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Dn 2:38 “Tu és a
cabeça de ouro.

 39 E depois de ti
se levanterá outro
reino, inferior ao
teu...

... e um... e um
terceiro reino,
de bronze,
o qual domi-
nará sobre
toda a terra 

40 O quarto
reino será fortereino será forte
como ferro.”

 

                                         Hunos 356
Visigodos 378   
      
    
                                                                          Ostrogodos 377

Francos 407      
                                                    Vândalos 407

                           Suevos 407
Saxões 476 
                                                                  Hérulos 476
      

   
                                        Burgos 407

 

                                       Lombardos 483

Dn 2:43 “Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, 
misturar-se-ão pelo casamento; mas não se ligarão um ao outro, assim 
como o ferro não se mistura com o barro.”

Dn 2:44-45 “Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um Dn 2:44-45 “Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um 
reino que não será jamais destruído; nem passará a soberania deste 
reino a outro povo; mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e 
subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma 
pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a 
prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no 
futuro. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação.”

Dn 8:9  E de um deles saiu um chifre muito pe-
queno, o qual cresceu muito para o sul, e para o 
oriente, e para a terra formosa. 

Estes três reinos, foram tomados por Justiniano (um grego)
Imperador de Constantinopla, cujo decreto fez o Bispo de
Roma, chefe supremo das igrejas, em 538.
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Dn 7:3-4   “E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do
mar. 4 O primeiro era como leão, e tinha asas de águia: eu o olhei, até que
lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé, como
um homem; e foi-lhe dado um coração de homem.”

5 Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal,
semelhante a um urso, o qual se levantou de um
lado, tendo na boca três costelas entre os seuslado, tendo na boca três costelas entre os seus
dentes; e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora
muita carne.

6 Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui
outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro
asas de ave nas suas costas;

tinha também este animal quatro cabeças,
e foi-lhe dado domínio. e foi-lhe dado domínio. 

7 Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, 7 Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, 
terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro; ele devorava 
e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava; era diferente de todos os ani-
mais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. 23 (interpretação do verso 7) 
Disse assim: O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de 
todos os reinos; e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. 24 
E, quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis; e depois deles 
se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis.se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis.

Dn 7:8   “Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre, peque-
no, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados; e eis que neste chifre 
havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas.
25 (interpretação) Proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do 
Altíssimo; cuidará em mudar os tempos e a lei; os santos lhe serão entregues na mão 
por um tempo, e tempos, e metade de um tempo.”

Dn 7:21    “Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os 
santos, e prevalecia contra eles, 22   até que veio o ancião de dias, e foi executado o 
juízo a favor dos santos do Altíssimo; e chegou o tempo em que os santos possuíram o 
reino. Dn 7:13   Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha 
com as nuvens do céu um como filho de homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi 
apresentado diante dele. 14   E foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que 
todos os povos, nações e línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que 
não passará, e o seu reino tal, que não será destruído.”não passará, e o seu reino tal, que não será destruído.”

Ap 13:1-2

VISÃO DO CARNEIRO
E DO BODE

Dn 8:20-26 “20 Aquele
carneiro que viste com
dois chifres são
os reis da
Média e daMédia e da
Pérsia.

21 Mas o bode peludo é o rei da Grécia; e 
o grande chifre que tinha entre os olhos é 
o primeiro rei.
22 O ter sido quebrado, levantando-se 
quatro em lugar dele, significa
que quatro reinos seque quatro reinos se

levantarão da mesma nação, mas não 
com a força dele. 23 Mas, no fim do seu 
reinado, quando acabarem os prevarica-
dores, se levantará um rei, feroz de sem-
blante, e será entendido
em adivinhações.

                                                                          25   E pelo seu entendimento também 
fará prosperar o engano na sua mão; e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a 
muitos que vivem em segurança; e se levantará contra o Príncipe dos Príncipes, mas sem 
mão será quebrado. 26   E a visão da tarde e da manhã que foi falada, é verdadeira. Tu, 
porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes.”

24   E se fortalecerá o seu poder, 
mas não pela sua própria força; e de-
struirá maravilhosamente, e pro-
sperará, e fará o que lhe aprouver; e 
destruirá os poderosos e o povo santo.

538
Os Hérulos, Vândalos e Ostrogodos foram, com o Os Hérulos, Vândalos e Ostrogodos foram, com o 
tempo, desarraigados. Este é o período profético para a 
ascenção do pequeno chifre (ver Dn 7:8). Três chifres 
arrancados e um pequeno que se levanta, anunciando o 
começo do poder papal. O começo de um tempo, de um 
tempo e meio, ou 1260 anos que terminaram em 1798.

606
Ascensão do Maometanismo. Este poder não fez frente Ascensão do Maometanismo. Este poder não fez frente 
ao Príncipe dos Príncipes porque ainda não existia 
neste período. (Ap 9:1 Estrela caiu)

1299
Ap 9:3-13 “E saíram do fumo,
gafanhotos; e o seu poder era para atormentar os 
homens por cinco meses”, isto é, 150 anos que
começaram em 1299 e terminaram em 1449.começaram em 1299 e terminaram em 1449.

1449
Ap 9:13-20 A sexta trombeta começou a soar.

Os 1290 anos (Dn 12:11) começaram em 508 com a Os 1290 anos (Dn 12:11) começaram em 508 com a 
revogação do sarifício contínuo, terminando em 1798 
com mais o período de 45 anos completando 1335 anos 
quando Daniel se levantará na sua herança, no fim dos 
dias. O ano de 1335, desde a revogação do contínuo em 
508 e os 45 desde perto de 1290 terminam conjuga-
damente em 1843.

1798
45

1843
Dn 12:13  Daniel se levantará na sua herança
(à ressurreição), no fim dos dias.

O Papa é aprisionado

158
              Tempo da aliança entre os Judeus e os
            Romanos, cento e cinquenta e oito anos antes 
            de Cristo (1 Mac 9, 70-71. Josephus' Anti-  
            quities 1:13c2). Dn 11:23 Depois da alian-    
          ça com ele, deverá operar enganosamente.

490490
Divisão de Roma, completada em dez reinos
(ver Nicolás Maquiavelo o historiador em História de 
Florença, livro1, Bishop Lloyd em Louth's Commen-
tary, p. 381-382, também A New Analysis of Chro-
nology and Geography de Dr. Hales).

508
A revogação do sacríficio contínuo, Dn 8:11,12

Síria transformou-se 
numa província de Roma 
65 antes de Cristo. (ver 
Whelspley's Compen-
dium, p. 120). É claro 
que só a Roma Pagã 
poderia fazer frente ao 
Príncipe dos Príncipes.Príncipe dos Príncipes.
A Roma Pagã  é o início, 
simbolicamente, do 
pequeno chifre em Dn 
8-9 que termina com o 
papado ao fim dos 2300 
dias. De todos os poderes 
mencionados nestas 
visões, somente a Roma visões, somente a Roma 
Pagã poderia fazer frente 
ao Príncipe dos Prínci-
pes, bem como só isto 
faria prevalecer a vida de 
Cristo.

677
 

Israel é levado para o cativeiro  2Cr 33:11

O começo dos “sete tempos”  Lv 26:28-34

538
Queda da antiga Babilônia  Dn 5:30-31

457457
Saída do decreto para restaurar e construir Jerusalém, 
Ed 7-8

Começo dos 2300 dias, Dn 8, 9

332
Alexandre o Grande vence os Persas em 332 antes de Alexandre o Grande vence os Persas em 332 antes de 
Cristo (ver Josephus Antiquitates Judaicae, livro 11, 
cap. 8).

164
       Morte de Antíoquo Epifânico, o qual, claro está,    
       não lutou contra o prícipe dos príncipes, pois ele 
       tinha sido morto cento e sessenta e quatro anos 
              antes do Príncipe dos Príncipes ter nascido.

ROMA
pagã e
papal

 2520 7 tempos    

              677 2Cr 33:11    

 1843 Fim dos 7 tempos 

 2300      
              457      

 1843 Fim dos 2300 dias e fim da indignação  Dn 8:7-20

  

Mt 2:13 “E, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levan-
ta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga; porque Herodes 
há de procurar o menino para o matar. 16 Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, 
irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 
dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos.” Assim, Roma pagã se le-
vantou contra Cristo, o Príncipe dos príncipes, e por último crucificou-O.

ROMA PAGÃ
Ap12:3-4  “E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças 
e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. 4 E a sua cauda levou após si a terça parte das estre-
las do céu, e lançou-as sobre a terra; e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, 
dando ela à luz, lhe tragasse o filho.”

                                                                                                    31/2                     
                                                                                                        12
                                                                                                       42
                                                                                                                  30
                                                  1260  Ap 12:6

zz

ROMA PAPAL
Ap13:1-2 “E vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez
chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças
um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo,
e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão; e o dragão
deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. 5 E foi-lhe dada
uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe poderuma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe poder
para agir por quarenta e dois meses. 7 E foi-lhe permitido fazer guerra
aos santos, e vencê-los [...].”

                           7  Lv 26:28-34
              12
               84  Meses
                           30
 25207 tempos

Dias
correspondem
a anos

  tempo, tempos,
  e meio tempo

poder lhe foi dado 
para continuar por 
42 meses

           508O contínuo for tirado, Dn 12:11

1335 Dn 12:12
1843 7ª trombeta, 3̊ Ai; Ap 11:15

Ap 9:13; 6ª trombeta, 2̊ Ai

Ap 9:1; ano 606, começou
a soar a 5ª trombeta

MAOMETANISMO Primeiro uso de armas
de fogo pelos turcos a cavalo (fato na história)

MAOMETANISMO Ap 9:7 O aspecto dos
gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja; na
sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro; e o seu
rosto era como rosto de homem.

Apocalipse,         capítulo 17

Dn 12:11

Dn 12:12

Tempo
do fim

1335
1290
45

´

´
´
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