A FELICIDADE
Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes; 4 digam
aos corações desanimados: "Sejam fortes! Não tenham medo! Eis o Deus
de vocês: ele vem para vingar, ele traz uma recompensa divina, ele mesmo
vem para salvar vocês". 5 Então, os olhos dos cegos vão se abrir, e se
desimpedirão os ouvidos dos surdos; 6 os aleijados saltarão como cervo, e a
língua do mudo desatará, porque jorrarão águas no deserto e rios na terra seca. 7 A terra seca
se mudará em lago, e o chão seco em fontes d’água. E o covil dos chacais,
onde viviam os lobos, será recinto para rebanhos e camelos. 8 Haverá aí uma
estrada, um caminho, que chamarão de caminho santo. Impuro nenhum passará por
ele, e os insensatos vão errar o caminho. 9 Aí não haverá leão, nenhum animal
selvagem poderá alcançar esse caminho. Por ele só andarão os que foram
redimidos 10 e os que foram resgatados – libertados pelo Senhor. Cantando, irão
voltar e chegar até Sião: carregarão uma alegria sem fim e serão acompanhados de
prazer e alegria; a tristeza e o pranto fugirão. [Is 35,3-10]
[Isaías 35,3-7] 3

[Daniel 2,44] Durante este último reinado, o Deus do céu fará aparecer

um reino que nunca será

destruído. Será um reino que não passará para as mãos de outro povo, mas, ao contrário, humilhará e
liquidará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo continuará firme para sempre. 45 Esse reino é a
pedra que rolou do monte sem ninguém tocá-la e esmigalhou o que era de barro, ferro, bronze, prata e ouro.

um Ancião se assentou, 10...
Milhares e milhares o serviam e milhões estavam às suas ordens. Começou
a sessão e os livros foram abertos. [Daniel 7,9]
[Dn 7,9] Eu continuava olhando: uns tronos foram instalados e

vinha alguém como um filho de homem. Chegou até perto
do Ancião e foi levado à sua presença. 14 Foi-lhe dado poder, glória e reino, e todos os
povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno, que
nunca lhe será tirado. E o seu reino é tal que jamais será destruído. [Daniel 7,13]
[Dn 7,13] entre as nuvens do céu

O ARREPENDIMENTO
Setenta “semanas” foram fixadas para o seu povo e sua cidade santa, para
dar fim à transgressão, selar o pecado, expiar a iniquidade, para instaurar uma
justiça eterna, até se realizarem a visão e a profecia e ser ungido o Santo dos Santos. [Dn 9,24]
[Daniel 9,24]

Em sessenta e duas semanas, praças e muralhas serão reconstruídas,
mas em tempos de aflição. [Daniel 9,25]
[Dn 9,25]

[Daniel 9,5-7] 5

Pecamos, praticamos crimes e impiedades, fomos rebeldes e nos

desviamos dos teus mandamentos e das tuas sentenças.

6 Não

quisemos escutar os profetas, teus servos, que em

teu nome falavam aos nossos reis e autoridades, aos nossos pais e a todos os cidadãos. 7 Senhor,

do teu

lado está a justiça, e para nós fica a vergonha que hoje estamos passando [Daniel 9,7].
[Daniel 9,8-9] Sim, ó Senhor, para nós, para nossos reis, nossas autoridades e nossos pais, só fica a
vergonha que estamos passando, pois pecamos contra ti. 9 Com o Senhor nosso Deus
está a misericórdia e o perdão, porque nos revoltamos contra ele. [Daniel 9,8-9]
desrespeitou a tua lei e se afastou para não te obedecer. Então
caíram sobre nós as maldições e ameaças que estão escritas na lei de Moisés,
servo de Deus, pois pecamos contra o Senhor. [Daniel 9,11]
[Dn 9,11] Todo o Israel

não procuramos agradar ao Senhor nosso Deus, arrependendo-nos
de nossos pecados e levando a sério a sua fidelidade. [Daniel 9,13]
[Daniel 9,13]

[Dn 9,14]

Deus nos trata com justiça, porque não lhe obedecemos. [Daniel 9,14]

[Daniel 9,15]

nós pecamos e praticamos a impiedade. [Daniel 9,15]

Muitos ainda serão separados, limpos e expurgados, enquanto os
ímpios continuarão praticando a injustiça. [Daniel 12,10]
[Daniel 12,10]

Por isso, eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão
perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será
perdoada. 32 Todo o que tiver falado contra o Filho do homem será
perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão
nem neste mundo nem no mundo que há de vir.[Evangelho Segundo São Mateus 12,31-32]
[Mt 12,31-32] 31

RESGATANDO OS QUE SE FORAM
O amor às almas que sofrem no purgatório não lhe fará mal.
Novena às almas que sofrem no purgatório (no site www.versiculosbiblicos.com.br)
[Dn 12,2]

Muitos que dormem no pó despertarão: uns para a vida eterna, outros

para a vergonha e a infâmia eternas. [Daniel 12,2]
[Dn 12,13] Quanto a você, vá em frente até que chegue o seu fim e repouse:

você se levantará para

receber a sua parte no final dos dias. [Daniel 12,13]
A misericórdia de Deus é infinita. Até tu, ó morto dos mortos. Ó único mal
abaixo do mal único, tu és filho também - não menos.
Porque serias pior do que os seus servientes? Eles são o seu corpo, compõem o seu exército, dão
vida ao seu mal, matam a justiça e desencaminham o justo.

O ÚLTIMO REINO
insaciável de despojos! [Naum 3,1]
[Na 3,4] prostituta, formosa e hábil feiticeira, que comprava nações com sua
sedução e povos com seus encantamentos. [Naum 3,4]
[Na 3,12] Suas fortalezas são como figueiras com figos maduros: basta sacudilas, e os figos caem na boca de quem quiser comer. [Naum 3,12]
[Na 3,13] Teus guerreiros estão no meio de ti como mulheres; as portas do seu país estão
abertas, escancaradas para seus inimigos, o fogo devorou tuas trancas. [Naum 3,13]
[Na 3,16] Você multiplicou, mais do que as estrelas do céu, o número dos seus
comerciantes. O grilo pula e voa longe. [Naum 3,6]
[Na 3,17] Seus guardas parecem bandos de gafanhotos, e seus funcionários um
enxame de insetos que pousa no muro em dia de frio. Mas, quando sai o
sol, vão embora, e ninguém mais sabe para onde foram. [Naum 3,17]
[Na 3,18] Seus pastores dormem, seus comandantes cochilam; seu povo se
espalhou pela montanha sem que ninguém o ajunte. [Naum 3,18]
[Na 3,18] Sobre quem, com efeito, não tem passado continuamente a tua
malícia? [Naum 3,18]
[Dn 2,40] O quarto reino será duro como o ferro , pois assim como o ferro esmaga e esmigalha
tudo, assim também ele quebrará e esmigalhará todos os outros. [Daniel 3,40]
[Dn 2,41-43] Os pés e os dedos que Vossa Majestade viu, parte de ferro e parte de barro, significam um reino
dividido. Ele tem a dureza do ferro, pois Vossa Majestade viu ferro misturado com uma parte
feita de barro. 42 Os dedos dos pés, metade de ferro e metade de barro, significam um reino firme por
um lado, mas fraco por outro. 43 O ferro que Vossa Majestade viu misturado com barro significa
que as pessoas se juntarão por casamentos, mas não se ligarão umas com as
outras, assim como o ferro não faz liga com o barro. [Daniel 3,41-43]
[Dn 7,7] Em seguida, tive outra visão noturna: Vi uma quarta fera, que era medonha,
terrível e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro, com os quais comia e
esmagava tudo, e macetava com os pés o que sobrava. Era diferente das outras feras,
porque tinha dez chifres. [Daniel 7,7]
[Na 3,1]

[Dn 11,25] Em seguida, contando com grande exército, ele atacará o rei do sul. Este se aprontará para a guerra

com exército muito grande e muito forte, mas não

poderá resistir, porque cairá vítima de
conspirações: 26 os mais íntimos, que comem com ele, é que o derrotarão. O
seu exército será arrasado, e muitos morrerão . [Daniel 11,25]

[Dn 8,3-7] Levantei os olhos e vi junto ao rio, de pé, um carneiro. Tinha chifres altos, e um era mais alto que o

outro, e esse mais alto foi o que apareceu por último. 4 Notei que o carneiro dava chifradas para o poente, para
o norte e para o sul. E nenhum animal lhe resistia. Ninguém escapava dele, pois fazia o que queria, e progredia
sempre. 5 Eu pensava nisso, quando apareceu um bode, vindo do poente, sobrevoando

o mundo inteiro sem tocar o chão. O bode tinha um chifre bem visível
entre os olhos. 6 Ele veio na direção do carneiro de dois chifres, que eu tinha visto postado junto ao rio

atacou o carneiro, agredindo-o
furiosamente e quebrando-lhe os dois chifres. O carneiro não teve forças para
Ulai, e se atirou contra ele com toda a fúria. 7 Eu vi que ele

resistir. Ele derrubou o carneiro no chão, pisou-lhe em cima e não

houve quem livrasse o

carneiro do seu poder. [Daniel 8,3-7]
[Dn 11,27] 27 Os dois reis, com o pensamento voltado para a prática do mal, se
assentarão à mesa para falar mentiras; no entanto, não vão conseguir nada, porque o fim vai
esperá-los no prazo marcado. [Daniel 11,27]

um rei ousado e esperto nas intrigas, 24 de força indomável,...
bem sucedido em tudo. ... 25 fará triunfar a fraude em suas ações. [Daniel 8,23-25]
[Dn 8,23-25] 23 surgirá

O MAL
[Daniel 11,28] Depois o rei do norte voltará para a sua terra com muitas riquezas.

O seu pensamento

estará voltado contra a santa Aliança. 29 No prazo marcado ele invadirá novamente o sul,
mas desta vez não será como da primeira. 30 Os navios de Cetim lhe virão contra, e ele ficará com
medo e voltará atrás para descarregar sua cólera contra a santa Aliança.
Ele favorecerá os que abandonaram a santa Aliança.
[Dn 7,8/11] Eu observava esses chifres, quando no meio deles apontou um outro chifre pequeno.
Os três chifres que estavam mais perto deste foram arrancados para lhe
ceder o lugar. Nesse chifre havia olhos humanos e uma boca que falava
com arrogância. ... 11 Eu continuava olhando, atraído pelos insultos que aquele chifre
gritava; [Daniel 7,8/11].
[Dn 7,23] "Surgirá no mundo um quarto reino, que será diferente dos outros
reinos. Ele devorará o mundo inteiro e, depois, pisará e esmagará”.[Daniel 7,23]
Seus dez chifres são dez reis que surgirão nesse reino, e depois
deles surgirá outro rei. Ele será diferente dos dez primeiros e derrubará do
trono três reis. 25 Blasfemará contra o Altíssimo e perseguirá seus santos;
pretenderá modificar o calendário e a lei de Deus. Os fiéis serão entregues em suas mãos
por três anos e meio. [Dn 7,24-25]
[Dn 7,24-25]

, surgirá um rei
ousado e esperto nas intrigas, 24 de força indomável, prodigiosamente
destruidor e bem sucedido em tudo o que faz. Destruirá poderosos e
também o povo dos santos. 25 Com a sua astúcia, fará triunfar a fraude em
suas ações. Ele se engrandecerá a seus próprios olhos, tranqüilamente
destruindo muita gente. Até contra o Chefe dos chefes ele se colocará; mas,
[Dn 8,23-25] 23 E, no final dos seus reinados, depois de se completarem os seus crimes

sem ninguém fazer nada, ele será destruído. [Daniel 8,23-25]
[Dn 8,8-12] O bode progrediu muito mais ainda; porém no auge da sua grande força,

o seu grande chifre

se quebrou e, no lugar dele, brotaram quatro chifres, cada um voltado para um lado da
terra. 9 De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu
muito na direção sul, para o nascer do sol e para o lado da nossa terra deliciosa. 10 Cresceu até as
alturas do exército do céu e derrubou no chão algumas estrelas desse
exército e pisou em cima delas. 11 Até contra o Comandante do exército do
céu ele quis se engrandecer, abolindo o sacrifício permanente e abalando
as bases do santuário. 12 Entregaram-lhe o exército e o sacrifício cotidiano
e expiatório; ele jogou por terra a verdade; e tudo o que fez prosperou.[Dn 8,8]
[Dn 11, 21-24] 21 Em seu lugar, sucederá um miserável, a quem não se dariam as
honras da realeza. Mas ele virá sorrateiramente e, com intrigas, tomará o
poder. 22 Varrerá exércitos inimigos, aniquilando-os, e vencendo também o
príncipe da Aliança. 23 Embora dispondo de pouca gente, com seus cúmplices e à força
de traições, pouco a pouco se tornará forte. 24 Sorrateiramente entrará nas
regiões mais férteis da província, fazendo o que nem seus pais nem seus avós
fizeram: entre seus amigos repartirá os saques, despojos e riquezas e, com
tramas, atacará as fortalezas. Mas isso vai durar pouco tempo. [Daniel 11, 21-24].
[Dn 11,31-35] 31 As tropas enviadas por ele se porão em guerra e profanarão o santuário da
fortaleza. Abolirão o sacrifício cotidiano e aí instalarão um ídolo
abominável. 32 Com lisonja, ele submeterá os que violam a Aliança, mas o
povo dos que reconhecem o seu Deus manterá firme e resistirá. 33 Os mais
conscientes entre o povo esclarecerão muita gente, mas acabarão mortos
pela espada, nas fogueiras, castigados com a prisão e o confisco de seus bens, por um
período bem longo. 34 Quando eles caírem na desgraça, poucos serão os que virão
ajudá-los, e muitos se ajuntarão a eles hipocritamente. 35 A desgraça de
algumas dessas pessoas esclarecidas servirá para purificar, lavar e alvejar,
até que chegue o fim, pois o prazo está marcado.

Esse rei fará o que bem entender: ele se engrandecerá e se exaltará
acima de todos os deuses, e dirá coisas arrogantes até mesmo contra o
Deus dos deuses. Terá sucesso até a hora da vingança, porque o que está marcado se cumprirá.[Dn 11,36]
[Dn 11,36]

Ele não respeitará o deus de seus pais, nem o deus favorito das
mulheres, nem qualquer outro deus, pois se julgará superior a todos eles.
[Dn 11,38] No lugar desses deuses, ele cultuará o deus das fortalezas. A esses
deuses que seus pais não conheceram, ele oferecerá ouro, prata, pedras
preciosas e jóias. [Daniel 11,38]
[Daniel 11,37]

Para reforçar suas fortalezas, estabelecerá o povo desse deus
estrangeiro. A esses preferidos seus ele vai enriquecer muito, vai dar-lhes
[Dn 11,39]

autoridade sobre muita gente e entre eles repartirá terras como recompensa. [Daniel 11,39]

havia uma
árvore gigantesca bem no centro da terra. 8 A árvore cresceu e ficou forte,
e a sua copa chegou até o céu: podia ser vista até o extremo da terra. 9 Sua
folhagem era bonita e tinha frutos com fartura; nela havia alimentos para
todos. À sua sombra se abrigavam as feras da terra e em seus galhos se
aninhavam as aves do céu. Dela se alimentava todo ser vivo. [Daniel 4,7-9]
[Dn 4,7-9] 7 Na cama, estava eu observando as imagens que me vinham à cabeça, quando vi:

O FIM DO MAL
O GUARDIÃO SAGRADO
[Dn 4,10] apareceu um guardião Sagrado, descendo do céu. [Daniel 4,10]
[Dn 4,11] Com voz forte, ele gritou: 'Derrubem a árvore, cortem os galhos,
arranquem as folhas, e joguem fora seus frutos. [Daniel 4,11]
[Daniel 4,11-13] 11 Feras, fujam da sua sombra; pássaros, fujam dos seus galhos. 12
Mas deixem no chão o toco com as raízes, com correntes de ferro e bronze, no meio da grama
do campo. Que ele seja banhado pelo sereno do céu e que a erva do campo seja sua parte com as feras do campo.

ficará desse jeito sete anos. [Dn 4,11]
[Daniel 4,14] Esta é a sentença dos guardiães, é o que anunciam os santos, para que
todo ser vivente reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens; ele
concede o reino a quem ele quiser e coloca no trono o mais humilde'. [Dn 4,14]
[Dn 10,1] Era mensagem autêntica e falava de uma grande luta. [Daniel 10,1]
[Dn 10,5-6] levantei os olhos e vi: era um homem vestido de linho e tendo na
cintura um cinturão de ouro puro; 6 o seu corpo era como pedra preciosa e
o seu rosto como relâmpago; seus olhos eram como lâmpadas acesas, e
seus braços e pernas tinham o brilho do bronze polido; sua voz parecia o
clamor de grande multidão. [Daniel 10,5-6]
13 Perderá o instinto de homem e adquirirá instinto de fera. E

Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Eu o deixei lá
enfrentando os reis da Pérsia, 14 e vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo
nos últimos dias, pois ainda existe para esses dias uma visão [Daniel 10,3].
[Dn 10,21] Vou contar-lhe o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me dá uma
força na luta contra eles, a não ser Miguel, o príncipe de vocês, [Daniel 10,21].
[Dn 12,1-3] Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o
povo ao qual você pertence: será uma hora de grandes apertos, tais como
jamais houve, desde que as nações começaram a existir, até o tempo atual. Então o seu povo
será salvo, todos os que estiverem inscritos no livro. 2 Muitos que dormem
no pó despertarão: uns para a vida eterna, outros para a vergonha e a
infâmia eternas. 3 Os sábios brilharão como brilha o firmamento, e os que
ensinam a muitos a justiça brilharão para sempre como estrelas. [Daniel 12,1-3]
[Dn 10,13]

O PAI, NABUCODONOSOR.
[Dn 2,28] Mas há no céu um Deus que revela os segredos. Ele contou ao rei
Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. [Daniel 2,28]
[Dn 4,27] Dizia: "Aí está a grande Babilônia que eu construí para moradia do rei, com o poder da minha

autoridade e para esplendor da minha glória!" 28 Ele ainda estava falando, quando uma voz do céu lhe disse:

"Rei Nabucodonosor, é com você que estou falando: você perderá o reino
29 e será tirado da companhia dos homens, viverá no meio das feras do campo, comerá capim como os bois,
ficará molhado pelo sereno e assim viverá até reconhecer que o Altíssimo é quem

domina sobre os reinos dos homens e dá o poder a quem ele quer". [Daniel 4,27]
[Dn 4,23-24] Mandaram deixar o toco com as raízes, porque Vossa Majestade
voltará a reinar quando reconhecer que Deus é soberano. 24 Agora lhe dou um
conselho: pague seus pecados com obras de justiça e seus crimes
socorrendo aos pobres. Talvez assim a sua felicidade possa durar. [Dn 4,23-24]
O FILHO, BALTAZAR.
[Dn 5,18-20] 18 O Deus Altíssimo deu império e poder, glória e honra ao seu pai
Nabucodonosor. 19 Por causa da grandeza que Deus lhe deu, todos os
povos, nações e línguas temiam e tremiam diante dele, pois ele possuía
poder sobre a vida e a morte, exaltava e humilhava conforme queria. 20
Mas quando ficou com idéias de grandeza e espírito soberbo, tornando-se
orgulhoso, foi derrubado do seu trono real e perdeu a dignidade: [Daniel 5,18-20].
Assim ficou até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os
reinos dos homens e dá o trono a quem ele quer. [Daniel 5,18].
[Dn 5,21]

Baltazar mandou trazer os cálices de ouro e prata,
que seu pai Nabucodonosor havia tirado do Templo de Jerusalém, para neles beberem o
rei, os altos funcionários, suas mulheres e concubinas. 3 Trouxeram os
cálices de ouro tirados do Templo de Jerusalém; então o rei, os altos funcionários,
mulheres e concubinas começaram a beber nesses cálices. 4 Bebiam vinho e
louvavam seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. [Dn 5,2-3]
[Dn 5,5] De repente, surgiram dedos de mão humana riscando, por detrás do
candelabro, na cal da parede do palácio do rei. O rei viu a mão rabiscando
6 e mudou de cor; seus pensamentos se embaralharam, a espinha
desconjuntou e os joelhos batiam um no outro. [Daniel 5,5]
[Dn 5,22-23] Você, porém, Baltazar, filho dele, mesmo sabendo de tudo isso,
não quis se humilhar. 23 Você se revoltou contra o Senhor do céu e trouxe
para cá os cálices do Templo, para que você, seus funcionários, mulheres
e concubinas bebessem vinho neles, louvando deuses de prata, ouro,
bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não enxergam, não escutam,
não entendem. Você não glorificou o Deus em cujas mãos está a sua vida
e todo o seu caminho. [Daniel 5,22-23]
[Dn 5, 24-28] Por isso, Deus mandou essa mão escrever isso. 25 Eis o que está escrito:
'Contado, pesado, dividido'. 26 A explicação é a seguinte: 'Contado': Deus contou
os dias do seu reinado e já marcou o limite. 27 'Pesado': Deus pesou você
na balança e faltou peso. 28 'Dividido': o seu reino será dividido. [Daniel 5, 24-28].
[Daniel 5,2-3] Tocado pelo vinho,

O TEMPO
Quanto tempo vai durar a
visão do sacrifício cotidiano e expiatório, do ídolo abominável, do
santuário e do exército calcados aos pés?" O outro respondeu: "Vai durar duas mil
e trezentas tardes e manhãs. Depois será feita justiça ao santuário". [Dn 8,13-14]
[Dn 12,11-12] 11 A partir do dia em que acabar o sacrifício cotidiano e for
instalado no Templo o ídolo abominável, passarão mil, duzentos e noventa
dias. 12 Feliz quem souber esperar com perseverança, alcançando mil,
trezentos e trinta e cinco dias. [Dn 12,11-12]
[Dn 8,13-14] Ouvi dois santos que conversavam. Um perguntava: "

[Dn 12,5-7] 5 Eu, Daniel, vi também outros dois homens de pé, à beira do rio, um do lado de cá e o outro do lado

de lá. 6 Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Ele

levantou as
duas mãos e jurou por Aquele que vive eternamente: "Daqui a um ano e
dois anos e meio. Quando acabar a opressão do povo santo, aí é que se
realizará tudo isso". [Daniel 12,5-7]

AS SETENTA “SEMANAS”
[Daniel 9,17] Agora, Deus nosso, ouve a oração e as súplicas do teu servo e, por
causa da tua honra, fazes brilhar a tua face sobre o teu Templo destruído.
[Dn 9,19] Ouve, Senhor! Perdoa, Senhor! Atende, Senhor! E começa a agir
sem demora, por causa da tua honra, meu Deus, pois o teu nome foi
invocado sobre esta cidade e sobre o teu povo. [Daniel 9,19]
[Dn 10,12] Ele continuou: "Daniel, não tenha medo, pois desde o primeiro dia em
que você começou a meditar para entender e se humilhou diante de Deus,
as suas palavras foram ouvidas, e é por causa delas que eu vim”. [Daniel 10,12]
[Dn 9,24]

Setenta semanas foram fixadas para o seu povo e sua cidade

santa, para dar fim à transgressão, selar o pecado, expiar a iniquidade, para
instaurar uma justiça eterna, até se realizarem a visão e a profecia e ser
ungido o Santo dos Santos. 25 Fique sabendo: desde que foi decretada a
volta e a reconstrução de Jerusalém, até o príncipe ungido, sete semanas se
passarão. Em sessenta e duas semanas, praças e muralhas serão
reconstruídas, mas em tempos de aflição. 26 Depois das sessenta e duas
semanas, o ungido inocente será eliminado, e ninguém (será) a favor dele.
A cidade e o Templo serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim
será no cataclismo e, até o fim, estão decretadas guerra e devastação. 27
Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana e no meio da
semana, fará cessar ofertas e sacrifícios. Sobre a asa das abominações virá
o devastador, colocará sobre a nave do Templo o ídolo abominável, até
que chegue para o destruidor o fim decretado [Daniel 9,24].
O FIM
[Daniel 11,40-41] 40 No tempo final, o rei do sul pretenderá lutar contra o rei do norte, mas o rei do norte se

invadindo suas terras como
enchente. 41 Invadirá também a nossa terra deliciosa, e muita gente vai morrer.
Escaparão de suas mãos os edomitas, os moabitas e um resto dos amonitas. [Dn 11,40-41]
[Daniel 11,42] Ele porá a mão em todos os países, e nem o Egito escapará dele. 43
Passará a ser dono das riquezas em ouro e prata e de tudo o que houver de
mais valioso no Egito. Até os líbios e etíopes formarão a sua comitiva. [Dn 11,42]
[Daniel 11,44-45] 44 notícias chegadas do oriente e do norte virão assustá-lo. Ele se porá em marcha,
cheio de fúria e raiva, para matar e liquidar muita gente. 45 Armará as tendas da sua nobre
residência entre o mar e a deliciosa montanha santa. Então chegará o fim [Dn 11,44-45].
lançará contra ele com carros de guerra, cavalos e numerosos navios,

[Daniel 11,45]

Então chegará o fim, e ninguém o defenderá. [Dn 11,45]

[Naum 3,1/3-6] 1 Ai da cidade sanguinária, cheia de fraude e de violência, e que não põe termo à sua rapinagem,

insaciável de despojos! 3 multidões de feridos, mortos em massa, cadáveres
sem número, nos quais se tropeça... 4 Isso por causa das muitas seduções
dessa prostituta, formosa e hábil feiticeira, que comprava nações com sua
sedução e povos com seus encantamentos. 5 Eis que venho contra ti –
oráculo do Senhor dos exércitos. Vou arregaçar teu vestido até teu rosto, e
mostrar tua nudez às nações, aos reinos a tua vergonha. 6 Vou cobrir-te de
imundícies para te aviltar, e te exporei como espetáculo. [Naum 3,1/3-6]
Também tu, em tua embriaguez, desfalecerás. Também tu
procurarás um refúgio contra o inimigo. 14 Tire água para quando você
estiver cercada; 15 Mesmo assim o fogo vai devorá-la e a espada vai liquidá-la; ela te
[Naum 3,11/15/18/19] 11

devorará como o gafanhoto, ainda que fosses numeroso como o gafanhoto, e te multiplicasses como o grilo. 19

Não há cura para os seus ferimentos, a sua chaga é incurável. Todos os que forem
informados de tua sorte aplaudirão pelo que te acontece. 18 Sobre quem,
com efeito, não tem passado continuamente a tua malícia? [Na 3,11/15/18/19]]
sem ninguém jogar, caiu uma pedra que veio bater
exatamente nos pés de ferro e barro da estátua, quebrando-os. 35 Ao mesmo
tempo quebrou-se tudo o que era de ferro, de barro, de bronze, de prata e de
ouro. ... Depois, a pedra que tinha atingido a estátua se transformou numa enorme montanha que cobriu o
[Dn 2,34/35/44/45] 35

mundo inteiro. 44 humilhará e liquidará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo continuará firme para
sempre. 45 Esse reino é a pedra que rolou do monte sem ninguém tocá-la e

esmigalhou o que era de barro, ferro, bronze, prata e ouro. [Dn 2,44]
[Dn 8,19] o que acontecerá no tempo final da ira, porque

é do tempo final que se trata. [Daniel 8,19]

mataram a fera, fazendo-a em pedaços e jogando-a no fogo. [Daniel 7,11]
[Dn 8,25] mas, sem ninguém fazer nada, ele será destruído.[Daniel 8,25]
[Dn 7,11-12] vi que

até que chegue o fim, pois o prazo está marcado. 36 Terá sucesso
até a hora da vingança, porque o que está marcado se cumprirá. [Daniel 11,3536]
[Daniel 11,27] não vão conseguir nada, porque o fim vai esperá-los no prazo marcado [Dn 11,27]
[Dn 11,35/36] 35

[Dn 9,12]

uma calamidade como jamais aconteceu debaixo do céu. [Daniel 9,12]

Daniel, guarde em segredo esta mensagem, lacre este livro até o
tempo final. Muitos o examinarão, e o conhecimento deles aumentará. [Dn 12,4]
[Daniel 12,4] Você,

[Dn 12,10] Os ímpios não entenderão essas coisas,

mas os sábios as compreenderão. [Daniel 12,10]

