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Impérios Persa e Grego 

• Susã e rio Ulai (Dn 8.2) 

– Susã era capital do Elão e residência de 
inverno dos reis persas. O rio Ulai 
modernamente chamado de Chapur. 

 



Carneiro e seus dois chifres 

• É o império Medo-Persa  
– “Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da 

Média e da Pérsia”. (Dn 8.20) 

• O chifre mais alto é a Pérsia, que apesar de ser 
mais recente do que a Média, tornou-se mais 
proeminente. 
– “o mais alto subiu por último” (v.3) 

– Em 550 a.C. Ciro, um persa, rebelou-se contra os medos, 
que até então detinham o poder e tornou-se cabeça dos 
dois reinos. 

 



O bode  

• Um bode com um “chifre notável” é o império 
Grego, já o chifre é Alexandre o Grande 
 
– Alexandre foi rei da Macedônia, fundador do helenismo, 

gênio militar e propagador da cultura grega. Os versos 6 
e 7 falam da arremetida furiosa e irresistível de seus 
exércitos. Em 12 anos de reinado ele tinha o mundo aos 
seus pés. Morreu em 323 a.C. em Babilônia, aos 33 anos 
de idade. 

– No verso 8 vemos a profecia da divisão do império de 
Alexandre entre seus 4 generais após sua morte. Essas 
quatro divisões são: 

• Egito 
• Macedônia 
• Síria 
• Ásia Menor  



De um dos chifres saiu um 
chifre pequeno 

• Daniel 8.9 trata-se do rei selêucida Antíoco Epifânio, o 
opressor de Israel no Antigo Testamento, o qual procedeu da 
Síria. 

• Antíoco Epifânio é conhecido como o “Anticristo do Antigo 
Testamento” 

– Ele decidiu exterminar o povo judeu e sua religião. Chegou a 
proibir o culto a Deus. Recorreu a todo tipo de torturas para 
forçar os judeus a renunciarem sua fé. Com isto deu-se a revolta 
dos Macabeus. 

• Epifânio quer dizer “O Magnífico”, ele era assim chamado 
por seus amigos. Já seus inimigos o chamavam de 
“Epifâmio”, que quer dizer “louco” 



Anticristo 

• Antíoco prefigura o futuro Anticristo. 

– “Eis que te farei saber o que há de 
acontecer no último tempo da ira; 
porque esta visão se refere ao tempo 
determinado do fim”. Dn 8.19 



Perseguições aos judeus por 
Antíoco - Dn 8.9-14 

1. “terra gloriosa” – terra de Israel (v.9) 

2. “exércitos dos céus” e “estrelas” (v.10) – sacerdotes e 
levitas em comparação aos vv. 11 a 13 

3. Perseguições aos judeus – vv. 10 a 13 

4. “2.300 tardes e manhãs” (v.14)  

• Literalmente 1.150 tardes + 1.150 manhãs, o que 
equivale a 1.150 dias, porque uma tarde e uma manhã 
eram um dia, no sistema judaico de contar os dias (Gn 
1.5). Isso foi mencionado por causa da supressão dos 
sacrifícios diários do templo, por Antíoco.  

• 1.150 dias foram o tempo decorrido entre a 
profanação do templo por Antíoco, e sua purificação 
por Judas Macabeus em 165 a.C.  



Pormenores sobre a Grécia 
(Dn 8.21-26) 

1. Chifre grande  Alexandre o Grande 

2. Antíoco prefigurando o futuro Anticristo 
 vv.23-25. Há fatos aqui não aplicáveis a 
Antíoco. Só podem se referir a uma 
pessoa futura (vv. 17,19 e 26)  

3. Armagedom  V. 25 



Resumo Comparativo 

Reino Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 
Babilônia Cabeça de Ouro 

Estátua 

Leão com duas asas 

Medo-Pérsia Peito de prata Urso, lado elevado 
(Pérsia) 

3 costelas 

Carneiro, 2 chifres, 
sendo um mais alto 

Grécia Ventre de Bronze Leopardo, 4 asas e 4 
cabeças 

Bode, tendo um 
chifre notável. Este 

foi quebrado e 
surgiram 4 

Roma Pernas de Ferro 

e pés de barro 

Animal anônimo, 
um chifre pequeno 
e 3 derribados pelo 

chifre pequeno 

Confederação 

Anticristo 

Os 10 dedos do pé 
da estátua 

10 chifres do 
animal anônimo 
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