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Interbíblico 

• Período de aproximadamente 400 
anos que divide o Antigo Testamento 
ao Novo. 

 



Títulos 

Título  Significado 

Dario Mantenedor 

Assuero Poderoso 

Faraó Casa Elevada 

Abimeleque Pai de um rei 



Profecia Cumprimento 

1 Eu, pois, no primeiro ano de Dario, medo, 

levantei-me para o animar e fortalecer. 

O anjo Gabriel vem confortar Daniel e 

interpretar as visões anteriores. 

2 E agora te declararei a verdade: Eis que ainda 

se levantarão três reis na Pérsia, 

1- Assuero ou Cambises II ou Xerxes I (530-

522 a.C) mencionado em Esdras 4.6 

2- Artaxerxes I ou Smerdis (522 a.C) – 

mencionado em Esdras 4.7-11 (Suspendeu a 

construção do templo) 

3- Dario II ou Hitaspes  (522-486 a.C) ordenou 

o término da construção (Esdras 6) 

e o quarto será muito mais rico do que todos 

eles; e tendo-se tornado forte por meio das suas 

riquezas, 

4- Xerxes II ou Assuero do livro de Ester (485-

465 a.C) – o mais rico e poderoso dos reis 

persas. 

agitará todos contra o reino da Grécia. Em 490 a.C, Dario, o Grande, predecessor de 

Xerxes, tentando subjugar os Gregos, foi detido 

em Maratona. Heródoto enumera mais de 40 

nações que forneceram tropas para o exército 

de Xerxes. 

3 Depois se levantará um rei poderoso, que 

reinará com grande domínio, e fará o que lhe 

aprouver. 

Alexandre, o Grande, o primeiro rei do Império 

Grego. 



Profecia Cumprimento 

4 Mas, estando ele em pé, o seu reino será 

quebrado, e será repartido para os quatro ventos 

do céu; porém não para os seus descendentes, 

nem tampouco segundo o poder com que 

reinou; porque o seu reino será arrancado, e 

passará a outros que não eles. 

Cassandro 

Lisímaco -  

Seleuco – Síria - Norte 

Ptolomeu – Egito - Sul 

5 O rei do sul será forte, Ptolomeu I Sóter (306-283 a.C), rei do Egito, 

ao SUL da Palestina. 

como também um dos seus príncipes; e este 

será mais forte do que ele, e reinará, e grande 

será o seu domínio, 

Seleuco I Nicator (305-280 a.C) 

6 mas, ao cabo de anos, eles se aliarão; e a filha 

do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um 

tratado. 

Para solidificar a paz, após 35 anos de guerra, 

Antíoco II Teos (261-246 a.C), rei da Síria, ao 

NORTE da Palestina, neto de Seleuco I, casou-

se com Berenice, uma filha de Ptolomeu II 

Filadelfo, rei do Egito. Antíoco também depôs 

sua primeira esposa e irmã Laodice e excluiu os 

filhos dela do direito de sucessão ao trono. 



Profecia Cumprimento 

Ela, porém, não conservará a força de seu 

braço; 

Após o nascimento do primeiro filho de 

Berenice, Antíoco se reconciliou com Laodice. 

nem subsistirá ele, Antíoco foi envenenado por Laodice. 

nem o seu braço; mas será ela entregue, e bem 

assim os que a tiverem trazido, 

Berenice, seu filho e suas damas de companhia 

foram assassinados a mando de Laodice. 

e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos.

  

Ptolomeu II, pai de Berenice morreu, pouco 

antes desses fatos, no Egito. 

7 Mas dum renovo das raízes dela um se 

levantará em seu lugar, e virá ao exército, e 

entrará na fortaleza do rei do norte, e operará 

contra eles e prevalecerá. 

Ptolomeu III Euergetes, filho de Ptolomeu II e 

irmão de Berenice, sucedeu a seu pai em 246 

a.C e invadiu a Síria como vingança pelo 

assassinato de sua irmã. 

8 Também os seus deuses, juntamente com as 

suas imagens de fundição, com os seus vasos 

preciosos de prata e ouro, ele os levará cativos 

para o Egito; e por alguns anos ele deixará de 

atacar ao rei do norte. 

Após esta empreitada, Ptolomeu III não mais 

atacou a Síria, até morrer em 221 a.C, dois anos 

após a morte de Seleuco III Cerauno Sóter 

(226-223 a.C). 



Profecia Cumprimento 

9 E entrará no reino do rei do sul, mas voltará 

para a sua terra. 

(240 a.C) Após Ptolomeu III retornar ao Egito, 

Seleuco III marchou contra o Egito para reaver 

suas riquezas, mas foi derrotado, retornando 

para a Síria de mãos vazias. 

10 Mas seus filhos intervirão, e reunirão uma 

multidão de grandes forças; a qual avançará, e 

inundará, e passará para adiante; e, voltando, 

levará a guerra até a sua fortaleza. 

Em 219 a.C, Antíoco III, o Grande, (223-

187AC) iniciou uma campanha para o sul 

contra Ptolomeu IV Filopatro (221-203 a.C) 

11 Então o rei do sul se exasperará, e sairá, e 

pelejará contra ele, contra o rei do norte; 

Políbio afirma que o exército de Antíoco 

contava 62 mil homens de infantaria, 6 mil na 

cavalaria e 102 elefantes. As tropas de 

Ptolomeu contavam um número 

aproximadamente igual. 

este porá em campo grande multidão, e a 

multidão será entregue na mão daquele. 

A batalha de Ráfia (217 a.C), entre Antíoco III 

e Ptolomeu IV, resultou numa derrota 

desastrosa para Antíoco, que se diz ter perdido 

10 mil homens da infantaria e 300 da cavalaria, 

mais 4 mil prisioneiros. 
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12 E a multidão será levada, e o coração dele se 

exaltará; mas, ainda que derrubará miríades, 

não prevalecerá. 

Entre 212 e 204 a.C Antíoco III recuperou suas 

forças fez bem sucedida campanha até a 

fronteira da Índia; cerca de 203 a.C, Ptolomeu 

IV e sua rainha morreram misteriosamente e 

foram sucedidos por Ptolomeu V Epifânio 

(203-181 a.C), que tinha somente 4 ou 5 anos 

de idade. 

13 Porque o rei do norte tornará, e porá em 

campo uma multidão maior do que a primeira; e 

ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará 

com grande exército e abundantes provisões. 

Após 16 anos da batalha de Ráfia, Antíoco III 

se empreende na segunda campnha contra o sul 

(201 a.C), aproveitando-se da ascensão da 

criança Ptolomeu V. 



Antíoco Epifânio 

• Dos versículos 21-35 entra em cena Antíoco 
Epifânio que reinou na Síria nos anos 175-
164 a.C – “homem vil” (v.21); 

• Antíoco guerreou contra o reino do Sul 
(Egito) e quebrou a aliança com Israel; 

• Profanou o templo colocando uma 
imagem nele (v.31). 

• Na invasão que fez ao Egito foi obrigado a 
se retirar por determinação de Roma 
(navios de Quitim); 



Futuro – versos 35-45 

• Israel será oprimido pelos reis do norte e 
do sul mas fugirá para o território de 
Edom, Moabe e Amom que hoje 
corresponde à Jordânia que tem acordo de 
paz com Israel. 



Amon 

Moabe 

Edom 











“A soberba do teu 
coração te enganou, 
como o que habita nas 
fendas das rochas, na 
sua alta morada, que 
diz no seu coração: 
Quem me derrubará 
em terra?”  
 

Obadias 1.3 
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