

levantei e fiz os negócios do rei; e fiquei surpreso com a visão, mas ninguém               

entendeu. 

História 

O santuário será purificado na vinda de Cristo; portanto, para ter uma boa             

idéia de quando Cristo virá, devemos datar quando o império de Alexandre            

foi dividido em quatro partes e então contar 2.300 anos adiante; um dia por              

um ano.  

A história dos sucessores de Alexandre é muito complexa e extremamente           

difícil, mas à medida que nos aproximamos cada vez mais do tempo; Deus             

está cumprindo sua promessa a Daniel (Dan 12) e aumentando o           

conhecimento e a compreensão a cada dia.  

Historicamente, o primeiro rei de uma Grécia unida foi Alexandre, que           

morreu em 323 aC após conquistar o Império Persa. 

Após sua morte, muitos homens tentaram assumir seu manto como          

governante das terras que havia conquistado. 

Em 304 aC Antígono declarou-se rei e exigiu que todos os outros se             

submetessem a ele. Eles não concordaram e também se declararam reis de            

suas próprias terras.  

Em 301 aC Antígono 1 foi derrotado e morto. Enquanto isso, o filho de              

Antígono, Demétrio, conseguiu fugir do campo e continuou como rei de           

várias áreas no lugar de seu pai, mantendo assim seis reis. 

Em 297 aC Cassandro morreu e foi sucedido por seu filho mais velho, Filipe,              

que por sua vez morreu no ano seguinte (296 aC). Em 295 aC, a viúva de                

Cassandro, Tessalônica; dividiu o reino da Macedônia entre seus dois filhos           

restantes, Antípatro e Alexandre. Eles começaram a brigar e Antípatro          
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assassinou sua mãe e atacou seu irmão Alexandre. Alexandre pediu ajuda a            

Demétrio, que veio e assassinou o jovem, tomando seu reino. 

Demetrius então atacou o irmão de Alexandre, Antipater, que fugiu para seu            

tio Lysimachis. Lysimachis executou o menino pelo assassinato de sua irmã,           

a mãe do menino, em 294 aC. Esses eventos puseram fim à família de              

Cassandro. Extinguindo Cassander, sua esposa e seus três filhos. 

Para complicar ainda mais as coisas, uma série de possessões de Demétrio            

declararam sua independência enquanto essas lutas continuavam. 

Depois que Demétrio levou o tempo necessário para proteger a Macedônia,           

ele continuou a retomar a Tessália e a Beócia em 291 aC, completando o              

trabalho em 290 aC. 

Então, em 288 aC, Pirro, Lismaquia e Ptolomeu se uniram contra Demétrio e             

o derrotaram, fazendo uma guerra conjunta contra ele e forçando-o a           

abandonar seu reino da Macedônia. 

Demetrius, deixado apenas com suas posses fora da Macedônia; tentou          

atacar Seleuco e entrar na Ásia com seu exército, mas foi finalmente feito             

prisioneiro em 285 aC depois que seu exército se desfez. Seu reino foi então              

assumido por seu filho Antígono 2 Gonatas 

“Em 285 aC Demétrio, exausto por sua campanha infrutífera, rendeu-se a           

Seleuco.” Em 283 aC, aos 55 anos, Demétrio morreu em cativeiro na Síria e               

foi sucedido por seu filho Antígono 2 Gonatas. 

Logo Lisímaco cometeu o erro fatal de ter seu filho Agátocles assassinado            

por causa de sua segunda esposa, Arsínoe (282 aC), que queria que seu             

próprio filho se tornasse rei. 

A viúva de Agátocles assassinado, Lisandra, fugiu para Seleuco, que agora           

guerreava com Lisímaco. 
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Seleuco, após nomear seu filho Antíoco governante de seus territórios          

asiáticos, derrotou e matou Lisímaco na Batalha de Corupedium na Lídia em            

281 aC Então, mais tarde, em 281 aC, Seleuco foi assassinado enquanto            

tentava invadir a Macedônia e a Trácia.  

Então, certos oficiais sírios de Seleuco rejeitaram Antíoco de se tornar seu            

rei em 280 aC; procurando assumir o reino para si. Antíoco então invadiu a              

Síria de suas próprias posses para colocar os pretendentes ao trono de seu             

pai, e se tornou o único governante de todas as posses de seu pai na               

primavera de 280 aC No entanto, aproveitando os problemas de Antíoco,           

Nicomedes assassinou seus irmãos e constituiu o rei independente de          

Bythnia.  

Antíoco então avançou sobre Nicomedes I, rei de Bythnia e o exército de             

Gauleses que ele havia chamado para ajudá-lo e Nicomedes de Bythnia           

curvou-se a Antíoco sem uma luta séria em 278 aC Nicomedes continuou a             

governar Bythnia, mas aceitou o domínio de Antíoco, rei de Babilônia           

[Selêucida Síria] em 277 aC  

Em 277 aC os remanescentes do império de Alexandre foram reduzidos a            

quatro partes, cumprindo a profecia de que finalmente haveria apenas          

quatro divisões do império de Alexandre. Quais quatro partes foram          

estabelecidas em c 277 AC com a Babilônia, Grécia, Ásia Menor e Egito             

Palestina. 
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As quatro partes: amarelo, ptolomaico; Azul, Babilônia [Selêucida Síria];          

verde claro, Lysmachis; Brown, Grécia Macedônia. 

Eu quero alertar que, embora isso pareça e possa estar correto; ainda            

devemos estar atentos para assistir os acontecimentos e ESPERAR PELOS          

SINAIS. Essa história é incrivelmente complexa e há a questão dos antigos            

calendários de cidades-estado da Grécia em relação ao nosso calendário          

comum hoje.  Isso pode acabar em alguns anos.  

No entanto, essas coisas não teriam sentido se morrêssemos esta          

noite; é imperativo que procuremos estar o mais perto possível de           

Deus. Nenhum de nós está seguro de uma tragédia repentina;          

portanto, confiemos sempre naquele que pode salvar! 

Eclesiastes 12:13 Em todo o caso, vamos ouvir: Teme a Deus e guarda             

os seus mandamentos; porque este é todo o dever do homem. 

  

A Visão é para o Fim dos Tempos 
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Daniel 8:17 Pois no TEMPO do FIM da VISÃO [A visão é sobre o fim dos                

2.300 dias de anos.] Será 

Daniel 8:19 Eis, eu te farei saber o que há de esteja no ÚLTIMO FIM da                

indignação: pois no TEMPO INDICADO o FIM SERÁ. 

Daniel 8:23 E no ÚLTIMO TEMPO de seu reino, quando os transgressores             

chegarem AO PLENO,DOS 

Esta VISÃO, esta profecia, é para o FIM dos TEMPOS! 

  

A profecia é para nossos dias, AGORA! 

Quanto tempo terá a VISÃO? 

Daniel 8:14  Até 2300 dias, então o santuário será purificado. 

Qualquer léxico grego dirá que a palavra traduzida como “santuário” aqui se            

refere a um lugar santo e sabemos que todo o monte é santo e que todo o                 

monte deve ser purificado para que o Messias construa o templo de Ezequiel             

(Ez 40-48 ) 

Ezequiel 43:12 Esta é a lei da casa; Sobre o cume do monte todo o seu                

contorno em redor será santíssimo.Eis que esta é a lei da casa. 

Margem 2300 noites e manhãs. O que é tarde e manhã? 

A tarde e a manhã foram o primeiro dia (Gn 1: 5). A tarde e a manhã foram                  

o segundo dia (Gn 1: 8). A tarde e a manhã foram o terceiro dia (Gn 1:13).                 

Uma noite e uma manhã juntas são um dia. Duas noites e duas manhãs são               

dois dias. Três noites e manhãs são três dias. Cem noites e manhãs são cem               

dias. E, duas mil e trezentas noites e manhãs são vinte e trezentos             

dias! 
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De repente, a partir das quatro divisões do reino de Alexandre e da fundação              

do rei do Norte em Daniel 8: 8, a profecia salta para os últimos dias e para a                  

purificação do santuário (Dan 8: 9). Mostrado na explicação; são as quatro            

divisões no versículo vinte e dois e então avançando para o TEMPO ÚLTIMO             

e a purificação do santuário no versículo vinte e três. 

Na ÚLTIMA VEZ, um rei aparecerá sobre uma Nova Europa Federal           

consistindo de dez nações. Ele compreenderá coisas secretas [ocultas e          

altamente técnicas] e prosperará por meio de políticas e meios dissimulados           

e furtivos (Dan 8: 23-24). 

Ele se levantará contra o Príncipe dos Príncipes, Jesus Cristo, em sua vinda             

(Dan 8:25), mas será quebrado (Dan 2:35) e lançado no fogo (Ap 19:20 e              

Dan 7:11) . 

Este rei final do sistema babilônico surgiu hoje para ser centralizado na            

Europa, e no seu final posterior mudou-se para Jerusalém; terá poder para            

fazer guerra e ocupar Jerusalém por quarenta e dois meses ou 1260 dias             

(Ap 13:5); depois disso, ele e o falso profeta serão destruídos e o santuário              

será LIMPO pela vinda do Messias, o Cristo, que construirá o Templo de             

Ezequiel! 

Toda a visão sobre esta competição entre Babilônia [o Norte] e Egito /             

Judéia [o Sul] é abordada em Daniel 11. 

A visão sobre o império de Alexandre sendo dividido em quatro partes,            

duraria um total de 2300 dias a partir da partição de Alexandre.            

império em quatro partes em c 277 AC, e então [ao final dos 2.300              

anos] o santuário será purificado (Dan 8: 13-14) e o Messias construirá o             

Templo de Ezequiel. 

A explicação é a seguinte: a 
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partir do momento em que o império de Alexandre for dividido em quatro             

partes [277 AC], haverá 2300 dias [anos] até que o santuário seja purificado             

e a destruição da sétima ressurreição final do Sacro Império Romano da            

Babilônia como descrito em Daniel 2 e Daniel 7. 

Em um dia por um ano, esses 2300 dias são 2300 anos em cumprimento. c               

a primavera de 277 aC, 2.300 anos depois seria 2023 dC, agora adicione um              

para nenhum ano zero que é c a primavera de 2024 dC 

Agora subtraindo 42 meses (1260 dias) chegamos no inverno de 2020 dC            

para o início da tribulação; Se a data de início da contagem estiver             

correta. 

Dadas as dificuldades históricas das lutas gregas , é possível que esta            

data esteja errada por alguns anos, mas uma coisa é certa; É MUITO             

PRÓXIMO DE FIM! 

As390 e 40 anos profecias dede Ezequiel 4 concordam com esta data            

também, o que parece confirmar esta data, entretanto eu quero exercer a            

maior cautela e não a declararei como uma data certa quando eu vejo o              

milagreiro estabelecido no Vaticano. Estas são indicações muito fortes, mas          

também devem ser confirmadas pelo aparecimento de TODOS os sinais          

bíblicos.  

Depois de ser criado para fazer milagres no Vaticano, este homem do            

pecado irá para o Lugar Santo [Monte do Templo] cerca de 75 dias após ser               

estabelecido, e a grande tribulação de Mateus 24:15 começará.  
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