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“Toda acusação deve ser cuidadosamente 
investigada; não convém deixá-la de modo 

incerto, e não se deve permitir que as pessoas 
pensem que pode ser assim, ou não. [...] Não 
se deve deixar que as pessoas creiam numa 
mentira. Elas devem ser advertidas quanto à 

falsidade das acusações”. 
Ellen White 



 

DEPOIMENTOS 
 
 

José Dantas 

A presente obra, A Identidade do Chifre Pequeno em Daniel 8, é uma 
avaliação muito bem estruturada e compreensível para o público leigo que 
brinda seus leitores com análises e comentários-respostas à interpretação 
apresentada pelo senhor André Reis. Em um artigo homônimo, ele 
contradisse a interpretação adventista tradicional a respeito da identificação 
da figura do “chifre pequeno” em Daniel 8. 
 

Comparando aquilo que é dito pelo senhor Reis em seu artigo com a 
realidade dos fatos e a gramática do texto bíblico original, o autor (o pastor 
e professor Elton Queiroz) identificou uma lista de erros exegéticos, teóricos, 
históricos, bem como várias incoerências etc. Estes erros não só foram 
expostos, mas também respondidos através de leituras muito mais 
coerentes e melhor embasadas tanto no texto bíblico quanto no registro 
histórico humano. 
 

Por tudo isso, tanto o leitor adventista quanto o leitor não-adventista 
podem usufruir, em linguagem bastante inteligível, de um comentário 
avaliativo, mas também comparativo, que lhes permite julgar com maior 
embasamento ambas as interpretações a fim de se descobrir qual delas é, 
de fato, a verdadeira”. 
 



 

José Maede Bezerra Dantas, graduado em administração pela Universidade Norte do 
Paraná (UNOPAR), residente de Riacho dos Cavalos na Paraíba. Atualmente apresenta o 

programa “Mensageiros da Esperança” na Rádio Riacho FM 87,9 Mhz.  



 
 

DEPOIMENTOS 
 
 

Lucas Rodrigues 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) sempre se distinguiu de 
todas as denominações cristãs por manter-se fiel à interpretação historicista 
das profecias, isto é, o entendimento de que as profecias de Daniel e 
Apocalipse se cumpriram e se cumprirão nos acontecimentos da história 
mundial. Todas as interpretações que apontam para períodos específicos 
dentro de determinadas trajetórias históricas logo mostram-se falhas, o que 
confere autoridade aos adventistas para falar de profecias. Esta autoridade, 
entretanto, não é arrogada pelos prédios acadêmicos, seminários teológicos 
ou títulos de doutoramento, mas é baseada na Palavra, no princípio sola 
Scriptura, pilar da Reforma Protestante. 

 
O material que o leitor tem em mãos cumpre devidamente este papel. 

Nesta obra, Elton Queiroz não aponta apenas os erros de um argumento 
falho, mas tem a paciência de ensinar, "tintim por tintim", qual a verdadeira 
interpretação. Em seus apontamentos, Queiroz é sistemático, mas sem 
deixar de ser simples e didático, em uma linguagem que todos os leitores, 
desde os mais eruditos até os mais simples, porém sinceros em sua fé e em 
seus estudos, poderão entender. Se o leitor ainda mantém dúvidas sobre 
um dos capítulos que mais geram debate dentro da escatologia, posso 
garantir que essas dúvidas serão sanadas. E falo por experiência própria, 
como o primeiro leitor desta obra.  



 
 

 
Que Deus o abençoe, caro leitor. E não se esqueça que a base de 

nossa fé é o estudo profundo da Palavra. Leia este livro tendo ao seu lado 
a Palavra de Deus, e peça pela bênção do Espírito Santo na hora dos seus 
estudos. 
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PREFÁCIO 
 
 
 

Existem basicamente duas formas de responder a dúvidas de outras 
pessoas sobre um tema importante. A primeira é ser curto, simplista e 
superficial. Em um mundo corrido como o de hoje, onde tempo é visto 
como um artigo de luxo e o egoísmo impera entre muitos, esse é o tipo de 
resposta que nós mais encontramos. Alguns respondem assim 
simplesmente porque não querem gastar tempo na resposta. Outros 
porque não querem gastar tempo estudando para responder. E há também, 
para não ser injusto, quem realmente não tem muito tempo disponível – 
ainda assim, diz o ditado que não existe falta de tempo, mas de prioridade. 

 
A segunda forma de responder a dúvidas de outras pessoas é, 

evidentemente, o oposto da primeira. Consiste em ser profundo, atencioso 
e não ter preocupação com o tempo “perdido” na resposta ou no estudo 
para a resposta. Sem dúvida, o autor deste livro, Elton Queiroz, pertence ao 
grupo de pessoas que responde de acordo com a segunda forma. Quem o 
conhece pessoalmente, ou mesmo pela internet, sabe que se uma dúvida 
aparece, se uma questão é proposta, ele terá prazer em responder (ou 
tentar) da maneira mais eficaz quanto for possível. E, claro, isso não poderia 
ser diferente nesta obra que o leitor tem em mãos. 

 
“A Identidade do Chifre Pequeno de Daniel 8” brinda o leitor com essa 

profundidade, atenção aos detalhes e respeito pelas dúvidas presentes ou 
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mesmo as possíveis dúvidas futuras. A obra, que toca num ponto muito 
relevante para os estudantes do livro de Daniel – em especial para os 
adventistas do sétimo dia – é uma resposta a um artigo de oito páginas do 
teólogo adventista André Reis. Nas breves oito páginas, Queiroz foi capaz 
de encontrar quase cinquenta erros ou incongruências, o que reforça seu 
olhar analítico, mas também indica que o artigo em questão não goza de 
grande precisão, no mínimo. 

 
O supracitado artigo de Reis sugere uma interpretação distinta da 

defendida tradicionalmente pelos adventistas em relação à identidade do 
chifre pequeno de Daniel 8. A sugestão é distinta, mas não nova. Ela se 
alinha com o que intérpretes de outras denominações cristãs têm 
sustentado antes mesmo da IASD existir: o chifre pequeno seria uma 
representação de Antíoco IV Epifânio, o rei grego que viveu no século II a.C. 
e profanou o templo judaico por três anos e dez dias. A interpretação 
tradicional adventista, por sua vez, sustenta desde a origem dessa 
denominação que o chifre pequeno de Daniel 8 é Roma. Quem estaria com 
a razão? 

 
Para não deixar qualquer dúvida sobre o tema, Queiroz disseca o 

artigo de Reis, analisando-o ponto por ponto. A atenção aos detalhes e a 
preocupação de não deixar nada sem resposta são a marca do livro. O leitor 
perceberá ainda que a presente obra faz um mergulho na estrutura do 
idioma hebraico e no raciocínio lógico, mas de uma maneira acessível ao 
público geral. Assim, o autor consegue unir conteúdo de especialista a uma 
linguagem mais cotidiana e compreensível a leigos. 
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A parte lógica é o que pessoalmente me chama mais a atenção, pois 

a lógica é uma linguagem universal, acessível a todos. Enquanto nem todos 
possuem conhecimentos das línguas originais da Bíblia, o raciocínio lógico 
pode ser alcançado por qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir (ler) e 
refletir. Com esse expediente, Queiroz trata o texto bíblico com o mais alto 
respeito, reconhecendo a racionalidade da Escritura Sagrada e a 
possibilidade de o leigo que se esmera no estudo dela entendê-la 
corretamente. 

 
Para além das dúvidas que essa obra resolverá, creio que ela trará ao 

leitor – como trouxe para mim – o forte sentimento de que a teologia e a 
escatologia adventista têm caminhado sobre terreno mui firme e sólido, a 
despeito do que críticos como Reis afirmam de tempos em tempos. O texto 
de Daniel 8 não precisa ser forçado para se encaixar na doutrina adventista. 
É seu conteúdo que flui naturalmente na direção do que tem sido o 
entendimento adventista desde o início. A visão adventista sobre esse ponto 
é, sem dúvida, fruto de uma exegese bem feita, onde o sentido real do texto 
foi encontrado. 

 
Ao fim dessa leitura, penso eu, a suposição de que a interpretação 

tradicional adventista não muda por uma questão de conveniência é 
totalmente jogada por terra. É a proposta interpretativa de Reis e outros 
intérpretes que carece de sustentação sólida. A obra de Queiroz, portanto, 
oferece ao leitor não apenas uma resposta ao artigo de oito páginas de Reis, 
mas sim uma resposta ampla a respeito de ataques comuns à interpretação 
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tradicional adventista e uma análise detalhista do texto de Daniel 8. Em 
suma, uma obra para o presente e para o futuro. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 

– Mais um livro adventista do sétimo dia sobre Daniel? Outra vez este 
capítulo? – Sim. Mais um. Outra vez. Por que a surpresa? – Porque já foram 
escritas muitas outras obras sobre este livro e sobre este capítulo em 
particular. Qual seria a relevância deste? O que ele tem de diferente? – Bem, 
esta pergunta é interessante e absolutamente pertinente. Mas ela pode ser 
respondida com outra indagação: mais uma vez esta ladainha de Antíoco IV 
Epifânio em Daniel capítulo 8 nos círculos adventistas? Ora, se não fosse 
essa “nova” e velha tentativa de introduzir esta figura icônica e histórica nas 
fileiras do movimento adventista do sétimo dia, este livro simplesmente não 
existiria. Assim, antes de se perguntar por que mais uma obra literária acerca 
de Daniel e em especial acerca do capítulo 8 deste livro bíblico, se pergunte: 
por que outra vez Antíoco no adventismo? 

 
Eu estou convencido. A teologia adventista está muito longe de ser 

perfeita. Todas as vezes que olho para a Bíblia e ao mesmo tempo para o 
que ensina esta igreja, concluo que não temos, como igreja e como 
indivíduos, um ensinamento teológico perfeito. Ainda há muitas coisas a 
serem compreendidas. Estamos em processo de aperfeiçoamento 
(aprendizado teológico) que se concluirá somente no advento de Cristo. 
Mas, por outro lado, quando olho para todos os demais sistemas teológicos 
presentes no “mercado”, minha convicção é que a teologia adventista, 
apesar de imperfeita, é a mais bíblica de todas elas, principalmente no que 
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diz respeito à sua compreensão escatológica de Daniel e Apocalipse. Neste 
cenário, estou plenamente convencido de que o “custo-benefício” da 
aceitação dos ensinamentos adventistas vale muito a pena. E olha que já 
tive que sustentar estas convicções em ambientes teológicos bastante 
hostis. 

 
Já tentei, mas sem sucesso, produzir uma dissertação de mestrado em 

Daniel capítulo 9 que tentaria mostrar como os veros 24 a 27 deste capítulo 
apontam para um dia da expiação. O problema é que tentei fazer isto numa 
universidade católica, a PUC-RJ. Logo meus professores deram conta de me 
dissuadir da empreitada acadêmica, embora estivessem anos-luz de me 
dissuadirem da convicção teológica em torno do ensinamento adventista. 
Não tive outra saída senão procurar outros caminhos acadêmicos e produzir 
uma dissertação na área de hermenêutica e exegese, especialmente sobre 
o chamado Método Histórico-Crítico e suas implicações para a 
interpretação bíblica. 

 
Tive minha fé confrontada em vários de todos os meus anos de 

adventista (nasci em berço adventista). Na PUC-RJ, fui submetido a muito 
de tudo aquilo que André Reis apresentou em seu artigo – “A Identidade do 
‘Chifre Pequeno’ em Daniel 8: uma leitura adventista atualizada” – posto que 
nesta universidade eles compartilham da mesma tese: este “chifre pequeno” 
é Antíoco IV Epifânio. Como gosto muito de estudar, ler, pensar, refletir e 
escrever, assim que vi a oportunidade de produzir algo em torno de tudo 
isto, ainda mais para defender a teologia adventista de ataques internos 
(Reis se diz adventista do sétimo dia), não titubeei. Pensei: vou escrever um 
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artigo para responder as alegações de André Reis. Só não esperava que no 
percurso me visse obrigado a mudar, não de direção, mas de “meio de 
transporte”. Percebi que um artigo não seria suficiente para abarcar tudo o 
que julgava necessário. Foi então que a ideia de um artigo se transformou 
em livro, em um e-book. 

 
Estou convencido de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) é 

um movimento profeticamente suscitado para levar ao mundo uma 
mensagem especial, única e singular, que consiste na última advertência de 
Deus para os seres humanos antes do regresso de Jesus à Terra para buscar 
os seus (cf. Ap 14:6-12). Esta autocompreensão adventista não é gratuita. Ela 
é fruto do entendimento de Daniel, principalmente do capítulo 8. Este 
capítulo funciona como uma identidade para esta denominação cristã. Ali 
está sua gênese. Ali está seu DNA profético. Assim, se houver uma mudança 
de genótipo neste capítulo, então este DNA será modificado. Desta forma, 
a IASD deixará de ser o que é. Mudança de origens implicam em mudança 
de identidade. O capítulo 8 de Daniel é um dos genes que compõem o 
código genético desta igreja. 

 
Em meados do segundo semestre de 2019 algumas pessoas 

esparsamente me procuravam dizendo – você já leu o que tem escrito 
André Reis? O que você acha das ideias dele? A princípio, minhas respostas 
eram sempre em nível particular. Eu sanava as dúvidas destas pessoas 
individualmente. Contudo, quando esta igreja estava prestes a estudar o 
livro de Daniel na sua lição da Escola Sabatina no início de 2020, além do 
número de pessoas que me procuravam ter aumentado, houve uma em 
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especial que insistiu para que eu escrevesse uma resposta mais formal às 
alegações de Reis, meu amigo Reginaldo Castro. 
 
– Elton, tudo bem, amigo? Quanto tempo. Você já leu este artigo do André 
Reis?  
– Sim. Já li.  
– O que você achou?  
– Nada de novo debaixo do Sol como diz Salomão.  
– Então por que você não escreve uma resposta para ele? Já pedi para 
outros. Mas eles dizem estar sem tempo. Acho que ele está merecendo uma 
resposta.  
– Sabe, penso que você tem razão. Tudo bem. Vou escrever algo até porque 
isto ajudará muitos que leram o que ele escreveu e ainda não tiveram uma 
resposta contrária. Quem sabe não é Deus me chamando para esta missão? 

 
A esta altura, já que agora você sabe a razão de ser deste livro ou o 

porquê resolvi escrevê-lo, você já esteja se perguntando – Afinal de contas, 
quem é este André Reis que justificou a produção desta obra aqui? Se eu 
fosse o leitor deste livro, eu já estaria me perguntando isto e provavelmente 
já iria para a internet saber mais sobre ele antes de continuar lendo este 
texto. Mas, tudo bem, pode ser que você não seja como eu. De qualquer 
forma, é importante você saber o mínimo possível sobre André Reis. Para 
início de conversa, eu simplesmente não conheço Reis como pessoa. Nunca 
o vi pessoalmente. Até o presente momento, nunca troquei palavras com 
ele nem mesmo a distância apesar de, nas redes sociais, em especial o 
Facebook, termos dezenas de amigos em comum.  
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André Reis é o principal administrador (e talvez criador) de um grupo 

no Facebook chamado de “Teologia Adventista”. Com o perdão do 
trocadilho, neste lugar ele é realmente o “Rei(s)”. Faz anos que participo 
deste grupo. Sempre vi, e algumas vezes li, o que ali era postado, quase que 
exclusivamente por ele. Raras foram as ocasiões em que o material 
publicado por ele era favorável ao ensinamento adventista do sétimo dia. 

 
Poucas vezes, pelo menos nas ocasiões em que parei para observar 

justamente isto, outras pessoas tiveram espaço para publicar seus pontos 
de vista sobre a “teologia adventista”, embora na descrição do grupo seja 
dito haver espaço para a publicação de outras ideias. Em face desta situação, 
a primeira impressão que tive é a de que Reis está fazendo uso “malicioso” 
da expressão “teologia adventista”. Por que criar um grupo no Facebook 
com o nome de “teologia adventista” para divulgar material particular 
contra o ensinamento tradicional desta igreja, especialmente nos livros de 
Daniel e Apocalipse? Isto chamou minha atenção. 

 
Não demorei muito para notar que o nome do grupo foi uma 

estratégia de Reis para ganhar audiência na internet a fim de atacar o 
ensinamento da IASD no tocante a Daniel. Ora, se o intuito é contrariar o 
entendimento tradicional adventista, por que não um grupo com um nome 
do tipo: “A teologia adventista questionada”, “A teologia adventista em 
análise” ou termos equivalentes? Seria algo muito mais honesto. 
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O nome deste grupo simplesmente não condiz com seu conteúdo. 
Imagino que você não se sentiria muito prestigiado se ao ir a um 
supermercado para comprar uma lata de milho você escolhesse o produto 
pelo rótulo e ao abri-lo em casa percebesse que dentro estavam ervilhas. 
Eu mesmo entrei neste grupo porque, pelo seu rótulo, pensei que ele se 
tratava de algo em favor da “teologia adventista”. 

 
Reis, que reside nos Estados Unidos, é um PhD em Novo Testamento 

formado pela Avondale College, uma universidade adventista que fica na 
Austrália. Sua especialidade, segundo ele próprio afirma, é literatura 
apocalíptica. E, vejam só, Daniel é um livro bíblico desta natureza. Isto 
chamou mais ainda a minha atenção porque pensei, quando lia seu artigo: 
como um PhD em literatura apocalíptica pode cometer tantos erros 
metodológicos na interpretação de um texto justamente apocalíptico, no 
caso o de Daniel? Se você abrir o sumário deste livro perceberá que são 
apontados erros atrás de erros. Dá para notar que não foram poucos. E olha 
que seu artigo tem apenas oito páginas. Ou seja, é muito erro para pouco 
texto. 

 
É importante frisar algo em nome da honestidade intelectual e em 

nome do amor pela verdade bíblica. Peço que você, leitor, avalie Reis a partir 
das ideias, alegações, argumentos e raciocínios interpretativos apresentados 
por ele. O foco deste livro está no que André Reis afirma acerca do texto 
bíblico de Daniel 8 e, por consequência, no que a IASD entende sobre este 
mesmo assunto. 
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Ora, mas se o foco do livro não está na pessoa de Reis, então por que 
razão falar da pessoa dele aqui nesta apresentação? – Esta é uma ótima 
pergunta. Eis a resposta – porque todo e qualquer erro não é cometido por 
um “ninguém”, mas por um “alguém”. Os erros cometidos por Reis não 
foram cometidos por um “não-alguém”, mas por um alguém com nome e 
sobrenome, André Reis. Deste modo, se o foco deve estar nas ideias de Reis, 
então é necessário que se saiba o mínimo sobre quem é Reis para 
percebermos a anatomia de seus erros. Assim como a avaliação dos acertos 
de alguém passa pela compreensão de sua pessoa, o mesmo deve 
acontecer quando tratamos dos erros dos outros. 

 
Deste modo, no fim das contas, é bastante útil para os leitores deste 

livro saber quem é André Reis porque isto ajuda a iluminar a natureza de 
suas alegações. Contudo, que não nos esqueçamos jamais, isto em nada 
determina se o que ele diz é verdadeiro ou falso. Pensar de forma contrária 
seria uma postura ad hominen, isto é, contra a pessoa de Reis e não contra 
suas ideias. Reis pode ser um grande homem, uma grande pessoa. E tomara 
que seja. Eu não o conheço. Mas pode estar errado em seus pensamentos. 

 
Assim, este livro pode ser útil até mesmo para ele rever seus 

entendimentos. Se a IASD e eu estivermos com a verdade bíblica sobre 
Daniel 8 como creio estarmos, então um dos beneficiados deste livro será o 
próprio Reis. Você, caro leitor, neste momento, será o juiz tanto de mim 
quanto de Reis. Leia, avalie, pondere e conclua. Deste modo, e pensando 
nisto, é importante que você conheça o artigo de Reis (oito páginas) antes 
de ler este livro. Ele está disponível no seguinte endereço eletrônico: (1) na 
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Academia.edu https://bit.ly/334jObM e (2) no seu grupo “Teologia 
Adventista” do Facebook https://bit.ly/2Q5hYSu. Ambos os textos são de 
2019 e, portanto, refletem o pensamento atual ou recente de Reis sobre esta 
questão. 

 
Mas imaginando que você não tenha interesse em ler o material de 

Reis, então tenho uma boa notícia para você. Este livro foi escrito de modo 
que seja possível você entender o que Reis diz sem a necessidade de ler o 
que ele diz. Antes de cada resposta ou indicação dos erros dele, eu faço 
questão de apresentar exatamente o que ele diz e pensa em seu artigo. 
Agora, claro, ao ler este livro sem ler antes o que ele próprio escreveu, você 
está confiando em mim. Isto significa que você está tomando como verdade 
a minha compreensão de tudo o que Reis disse antes de respondê-lo. 
Sabendo que este não é o ideal, por isso pedi que alguns que leram o texto 
de Reis também avaliassem este meu texto. Estou convicto de que passei 
neste teste. Não poderia responder corretamente a Reis se eu mesmo, antes 
disto, não tivesse entendido o que ele quis comunicar. 

 
Falar disto também pode esclarecer para você, caro leitor, o porquê 

de um artigo com apenas oito páginas como o de Reis ter como resposta 
um livro com cerca de quatrocentas páginas. Julguei que não seria 
apropriado apenas dizer que Reis está errado. Se fizesse isto, não estaria 
explicando nada. Só estaria colocando a minha palavra contra a dele. 
Portanto, além de dizer que Reis está errado no que afirma, explico o porquê 
dele está errado no que afirma. 

 

https://bit.ly/334jObM
https://bit.ly/2Q5hYSu
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Ou seja, meu trabalho consistiu em apresentar o que ele pensa, em 
seguida mostrar onde estão os erros de seu pensamento e só depois 
mostrar porque o entendimento tradicional está correto. Agora, claro, não 
se pode negar: se Reis tivesse errado pouco, eu pouco teria para escrever. 
Portanto, o fato de um artigo de oito páginas ter como resposta um livro 
de quatrocentas páginas se justifica porque em muito pouco texto houve 
muito pouco acerto. O tamanho deste livro aqui é mais culpa de Reis do 
que propriamente minha. 

 
Pesando em como tornar o pensamento de Reis acessível para todos 

os leitores, ao redigir o texto deste livro, me preocupei bastante com a 
produção de um texto que fosse acessível ao maior número de pessoas 
possível. Reis escreveu um texto simples, sem o emprego desnecessário de 
termos ou terminologias técnicas. Logo, me vi no dever de responder da 
mesma maneira. Se os leitores de Reis leram e entenderam o que ele 
escreveu, então eu mesmo deveria escrever para as mesmas pessoas que 
leram o que ele escreveu. Você logo notará o seguinte: a maneira como 
escrevo este preâmbulo é diferente da maneira como escrevi o restante do 
livro, quase todos os seis capítulos. Enquanto aqui emprego uma linguagem 
mais pessoal, no restante do livro procuro ser “impessoal”, evitando ao 
máximo a “primeira pessoa” ou me inserir explicitamente no texto. 

 
Por que isto? Porque desejo que você seja convencido do que digo 

mais pelo que digo do que pelo modo como digo o que digo. Inserir-me 
no texto, embora vez ou outra eu use de ironias como um recurso didático-
pedagógico para gerar reflexão além de deixar transparecer minhas 
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opiniões, poderia tirar o foco da ideia para colocá-lo na minha retórica. 
Simplesmente não é isto o que quero com este livro. O poder da verdade 
não está em mim. Portanto, não posso atrapalhá-la. 

 
Agora, óbvio, houve momentos em que inevitavelmente eu tive que 

recorrer a questões um pouco mais técnicas para responder Reis, 
principalmente no que diz respeito ao uso que ele faz do idioma hebraico. 
Alguns dos principais argumentos de Reis para fortalecer a tese em favor de 
Antíoco e enfraquecer o entendimento adventista tradicional estão no 
campo do hebraico. Logo, não poderia responder ou explicar estes pontos 
se eu mesmo não me embrenhasse por este idioma. 

 
Mas fique tranquilo. Esforcei-me ao máximo para que mesmo nestas 

horas este idioma tão diferente do português pudesse ser acessível para 
todos. Se você não tiver conhecimento do hebraico, penso que você 
entenderá algumas questões deste idioma neste livro. Por outro lado, se 
você é um conhecedor deste idioma, então tenha misericórdia de mim, pois 
estou escrevendo para um público não especializado. Minha preocupação 
é primeiramente didática antes de ser técnica. 

 
E para mostrar que esta é, de fato, minha preocupação, fiz questão de 

distribuir o conteúdo deste livro de um modo bastante peculiar. O seu texto 
está distribuído em sete capítulos. Destes sete, cinco correspondem aos 
quatro tópicos (mais introdução e conclusão) presentes no artigo de Reis. 
Como meu trabalho foi uma resposta ao que ele escreveu, então julguei por 
bem desenvolver este meu texto seguindo o próprio fluxo de pensamento 
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de Reis. Isto significa que cada erro que eu aponto está presente naquela 
seção específica de seu artigo. O sétimo capítulo por sua vez é diferente dos 
demais. Nele, eu procuro mostrar alguns erros que não foram diretamente 
cometidos por Reis, mas que são inerentes às ideias que ele defende ou que 
são implicações naturais daquilo que ele deseja ensinar aos seus leitores. 
Este capítulo ajudará o leitor a visualizar o final do caminho percorrido por 
Reis. 

 
Além de tudo isto, também decidi adotar uma postura não acadêmica 

em minhas respostas. O artigo de Reis contém 16 referências bibliográficas, 
a menção que ele faz a outros autores na produção de seu texto. Isto é 
muito bom, pois tende a mostrar que suas ideias não pertencem apenas a 
si mesmo além de lhe conferir algum prestígio acadêmico em suas 
alegações. – Mas então por que você não age igual, não faz referências 
diretas ou indiretas a outros autores neste livro? – Primeiro, porque não 
estou escrevendo para especialistas senão para pessoas simples que leram 
o material de Reis. Logo, a referência bibliográfica pouco importaria para 
estas pessoas. 

 
Segundo, porque a verdade das coisas não é determinada por quem 

as falas, seja Reis ou os eruditos a quem ele menciona, mas pelo que em si 
é falado. Ou seja, o que Reis alega é verdadeiro ou falso a despeito dele ter 
referenciado outros ou não. Isto também se aplica a mim. Você que leu Reis 
pode questioná-lo mesmo que não tenha lido o que ele leu se tiver um 
pouco de sagacidade com a lógica. Terceiro, porque tanto as opiniões de 
Reis quanto as de outros também devem passar pelo crivo da lógica. Assim, 
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se o que Reis afirma é logicamente errado, então é irrelevante a menção 
que ele faz a outros. Da mesma maneira, isto também seria irrelevante da 
minha parte caso viesse a fazer o mesmo. 

 
Agora não pense que o fato deu não mencionar ninguém em meu 

texto signifique que tudo o que eu digo partiu única e exclusivamente da 
minha cabeça. Longe disso. O que escrevo aqui é resultado muito estudo 
do texto bíblico, leitura e reflexão sobre o texto de outros que também 
estudaram a Bíblia. Pela lógica, para informações saírem da minha cabeça e 
se transformarem no texto deste livro, elas tiveram que entrar. Já que do 
nada nada sai, então meus pensamentos aqui expostos primeiro entraram 
na minha mente de alguma maneira. Não é sem razão que pela Bíblia a 
verdade é algo revelado por Deus e não revelado pelo homem. 

 
A fim de contribuir com seu aprendizado e reconhecendo que nem 

sempre você irá dispor de tempo para ler as quatrocentas, então me 
preocupei com esta possível realidade também. Reis escreveu um artigo de 
apenas oito páginas contra a posição tradicional adventista acerca da 
identidade do “chifre pequeno” de Daniel 8 e conseguiu com isto implantar 
dúvidas na mente de alguns. Eu estou escrevendo uma resposta a ele num 
livro contendo centenas de páginas. Neste cenário, ele leva bastante 
vantagem sobre mim porque terá mais chances de fazer com que as 
pessoas leiam o que ele escreveu. Assim, para superar esta desvantagem e 
revertê-la, resolvi disponibilizar algumas ferramentas para meus leitores 
impossibilitados de lerem tudo o que eu escrevi. 
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No final deste livro você terá acesso a alguns conteúdos bastante 
úteis. O primeiro deles é uma recomendação bibliográfica. Não se contente 
apenas com isto. Continue a estudar. Não seja meu discípulo e nem aceite 
o que falo sem questionamentos. Seja um cristão como os de Bereia que 
provaram as palavras de Paulo com base nas Escrituras (cf. At 17:10-11). Ora, 
se Paulo passou por isso, faço questão de também ser provado. Para lhe 
ajudar nesta empreitada, além de lhe recomendar estudar a Bíblia, indico 
alguns outros materiais adventistas escritos em língua portuguesa. Algumas 
obras são mais acessíveis. Outras exigirão um pouco mais de experiência e 
maturidade no trato com assuntos do livro de Daniel. Em todas essas 
recomendações, faço pequenos comentários sobre seu conteúdo e suas 
características para que você decida por onde começar. Depois de lê-las, 
continue a estudar. Você só irá crescer na fé com tudo isto. 

 
Além das recomendações bibliográficas, você também encontrará 

algumas tabelas, quatro mais precisamente. A primeira delas é apenas uma 
apresentação da descrição que Daniel faz do “chifre pequeno” no capítulo 
7 e no capítulo 8. Esta tabela te ajudará a ter uma visão panorâmica de 
ambos os chifres a fim de avaliar se eles se tratam da mesma entidade ou 
não. A segunda tabela consiste em pequenos comentários bíblicos de cada 
um dos versos do capítulo 8 de Daniel de modo a mostrar como a 
identificação de Roma neste capítulo não é indevida. 

 
A IASD sustenta sua compreensão exatamente no que diz o texto do 

capítulo 8 de Daniel. Não obstante, as duas últimas tabelas talvez sejam as 
que mais interessem o leitor deste livro. Na penúltima delas, há uma síntese 
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do que Reis diz em seu artigo e uma síntese da resposta que dou para a 
respectiva alegação. Este recurso visa atender os leitores sem tempo ou 
disposição. Caso algum ponto específico lhe chame a atenção, basta que 
você vá a página correspondente no livro para ler mais detalhadamente 
sobre aquilo. Por fim, a última tabela é apenas uma síntese de o porquê 
Antíoco IV Epifânio não cumprir os requisitos de “chifre pequeno” em Daniel 
8 como Reis propõe. Espero que com tudo isto qualquer dúvida plantada 
sobre sua mente tenha sido removida. 

 
Mas considerando a possibilidade de que em algum momento, apesar 

do meu esforço por te fazer entender o que Reis pensa, onde ele erra e no 
que a IASD acerta, você ainda não tenha compreendido ou aceitado o que 
aqui eu falo, permita-me te dar um conselho. Reis e eu dedicamos tempo 
para produzir nossos textos. Certamente, um mais do que o outro. Portanto, 
também dedique tempo para entender. Não pense que o aprendizado é 
automático. A compreensão até pode ser, mas a assimilação, aquele 
apreender que modifica a vida, não. 

 
Não forme opinião de maneira apressada. Não ouça a primeira crítica 

a algum ponto de vista, seja ela qual for, e automaticamente mude seu 
posicionamento. Por mais que uma crítica, inclusive a minha, possa parecer 
consistente, alimente-se dela. Mastigue-a. Saboreie-a. Só depois disso, 
decida se ela está certa ou errada. A verdade não perde quando é 
investigada. O tempo não é nosso inimigo neste caso. Mas, eu ressalto, 
como adventista, se não soubermos exatamente de onde viemos, então não 
saberemos por que estamos aqui e nem para onde estamos indo. 
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Que esta leitura contribua para a formação ou solidificação de sua 

identidade adventista do sétimo dia. Que o Espírito Santo, o mesmo autor 
final das Escrituras, nos ilumine nesta jornada. 
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CAPÍTULO I 
Início com o pé esquerdo 

 
 
 

O ponto de partida de André Reis em busca de “uma leitura 
adventista atualizada” acerca da identidade do “chifre pequeno” de Daniel 
capítulo 8 foi um artigo publicado no blog Adventist Today, quando deu-
se início um debate entre Winston McHarg e Clifford Goldstein. Para Reis, 
Goldstein é “o principal apologeta da interpretação profética adventista de 
Daniel 8”. McHarg defendia o ponto de vista de que esse “chifre pequeno” 
deve ser identificado como Antíoco IV Epifânio, um rei selêucida do 
segundo século a.C. 

 
Goldstein, por outro lado, se punha em favor da compreensão 

adventista tradicional que vê neste chifre um símbolo das atividades do 
império romano. Tomando o partido de McHarg, Reis afirma que 
Goldstein começa sua jornada “na direção errada” porque parte de um 
ponto que, para o próprio Reis, consiste apenas num “conjunto de 
pressuposições sobre Daniel 8”. Assim, diante desse visível impasse, a 
partir de agora, é necessário saber quem realmente dá início à sua 
caminhada com o pé esquerdo, se a posição adventista tradicional 
representada pela figura de Goldstein, ou se a “leitura adventista 
atualizada” de Reis. 
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Erro 1: uma proposta anacrônica 
 

O primeiro problema no artigo de Reis tem que ver com o que se 
chama de anacronismo. Conforme uma definição básica, anacronismo 
consiste na colocação de conceitos, ideias e argumentos, por exemplo, 
fora de seu devido lugar na linha do tempo, fora de sua posição no fluxo 
histórico. Ou seja, há algo no artigo de Reis que está no lugar errado 
dentro da história. Esta falha ocorre porque Reis propõe em seu trabalho 
fazer uma “leitura adventista atualizada”. Mas o que seria então essa 
“leitura adventista atualizada”? Como é possível perceber já nos primeiros 
parágrafos de seu texto, esta “leitura atualizada” é uma apologia à posição 
que identifica o chifre pequeno de Daniel 8 com o rei selêucida Antíoco IV 
Epifânio. 

 
Por “atualizar”, se entende algo novo, algo até então desconhecido 

ou, na pior das hipóteses, o velho renovado com uma aparência atual. 
Logo, o que se deve esperar de alguém que se dispõe a fazer uma “leitura 
adventista atualizada” de Daniel 8 como Reis é que este trouxesse a lume 
algo recente, alguma informação que fosse desconhecida ou 
simplesmente atual. Não obstante, todo seu ponto de vista tem um único 
objetivo, convencer seus leitores da existência de equívocos no 
entendimento tradicional adventista e que aquilo o que ele apresenta é o 
correto, o atualmente aceito como certo. Porém, é de se perguntar por 
que razão ele crê que a identificação do chifre pequeno de Daniel 8 como 
Antíoco deve ser vista como a opção atual, mas a compreensão adventista 
tradicional, mais recente do que a que ele defende, não. É possível 
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conceber o mais recente (a posição tradicional) como menos atual do que 
o mais antigo (a posição de Reis)? 

 
A posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia em torno da 

identificação do chifre pequeno de Daniel 8 como Roma existe desde seus 
primórdios. Esta denominação foi oficialmente fundada em 1863. Desde 
então, e até mesmo antes disto, este “chifre pequeno” em Daniel 8 sempre 
foi visto como símbolo de Roma. Por outro lado, a identificação deste 
chifre como Antíoco Epifânio já existe quase há milênios. Foi Porfírio, um 
filósofo do século III da era cristã, um dos primeiros a propor o que Reis 
está propondo, o “chifre pequeno” de Daniel 8 como Epifânio. Noutras 
palavras, o entendimento adventista tradicional é mais atual do que sua 
“leitura adventista atualizada”. Sendo este o caso, sua proposta é 
anacrônica, pois visa estabelecer como atual o que é anterior àquilo que 
ele julga estar desatualizado. Deste modo, é Reis quem deve se “atualizar”, 
pois sua leitura não é adventista e muito menos atualizada. 
 

Erro 2: uma amostragem indevida 
 

O segundo problema que salta aos olhos no artigo de Reis tem que 
ver com estatística e suas implicações. A estatística é um ramo da 
matemática aplicada que considera as teorias e cálculos probabilísticos 
com o intento de apresentar o verdadeiro e completo retrato de uma 
realidade. Para isso, entretanto, ela tem como objeto de estudo, sob 
rigorosos métodos, apenas uma pequena parte deste todo. Essa porção 



43 
 

estudada pela estatística que objetiva descrever a realidade com precisão 
é chamada de amostragem. Noutras palavras, é por meio da amostragem, 
uma pequena parte de um todo, que a estatística consegue, na maioria 
das vezes, retratar em números e com relativa precisão a totalidade de 
uma realidade qualquer. No caso de Reis, sua amostragem, uma parte do 
todo, tem nome e sobrenome: chama-se Clifford Goldstein. 

 
O que deve ser levado em conta é se apenas a figura de Goldstein 

é suficiente para servir de amostragem de modo que Reis, 
hipoteticamente, consiga “atualizar” o entendimento adventista 
tradicional. Embora ele até reconheça a existência de outros 
representantes do posicionamento adventista como Marvin Moore, por 
exemplo, ele direciona seus esforços contra as alegações de Goldstein. Ele 
não apresenta razões explícitas de o porquê de se voltar somente contra 
este intérprete adventista. Nas entrelinhas de seu texto, porém, parece que 
isso se justifica pelo fato de o considerar “o principal apologeta da 
interpretação profética adventista de Daniel 8”. Mas, sendo este o caso, 
duas questões se desdobram: (1) Goldstein, de fato, é o principal apologeta 
da compreensão tradicional? (2) Caso seja, considerar só suas alegações é 
suficiente para “atualizar” o entendimento adventista tradicional? 

 
Ainda que se admita como uma possibilidade viável Goldstein ser “o 

principal apologeta” da interpretação tradicional adventista, sem critérios 
claros e objetivos, esta opinião de Reis é mero subjetivismo, uma 
consideração particular apenas. Tomar apenas um único intérprete 
defensor do posicionamento tradicional, não constitui, em hipótese 
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alguma, uma amostragem segura que permita com que o próprio 
entendimento adventista em torno desta questão possa ser considerado 
“desatualizado”, merecendo, assim, uma “leitura atualizada”. As opiniões 
de Goldstein em torno deste assunto não são necessariamente as mesmas 
dos demais estudiosos adventistas que, assim como ele, também 
identificam esse “chifre pequeno” como Roma. Deste modo, o máximo que 
Reis conseguirá é anacronicamente “atualizar” apenas as ideias de 
Goldstein. 
 

Erro 3: uma interpretação desatenta 
 

André Reis mira suas armas na tentativa de atualizar o 
posicionamento tradicional adventista do sétimo dia atirando contra a 
identificação dele como Roma, propondo em seu lugar Antíoco IV 
Epifânio. Contudo, como em seu ponto de vista Clifford Goldstein é “o 
principal apologeta” desta interpretação tradicional, ele então o eleva à 
posição de comandante para derrotar o entendimento de seus soldados, 
outros intérpretes que se alinham com este defensor do adventismo 
quanto à identidade deste famigerado chifre. Reis então começa sua 
batalha atacando aquilo que ele julga ser o ponto fraco, o “calcanhar de 
Aquiles”, da abordagem tradicional. Para isso, ele traz um excerto de 
Goldstein: 

 
[Daniel 8] vem depois de dois capítulos paralelos, Daniel 2 e 
7, que ajudam a definir o pano de fundo para interpretar 
Daniel 8. A ligação entre esses três capítulos, e este princípio 
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de amplificação entre eles, não é uma invenção adventista; 
outros estudiosos viram isso. E não é de admirar; ela é obvia 
[sic] (ênfase acrescida). 

 
Com base apenas nas partes grifadas do excerto acima já é possível 

perceber o fracasso de sua primeira investida contra o entendimento 
adventista. Goldstein não está afirmando uma dependência inseparável de 
Daniel 8 dos capítulos 2 e 7 como se este capítulo não pudesse ter uma 
leitura ou interpretação independente. Mas Reis quer fazer parecer isto ao 
afirmar que “Daniel 8 só pode ser entendido à luz de Daniel 2 e 7” como 
pressuposto da interpretação tradicional. Há de se concordar, se Daniel 8 
fosse um capítulo que não fizesse parte da Bíblia, ainda assim, com 
algumas limitações, ele seria compreensível já que nele o profeta 
apresenta uma visão (cf. 8:3-14) e a interpretação dada pelo anjo Gabriel 
a esta mesma visão (cf. 8:15-26). Ou seja, este capítulo é auto 
compreensível ainda que não se leve em conta Daniel 2 e 7 em sua 
interpretação. 

 
O que realmente ocorre, como Goldstein deixou claro em seu texto, 

não é que haja uma dependência inseparável de Daniel 8 em relação aos 
capítulos 2 e 7. Ele apenas afirmou que os capítulos 2 e 7 “ajudam a definir 
o pano de fundo para interpretar” Daniel 8. E isto está correto, pois há 
muitos paralelos entre os três capítulos. Goldstein ratifica: “Daniel [8] não 
aparece em um vácuo [e] outros estudiosos viram isso”. Ou seja, embora 
o capítulo 8 seja auto compreensível independentemente dos capítulos 2 
e 7, ele possui paralelos temáticos com os capítulos 2 e 7. Reis precisa lidar 
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com esta realidade ao invés de tentar evitá-la a todo custo, ou apenas 
admitir que foi desatento em sua afirmação da fala de Goldstein. 

 
Assim, para que a ideia de Goldstein fosse adequadamente refutada, 

e os capítulos 2 e 7 não devessem ser considerados como ajuda e pano 
de fundo na interpretação do capítulo 8, Reis precisaria mostrar por que 
motivo, mesmo com a presença de visíveis semelhanças, os outros dois 
capítulos não deveriam ser levados em conta na iluminação do capítulo 8. 
E, ao tentar apresentar seu ponto de vista e refutação, ele não apresentou 
a fundamentação de sua proposta. Em resumo, a fim de contestar a 
posição adventista tradicional, ele entendeu como pressuposto desta 
interpretação algo que não é pressuposto dela – “Daniel 8 só pode ser 
entendido à luz de Daniel 2 e 7”. O que esta posição afirma, na figura de 
Goldstein, é que os capítulos 2 e 7 apenas “ajudam a definir o pano de 
fundo” do capítulo 8 e lançam luz sobre ele. 
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CAPÍTULO II 
“Daniel 8 só pode ser entendido à luz de Daniel 2 

e Daniel 7” 
 
 
 

O primeiro tópico do artigo de Reis começa com o pé esquerdo do 
mesmo modo como teve início o seu preâmbulo. O foco deste tópico é o 
que ele julga ser um erro do entendimento adventista tradicional, “Daniel 
8 só pode ser entendido à luz de Daniel 2 e Daniel 7”. Como foi possível 
notar há pouco, isto ocorre porque Reis não entendeu corretamente o 
pensamento de Goldstein expresso em seu texto. O resultado, como se 
poderá observar a partir de agora, é que dificilmente ele chegará a uma 
conclusão verdadeira tendo partido de uma base falsa, e muitos menos 
ainda poderá refutar satisfatoriamente a posição adventista. 
 

Erro 4: ignorar o aspecto religioso da política 
 

Na construção de seu edifício argumentativo contra a posição 
adventista tradicional, Reis estabelece seus fundamentos em terreno 
movediço. Numa declaração que pode servir como o título de seu 
pressuposto argumentativo, ele afirma que o capítulo 8 dá destaque ao 
“chifre pequeno” de uma perspectiva política. Em suas próprias palavras: 
“A visão de Daniel 8 se concentra em como os judeus e, em particular, seu 
santuário, sofrem sob um certo poder político, o infame ‘chifre pequeno’”. 
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Essa assertiva conduzirá toda a estrutura silogística de Reis em seu artigo. 
O que resta saber é se ela está correta ou não. 

 
Talvez esta compreensão de Reis se fundamente no fato de que o 

capítulo 8 de Daniel apresenta uma sucessão de reinos, de nações, os 
quais, da perspectiva profética, entraram e saíram de cena na história. O 
capítulo tem como ponto inicial o período do império babilônico (v. 1). Em 
seguida, mostra o império medo-persa atuando para conquistar seu 
espaço no cenário político (v. 3-4, 20). Depois, apresenta como os gregos 
derrotaram os persas e se tornaram a nação dominante (v. 5-7, 21). Em 
sequência, o texto mostra como o reino de Alexandre foi dividido entre 
seus quatro sucessores (v. 8 e 22). Por fim, finalmente entra em cena mais 
um reino, mais uma nação, mais um poder político designado como “chifre 
pequeno” (v. 9, 23-25). À luz disso, é até plausível se pensar como Reis – 
que a concentração do capítulo esteja na questão política – e este chifre, 
como ele disse, seja “um certo poder político”. 

 
Reis não está de todo errado. Este chifre, realmente, é um poder 

político como o próprio texto deixa claro. Se todos os reinos são referidos 
em sua natureza política, então não há razão para se pensar que o último 
deles também não o seja. Todavia, esta não é toda a verdade e, por esta 
razão, a base argumentativa de Reis se torna inconsistente. Se o capítulo 
8 de Daniel demonstrasse apenas esta sucessão de reinos na história, 
ficaria muito difícil contrariar sua afirmação e o seu pensamento. Mas não 
é isto o que acontece com o texto profético deste capítulo. Há uma série 
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de questões religiosas envoltas nestas questões políticas, em meio à 
sucessão de reinos no fluxo histórico.  

 
Em primeiro lugar, os dois primeiros reinos da visão são retratados 

por símbolos específicos, peculiares da religião judaica, um carneiro e um 
bode. Estes eram animais exclusivos do dia da expiação, um dia especial 
no calendário judaico religioso (cf. Lv 16). Logo, uma vez que nações são 
retratadas por símbolos religiosos, então é de se esperar que estas nações 
sejam representadas como tal por alguma razão religiosa e não 
meramente política. Se o intuito fosse destacar apenas a questão política, 
então não haveria razões claras para que poderes políticos fossem 
retratados com símbolos religiosos. Desta forma, tem-se aqui uma mistura 
de política com religião. Isto é ratificado pelo próprio Reis quando diz que 
“diferente dos animais imundos que dominam Daniel 7 – os animais em 
Daniel 8 provêm dos rituais do santuário”. 

 
Em segundo lugar, o capítulo 8 reinicia o texto hebraico do livro de 

Daniel. O livro de Daniel foi escrito em dois idiomas, hebraico e aramaico. 
Entre os versos 2:4b e 7:28 todo o texto foi redigido na língua dos caldeus, 
o aramaico. O capítulo 8 do livro retoma o idioma hebraico com o qual 
Daniel começou a redigir seu texto. Desde este capítulo até o fim do livro 
o hebraico é o idioma original da redação. Como se sabe, enquanto o 
aramaico era o idioma franco da época, o idioma das relações 
diplomáticas, das relações políticas internacionais, o hebraico era e ainda 
é o idioma da religião judaica, o idioma de sua liturgia, o idioma no qual 
suas escrituras foram produzidas. Disto, se pode deduzir com relativa 
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segurança que esta marca do capítulo 8 de Daniel é uma tentativa de 
demonstrar como as questões políticas (reinos e nações) teriam relação 
com a religião do povo judeu. 

 
Em terceiro lugar, isto é reforçado pelo fato de que todas as cenas 

desenvolvidas no capítulo 8 tem como propósito mostrar como num 
tempo específico um santuário seria atacado pelo infame “chifre 
pequeno”. As coisas que aconteceriam com este santuário são o clímax da 
visão. Assim como num texto acadêmico tudo o que se escreve tem como 
foco uma conclusão, o capítulo 8 foi redigido para que tudo girasse em 
torno deste santuário. O santuário simplesmente era o centro de toda 
religião judaica. Neste local, sacerdotes atuavam, ofertas sacrificais eram 
trazidas, dízimos eram depositados e até julgamentos eram proferidos. Era 
o local onde o próprio Deus se manifestava. Sendo assim, uma vez que a 
visão tem como auge o santuário e este era o principal elemento da 
religião dos judeus, então pode-se afirmar que o foco deste capítulo 8 era 
primariamente religioso e não apenas político. 

 
Em suma, ao dizer que “A visão de Daniel 8 se concentra em como 

os judeus e, em particular, seu santuário, sofrem sob um certo poder 
político, o infame “’chifre pequeno’”, Reis está fazendo uma declaração 
parcialmente verdadeira ou, dependendo da perspectiva, parcialmente 
falsa. De fato, não se pode negar que o “chifre pequeno” seja um poder 
político. Mas, por outro lado, também não se pode negar que sua função 
no capítulo 8 ao atacar o santuário é primariamente religiosa e não 
somente política. Reis, indiretamente, dá indícios no restante de seu texto 
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de que Daniel 8 focaliza questões religiosas. Porém, ao tornar explícita esta 
realidade textual em sua “breve visão geral do capítulo” ele incorre no erro 
de construir argumentos numa falsa premissa. E, sendo este o caso, 
logicamente, jamais ele conseguirá formular teses verdadeiras. 
 

Erro 5: dinâmica bíblica na apocalíptica e “grandes 
detalhes” 
 

Depois de ser desatendo com a declaração de Goldstein, Reis 
direciona sua atenção e pressupõe, equivocadamente, o que julga ser um 
pressuposto da interpretação tradicional adventista – “Daniel 8 só pode 
ser interpretado à luz de Daniel 2 e 7”. Segundo seu pensamento, se for 
demonstrado que os capítulos 2 e 7 não devem ser envolvidos na 
interpretação do capítulo 8, ficará evidente que o entendimento adventista 
que identifica o “chifre pequeno” do capítulo 8 como Roma é equivocado. 
Não é sem razão que em seu texto ele reserva a maior parte para lidar 
justamente com este suposto pressuposto já que o considera uma falha 
ou como diz, o “calcanhar de Aquiles” da abordagem tradicional 
adventista. 

 
Para Reis, “o capítulo [8] contém informações suficientes para se 

sustentar sozinho sem depender de certas pressuposições interpretativas 
que a interpretação tradicional aplica a Daniel 2 e 7”. Como já dito há 
pouco, sim, isto é possível. O capítulo 8 não possui dependência 
inseparável dos capítulos 2 e 7. Logo, é de se esperar, como ele diz, que 
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este capítulo possua “informações suficientes para se sustentar sozinho”. 
O que se ressalta na posição tradicional, contudo, é que estas informações 
independentes são melhor explicadas à luz dos capítulos 2 e 7 em face dos 
evidentes paralelos existentes, o que é um fato e não um pressuposto 
como ele quer fazer parecer. 

 
Para sustentar seu ponto de vista contrário à posição tradicional 

adventista de que o “chifre pequeno” em Daniel 8 é Roma, Reis visa 
mostrar que o capítulo 8 é independente dos capítulos 2 e 7 já que, 
tradicionalmente, a IASD interpreta este capítulo com base naqueles dois. 
Toda sua linha argumentativa para mostrar esta independência entre os 
três capítulos, o que supostamente derrubaria o pressuposto da posição 
tradicional, se fundamenta em certas características do capítulo 8 que são 
marcas ou símbolos judaicos somente. Desta forma, enquanto os capítulos 
2 e 7 tratam de questões universais ou “nos princípios do domínio mundial 
e afronta ao Senhor”, o capítulo 8 inteiro se “aplica especificamente à 
história do povo judeu”. Obviamente, segundo seu pensamento, esta 
constatação confirmaria o entendimento de que o “chifre pequeno” é 
Antíoco Epifânio uma vez que suas atividades blasfemas, desta perspectiva 
profética, se restringiram aos judeus e não aos outros povos em esfera 
mundial. 

 
Reis fundamenta seu ponto de vista, em informações extraídas do 

próprio capítulo 8, pois, de fato, “a visão de Daniel 8 se concentra em como 
os judeus e, em particular, seu santuário, sofrem sob um certo poder 
político, o infame ‘chifre pequeno’”. Ele então começa a apontar quais 
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informações dadas pelo texto do capítulo 8 determinariam que este 
capítulo é independente dos capítulos 2 e 7: (1) “A visão culmina com 
eventos circunscritos à ‘terra gloriosa’ (8:9), isto é, Jerusalém – enquanto 
Daniel 2 e 7 lidam com eventos que afetam ‘toda a terra’ (2:35; cf. 7:17)”; 
(2) “Daniel 8 finaliza a seção aramaica de Daniel (2:4-7:28), retornando para 
o hebraico, a língua dos judeus até o final do livro”; (3) “diferente dos 
animais imundos que dominam Daniel 7 – os animais em Daniel 8 provêm 
dos rituais do santuário: um bode e um carneiro”; (4) “Continuando ainda 
com os temas do santuário judaico, Dan 8:10-11 concentram-se no altar do 
santuário [..] Estes são todos símbolos do povo judeu e do santuário 
terrestre”. 

 
Reis está coberto de razão quando conclui com base nestas 

informações que o capítulo 8 de Daniel está impregnado de características, 
símbolos e contornos judaicos. Isto é fato. Aliás, não há adventista 
defensor da posição tradicional que negue esta realidade, pois como o 
próprio Reis apontou, todas estas questões são bastante perceptíveis no 
texto. O problema, entretanto, é o que significam estas marcas ou 
contornos judaicos no capítulo 8. Para Reis, elas indicam que este texto 
deve ser entendido de maneira restritiva, isto é, algo pertinente somente 
aos judeus. Naturalmente, isto justificaria seu entendimento de que este 
capítulo não tem relação direta com os capítulos 2 e 7 que lidam com 
questões mais universais além de fundamentar a interpretação de que o 
chifre pequeno é Antíoco. 
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Por outro lado, diferentemente de Reis, os defensores da 
compreensão adventista tradicional entendem que estas qualidades e 
marcas judaicas bastante notórias no capítulo 8 não significam que os 
eventos proféticos ali descritos, todos eles, aconteceriam apenas com os 
judeus e afetariam apenas este povo. Para estes, tais peculiaridades 
judaicas do capítulo 8 extrapolam a esfera do próprio judaísmo porque os 
judeus, na Bíblia como um todo, são apresentados ou descritos como o 
povo de Deus na Terra. Logo, é de se esperar que símbolos pertinentes 
aos judeus signifiquem na apocalíptica bíblica fatos referentes ao povo de 
Deus no fluxo histórico. Aliás, esta é a dinâmica bíblica e não há nada que 
indique que esta dinâmica seria diferente na apocalíptica, neste caso, 
Daniel em particular. 

 
Este ponto de vista, ao contrário do que pressupôs Reis, não se 

justifica apenas na possibilidade hermenêutica de relacionamento dos 
capítulos 2 e 7 com o capítulo 8, mas pela própria independência do 
capítulo 8 em relação a estes outros dois. Ou seja, é possível concluir com 
base apenas no capítulo 8 que estas características judaicas extrapolam a 
própria esfera do judaísmo bíblico. E, neste ponto, o entendimento 
adventista é bastante consistente ainda que se disponha a atuar apenas 
na casa do adversário, apenas no capítulo 8, como propõe Reis. 

 
Primeiro, a visão não “culmina com eventos circunscritos à ‘terra 

gloriosa’ (8:9), isto é, Jerusalém” (ênfase acrescida) como afirma Reis. 
Longe disso. Em todo o capítulo 8, a visão se estende pelos versos 3 a 14. 
É nesta seção que se encontram todos os símbolos daquilo que o profeta 
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contemplou. Porém, Reis afirma que os eventos abarcados por ela (v. 3-
14) “culminam” ou têm seu auge “circunscritos”, isto é, limitados à “terra 
gloriosa”. Esta afirmação não está correta. E Reis a fez ou por um lapso, o 
que é humano, ou por mera conveniência, o que não seria honesto de sua 
parte. A “terra gloriosa” é mencionada apenas no verso 9. Aliás, é o único 
momento em toda a visão que Jerusalém é designada nestes termos. Mas 
o conteúdo da visão continua no verso seguinte (v. 10) e se encerra só no 
verso 14. Nestes versos, entretanto, o foco não é mais a “terra gloriosa”, 
mas os “céus”. 

 
A palavra hebraica para “céu”, em todo o capítulo 8, só ocorre em 

duas ocasiões, em dois versos somente. A primeira ocorrência está no 
verso 8 em que é dito que os “quatros chifres” do bode cresceram para os 
“quatros ventos dos céus”. A segunda, por sua vez, está no verso 10 no 
qual é informado que o “chifre pequeno” “cresceu até atingir o exército 
dos céus”. Pelo contexto, sabe-se que a primeira ocorrência de “céus” 
indica direções, pontos cardeais terrestres. Não foi sem razão que a Nova 
Versão Internacional (NVI) verteu esta expressão como “quatro ventos da 
terra”. Por outro lado, quanto à segunda ocorrência, pelo palavreado 
empregado além do próprio contexto do capítulo, sabe-se que este “céus” 
não se restringe à esfera terrestre, mas também abarca o âmbito celestial. 
E nestes versos (10-14) ocorrem vários eventos. 

 
Não obstante, mesmo que se considere a possibilidade da visão não 

tratar de realidades pertinentes ao céu (v. 10-14), ainda assim sua alegação 
é improcedente. Observando apenas e tão somente o verso 9, o verso em 
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que a cidade judaica é mencionada, se percebe uma abrangência 
geográfica maior. Considerando que Daniel está em Babilônia (norte) ou, 
em visão, na cidade de Susã (norte) e ele menciona três localidades: sul, 
oriente e “terra gloriosa”, então se infere que o “chifre pequeno” proceda 
do ocidente. E sendo este o caso, neste verso explícita e implicitamente se 
encontrariam quatro pontos cardeais: norte (Babilônia ou Susã implícitas), 
sul, leste (“oriente”) e oeste (ocidente implícito). Noutras palavras, em 
todas estas áreas geográficas o “chifre pequeno” atuou. Logo, esta visão, 
embora em esfera terrestre culmine na “terra gloriosa” (Jerusalém), a 
época da visão destruído, ela não está “circunscrita” a esta região. 

 
Logo, é no mínimo um lapso de Reis afirmar que a visão “culmina 

com eventos circunscritos à ‘terra gloriosa’” já que na verdade ela culmina 
mesmo é com eventos atrelados ao céu. E, há de se convir, se o “chifre 
pequeno” procedeu de um dos “quatro ventos dos céus” (v. 8), locais na 
Terra, e em seguida é dito que ele “se engrandeceu” para algumas 
direções terrestres (v. 9) entre as quais Jerusalém, então não faz sentido 
pensar que a fala do verso seguinte – “se engrandeceu [mesmo verbo 
hebraico] até o exército dos céus” (v. 10) – se refira à algo terrestre posto 
que isso implicaria em reconhecer que este chifre, após já ter se 
engrandecido na Terra, se engrandeceria de volta para o lugar de onde 
veio, os “céus”, um suposto local terrestre. Assim, esta segunda ocorrência 
de “céus” só pode indicar uma perspectiva celestial. 

 
Segundo, Reis corretamente afirma que “Daniel 8 finaliza a seção 

aramaica de Daniel (2:4-7:28), retornando para o hebraico, a língua dos 
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judeus até o final do livro”. Desde o verso 2:4b até o capítulo 7:28, todo o 
texto, está escrito em língua aramaica. Muitos estudiosos ainda não 
chegaram a um consenso quanto esta peculiaridade de Daniel. Todavia, 
esta constatação em hipótese alguma se configura como um argumento 
sólido contra o entendimento tradicional. Para Reis, esta peculiaridade 
implica na possibilidade de que todo o capítulo 8 se restrinja somente aos 
judeus. E isto, novamente, não é algo correto. Há aspectos não judaicos 
sendo retratados neste capítulo, pelo menos em parte dele, como se 
poderá notar mais adiante nesta leitura, desde aspectos temporais a 
aspectos geográficos. Por que razão, em Daniel 8, pelo simples fato de o 
texto estar escrito em hebraico, isto consequentemente significa que os 
eventos proféticos ali descritos se cumpririam somente com os judeus? 
Praticamente todo Antigo Testamento está em hebraico. Por analogia, 
todo este conjunto de literatura se restringe somente aos judeus? 

 
Para tornar o erro de Reis ainda mais explícito, considere que alguns 

símbolos do capítulo 7, escrito em aramaico, são repetidos no capítulo 8, 
escrito em hebraico. Seguindo a lógica de Reis de que o capítulo 7, em 
aramaico, trata de questões universais e o capítulo 8, em hebraico, 
também trata de questões universais, mas aplicadas ou restritas aos judeus 
somente1, então a mudança de idioma não significa restrição judaica no 
sentido de que os eventos do capítulo não tenham relação com outros 

                                                 
1 “Lido da forma mais direta possível, Daniel 8 baseia-se nos princípios da [sic] domínio 
mundial e afronta ao Senhor também encontrados nos capítulos 2 e 7, mas os aplica 
especificamente à história do povo judeu”. 
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povos para além das fronteiras do judaísmo. Ao contrário, se o capítulo 7, 
escrito em aramaico, lida com questões de “domínio mundial e afronta ao 
Senhor” e tem algumas de suas entidades repetidas no capítulo 8 que está 
escrito em hebraico, então a mudança de idioma não resulta uma restrição 
geográfica ou étnica como Reis sugere. Este raciocínio simplesmente falha 
tanto em termos lógicos como metodológicos. 

 
Terceiro, “diferente dos animais imundos que dominam Daniel 7 – 

os animais em Daniel 8 provêm dos rituais do santuário: um bode e um 
carneiro”. Isto, para Reis, necessariamente significa que os eventos 
proféticos representados por estes dois animais teriam relação apenas 
com os judeus uma vez que eles são animais do santuário, típicos do “dia 
da expiação”. Embora estes símbolos sejam, talvez, elementos identitários 
do judaísmo, nenhum deles, na visão, representa realidades somente 
judaicas. Enquanto o “carneiro” representa o império Medo-persa, o 
“bode” simboliza o império Greco-macedônico de Alexandre o Grande. 
Até Reis, por coerência, segue a mesma linha de raciocínio, pois, ao 
identificar o “chifre pequeno” como Antíoco Epifânio, ele está 
reconhecendo que os contornos judaicos do capítulo se projetam para 
algo além do judaísmo, mesmo que em seu ponto de vista este chifre 
(Antíoco) tenha relação somente com este povo e não com o povo de 
Deus na história. 

 
A geografia envolvida no capítulo, por exemplo, extrapola as 

fronteiras do judaísmo. Os pontos cardeais apresentados no capítulo 8 
indicam que o território envolvido na trama profética não se restringe 



59 
 

apenas à Jerusalém, à “terra gloriosa” (v. 9). O primeiro animal 
peculiarmente judaico, o carneiro, atua no ocidente, no norte e no sul (v. 
4). Da perspectiva de Daniel que estava na cidade Susã (v. 2), estas direções 
extrapolam as fronteiras judaicas da época. Com respeito ao bode, o 
segundo animal marcante para os judeus, ele partia do ocidente em 
direção a toda a terra (v. 5). Igualmente, isso está além das demarcações 
territoriais deste povo. Por fim, o próprio “chifre pequeno” atua para além 
destas fronteiras. Ele atuou no sul, no oriente e “na terra gloriosa” (v. 9). 
Ou seja, ele lidou com povos que estavam além de Jerusalém, terra dos 
judeus. E, neste ponto, Reis tem que enfrentar o desafio de explicar como 
Antíoco Epifânio cumpriria os requisitos profético-geográficos do “chifre 
pequeno”. 

 
Em síntese, se todo o capítulo 8 está impregnado de contornos 

peculiarmente judaicos (língua, animais do santuário) e eles apontam para 
realidades não judaicas (impérios e seus territórios), então o seu 
argumento é absolutamente inapropriado senão completamente 
inconsistente. Se estes símbolos característicos do judaicos no capítulo 8 
não apontam para elementos estritamente judaicos, então tais 
características não podem constituir argumento que anule a possibilidade 
dos eventos representados por estes símbolos extrapolarem o âmbito do 
próprio judaísmo. Deste modo, para sustentar a tese de que o “chifre 
pequeno” de Daniel 8 afetou apenas os judeus na figura de Antíoco, Reis 
deve procurar outro subsídio, pois os símbolos judaicos do capítulo em 
questão apontam para realidades não judaicas. 
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Assim, portanto, com base em tudo isto, é um equívoco de 
interpretação, e talvez até de raciocínio, julgar que os elementos judaicos 
do capítulo 8 descrevem eventos proféticos que supostamente afetaram 
apenas os judeus uma vez que as mesmas marcas judaicas deste capítulo 
apontam para realidades além do próprio âmbito do judaísmo. E, ademais, 
como já dito, esta é a dinâmica da própria Bíblia em que os judeus são 
apresentados como o povo de Deus na Terra e os fatos a eles associados 
atravessam suas próprias fronteiras geográficas, culturais e temporais 
chegando aos fiéis em Cristo até os dias de hoje. Infelizmente, Reis deixou 
de notar esta dinâmica bíblica na apocalíptica de Daniel e alguns “grandes 
detalhes” que fazem toda diferença no ato interpretativo. 
 

Erro 6: o tempo de duração da agressão do “chifre 
pequeno” 
 

Um ponto de vista não esmiuçado por Reis neste tópico de seu 
artigo, mas que explicitamente faz parte de seu pressuposto interpretativo 
em relação à identidade do “chifre pequeno” tem que ver com o tempo 
em que o santuário e os santos do povo de Deus seriam entregues nas 
mãos deste poder opressor (8:13-14). Para Reis, este tempo de “2300 
tardes e manhãs” (v. 14) deve ser entendido de maneira diferente do modo 
como a posição tradicional adventista e seus intérpretes o compreendem. 
Por meio da aplicação do chamado “princípio dia-ano”, um princípio 
extraído de várias passagens bíblicas que associam um dia com um ano 
(cf. Nm 14:34; Ez 4:5-6; Dn 8:26) e, também, por questões envolvendo o 
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próprio tempo abarcado pelos símbolos do capítulo 8, o entendimento 
tradicional vê nestas “2300 tardes e manhãs” uma figura ou representação 
de 2300 anos literais. Reis tem outra compreensão. Em suas palavras: “A 
duração da agressão é definida no v. 13 [...] A resposta é, ‘Até 2.300 tardes 
e manhãs’, referindo à remoção do tamîd mencionado no v. 13, ou seja, 
1.150 dias de dois sacrifícios por dia, um ao anoitecer e outro de manhã” 
(ênfase do autor). 

 
Para Reis, as “2300 tardes e manhãs” do verso 14 devem ser 

compreendidas em conexão com os sacrifícios diários do verso 13 (o 
chamado tamîd), que eram realizados no templo. Enquanto um ocorria 
pela parte da manhã outro que ocorria pela parte da tarde, ou ao 
“anoitecer” como ele mesmo diz. Entendido deste modo, não se tem 2300 
dias (“tardes e manhãs”), mas 2300 sacrifícios diários totalizando a cifra de 
1150 dias. 

 
De certo modo, esta é uma forma curiosa, e nenhum pouco nova 

diga-se de passagem, de interpretar os 2300 dias ou as “2300 tardes e 
manhãs” do verso 14, pois vê uma relação estreita entre o que é dito neste 
verso com aquilo que é indagado no verso 13. Conforme este ponto de 
vista, enquanto no verso 14 tem-se um tempo, no verso 13 tem-se o 
propósito desse tempo. Uma leitura rápida desse modo de interpretar o 
texto bíblico-apocalíptico pode facilmente levar muitos ao convencimento 
de que se trata de algo plausível e, portanto, aceitável. Mas, isto está longe 
de ser verdade. 
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Primeiro, não há indicação bíblica alguma de que a expressão 
“tardes e manhãs” se refiram aos sacrifícios diários, embora nos versos 13 
e 14 de Daniel 8 estas duas coisas tenham alguma relação (mas não 
conforme à proposta de Reis). 

 
Segundo, quando a palavra hebraica tamîd é utilizada para se referir 

aos sacrifícios diários, na Bíblia, ela não é empregada para se referir a cada 
um dos sacrifícios em particular, um da manhã e outro da tarde, mas à sua 
totalidade e isto torna a divisão de 2300 em dois sacrifícios a fim de se 
obter 1150 algo sem precedente bíblico. 

 
Terceiro, a sequência de termos “tarde e manhã” é diferente da 

sequência dos termos referentes aos sacrifícios diários (tamîd). De acordo 
com o padrão bíblico acerca dos sacrifícios do templo, a sequência é 
inversa daquela mencionada em Daniel 8:14 – sacrifício da manhã e da 
tarde (cf. Ex 29:39; Lv 9:17; Am 7:7) – tornando a conexão da expressão em 
Daniel com o sacrifício do templo algo indevido. 

 
Quarto, no original hebraico, a expressão “tarde e manhã” está no 

singular e não no plural, fazendo com que a ideia de sacrifícios distintos, 
um da manhã e outro da tarde, se torne infundada uma vez que o uso do 
singular denota unidade e não divisão como quer Reis. 

 
Quinto, uma antiga tradução deste texto para o grego chamada de 

Septuaginta insere a palavra “dias” após a expressão “tarde e manhã” o 
que mostra que desde aquele tempo ela já denotava dias e não sacrifícios. 
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Por fim, Reis precisa encarar um fato, “tarde e manhã” é a linguagem 
bíblica, tirada de Gênesis 1, para descrever um dia literal e não sacrifícios 
em turnos. Ele não se atreveu a explorar esta questão por alguma razão 
facilmente percebida. 

 
Estes são apenas alguns dos problemas decorrentes do ponto de 

vista de Reis de pensar nas “2300 tardes e manhãs” como 1150 dias. 
Entretanto, o problema mais insuperável para o qual ele precisaria dar uma 
explicação convincente e satisfatória é como enquadrar sua proposta de 
1150 dias da retirada dos sacrifícios diários e da profanação do santuário 
nas atividades de Antíoco IV Epifânio sobre o templo em Jerusalém, se 
estas duraram apenas 1090 dias (cf. 1Mb 1:54-59; 4:52-54), de 167 a 164 
a.C. 

 
Noutras palavras, ou a Bíblia não descreveu com precisão o tempo 

de atuação deste chifre, ou a identificação deste chifre como Antíoco falha 
como cumprimento deste requisito profético. De modo simples e direto, a 
proposta de Reis peca por não perceber que o tempo mencionado no 
verso 14 não aponta para o sacrifício como ele propõe, mas para a visão 
como um todo na qual uma das partes é a atividade diária do templo. 
Faltou atenção para Reis neste ponto, o que é bastante estranho para 
quem afirmou fazer uma “’leitura próxima’ (atentando ao contexto 
imediato)” no texto bíblico do capítulo 8 de Daniel. 
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Erro 7: a língua hebraica 
 

Ainda tentando argumentar como o suposto pressuposto adventista 
de que “Daniel 8 só pode ser entendido à luz de Daniel 2 e 7” é inadequado 
e impróprio, Reis direciona seus esforços contra a posição tradicional 
adventista acerca da identidade deste “chifre pequeno” tentando desfazer 
aquilo que ele julga ser algo em que os intérpretes adventistas dão 
“grande peso”, a saber, as “discrepâncias de gênero” existentes entre 
substantivos e pronomes dos versos 8 e 9 do capítulo 8. 

 
De certo modo, Reis está certo ao descrever que intérpretes 

adventistas dão peso a estas discrepâncias porque o reconhecimento 
delas, de fato, é um recurso bastante utilizado para tentar demonstrar que 
o “chifre pequeno” não partiu de um dos quatro chifres do bode, como 
argumenta quem prefere a opção por Antíoco, mas de um dos “quatro 
ventos do céu” como entendem os que identificam este “chifre pequeno” 
como sendo um outro reino sem relação direta com o bode (Grécia), no 
caso o império romano. Diante deste cenário, o que se deve fazer é 
descobrir qual das duas interpretações é favorecida por esta discrepância 
ou quem está correto ao fazer uso dela. 

 
O verso 8 termina dizendo que os “quatros chifres notáveis”, que 

cresceram no lugar do “grande chifre” que se quebrou, cresceram em 
direção “aos quatro ventos do céu”. O verso 9 por sua vez, continuando o 
que terminara no verso anterior, começa dizendo literalmente, no original 
hebraico, que “de um deles” saiu um “chifre pequeno”. A partir desta 
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constatação, fica visível que muito da identidade deste “chifre pequeno” 
(v. 9ss) tem que ver com a sua origem. Assim, intérpretes adventistas 
defenderão o ponto de vista de que “de um deles” se refere aos “quatro 
ventos do céu” enquanto os contrários, como Reis, argumentarão que “de 
um deles” remete aos “quatro chifres notáveis”, os quatro reinos gregos 
subsequentes ao império de Alexandre e de onde partiu Antíoco IV 
Epifânio. 

 
A posição tradicional adventista argumenta em favor de que “de um 

deles” (v. 9) faz conexão com “quatro ventos do céu” (v. 8) e não com 
“quatro chifres notáveis” (v. 8). Como dito, este entendimento encontra 
respaldo nas discrepâncias de gênero presentes no texto. Enquanto no 
original hebraico “deles” (v. 9) é um pronome masculino e deve se remeter 
a algo masculino, “chifres” (v. 8) é um substantivo feminino. Mas “ventos” 
(v. 8), por outro lado, pode ser um substantivo tanto feminino quanto 
masculino. Deste modo, a opção que considera que “de um deles” (v. 9) 
remete aos “quatro ventos” (v. 8) e não aos “quatro chifres” (v. 8) encontra 
mais respaldo linguístico-gramatical posto que está a fazer uso das regras 
de concordância do idioma hebraico estabelecendo assim a coesão entre 
os versos 8 e 9. Neste caso, no texto bíblico, o “chifre pequeno” não 
precisaria ter relação direta com o bode (Grécia) como entende quem opta 
por Antíoco. 

 
Esta interpretação adventista, além da questão gramatical, tem que 

ver até com “bom-senso”. O substantivo “ventos” (v. 8), ao contrário de 
“chifres” (v. 8), é o antecedente mais próximo do pronome pessoal “deles” 
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(v. 9). Assim, mesmo que não houvesse a possibilidade gramatical deste 
pronome (“deles’) fazer referência a este substantivo (“ventos”) em virtude 
da discrepância de gênero, ainda assim, seria mais prudente interpretar o 
texto de modo que “deles” referenciasse “ventos”. Dito doutra maneira, o 
substantivo “ventos” é primeiramente feminino, mas também pode ser 
masculino. 

 
Mas ainda que ele fosse somente feminino, como também é 

feminino o substantivo “chifres”, “ventos” deveria ser a opção preferível 
por estar mais próximo do pronome “deles”. Esta hipótese, obviamente, 
implicaria o reconhecimento de uma anomalia presente no texto 
tornando-o extremamente ambíguo, não sendo possível solucioná-la 
pelas regras gramaticais. Mas, ao mesmo, demonstraria ser um “bom 
senso” escolher a opção “ventos” em lugar de “chifres” como o substantivo 
remetido pelo pronome “deles”. No fim das contas, a posição tradicional 
está ancorada na gramática e no “bom senso”. 

 
Algo, contudo, que chama a atenção do intérprete atual é saber o 

porquê de Daniel ter redigido seu texto de modo menos objetivo, dando 
margem gramatical para mais de uma interpretação. O profeta poderia 
começar o verso 9 repetindo o substantivo “chifres” ou “ventos” a fim de 
deixar explícito no texto a sua própria convicção em torno da procedência 
do “chifre pequeno”: (1) de um dos “chifres” saiu o “chifre pequeno” (o 
ponto de vista de Reis) ou (2) “de um dos “ventos” saiu o “chifre pequeno” 
(a posição adventista). Assim, é interessante tentar descobrir o porquê 
desta característica literária redacional no texto do profeta Daniel. 
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Olhando exclusivamente para o verso 9 percebe-se que cerca de 

metade de seu texto tem que ver com geografia, isto é, pontos cardeais e 
localidades designadas na seguinte sequência: “sul”, “oriente” e “terra 
gloriosa”. Esta sequência mostra justamente o fluxo geográfico para o qual 
o “chifre pequeno” avançaria e se tornaria forte. Mas, por outro lado, ela 
simplesmente não declara com todas as letras de qual ponto geográfico o 
“chifre pequeno” partiu senão para quais locais ele se engrandeceu ou “se 
tornou muito forte”. Ou seja, a procedência deste chifre, neste verso, não 
está explícita. De todas as indicações, apenas dois pontos cardeais não são 
mencionados, o norte e o ocidente. Considerando a cidade de Susã como 
ponto de referência geográfico, pois Daniel vê a si mesmo nela e de lá 
descreve os eventos (v. 2), então a procedência deste “chifre pequeno” só 
poderia estar no norte ou no ocidente desta cidade. 

 
Esta “implicitude” do ponto geográfico específico do qual procedeu 

o “chifre pequeno” no verso 9 se ajusta ou se harmoniza com uma noção 
de lugar e não com uma noção de reino. Assim, neste verso, o que não 
está claro no texto é o lugar de onde ele partiu e não o reino do qual ele 
procedeu. Deste modo, a ambiguidade da relação do pronome “deles” 
com seu respectivo substantivo, “ventos” ou “chifres”, se alinha melhor 
com a ideia de lugar (“ventos”) do que com a ideia de reino (“chifre”) até 
porque dificilmente se poderia falar de um reino real representado pela 
figura de um “chifre” se não se soubesse sua real localização geográfica. 
No verso 8, está claro que os quatros chifres cresceram para quatro 
localidades explícitas e conhecidas, os “quatro ventos do céu” ou 
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simplesmente os quatro pontos cardeais. Como se percebe, não há 
“implicitude” alguma neste verso. Assim, portanto, a razão pela qual Daniel 
não foi explícito ao mencionar a procedência do “chifre pequeno” no verso 
9 quando resolveu empregar o pronome “deles” em vez de um substantivo 
específico é que simplesmente também não está explícita a procedência 
geográfica deste chifre. 

 
Só não se sabe ao certo se esta procedência geográfica implícita do 

“chifre pequeno” no texto ocorreu por falta de revelação ou por voluntária 
omissão humana. Em ambos os casos, porém, a razão poderia ser o fato 
de que o foco principal de toda visão no capítulo 8 está mais no âmbito 
celestial (v. 10-14) do que no âmbito terrestre. Se Daniel de fato desejasse 
expressar que a procedência do “chifre pequeno” no verso 9 foi de um dos 
outros “quatro chifres” que cresceram para os “quatro ventos do céu” não 
haveria razão alguma para não mencionar o ponto geográfico do qual 
partira o “chifre pequeno” no verso 9, como ele fez com o bode (v. 5), 
porque tudo estaria explícito, as claras. Mas simplesmente dois pontos 
cardeais não foram mencionados (norte e ocidente). Em síntese, a 
“implicitude” geográfica presente no verso 9 condiz com a geografia final 
do verso 8. Assim, os intérpretes adventistas têm amparo gramatical e 
temático nos versos 8 e 9 para sustentar seu ponto de vista. 

 
A tese de Reis quanto à identidade do “chifre pequeno” como 

Antíoco Epifânio simplesmente não se enquadra neste cenário linguístico-
gramatical e temático-geográfico. Se o “chifre pequeno”, como Antíoco (v. 
9), procedeu de um dos quatro chifres (v. 8), então ele surgiu do chifre que 
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cresceu para o oriente já que pela história sua dinastia selêucida remete 
ao general grego Seleuco, governante da parte do então império grego 
de Alexandre o grande. Sendo este o caso, isto produziria a seguinte 
realidade no verso 9: Antíoco teria surgido no oriente, a geografia 
pertencente a Seleuco, em seguida se tornado “muito forte” para o sul, 
depois crescido ainda mais para o oriente, local de onde surgira, para só 
então ter atingido seu clímax ao chegar à “terra gloriosa”, isto é, Jerusalém. 
Mas, como se lê, o oriente é explicitamente mencionado no verso 9. 

 
Além disso, tendo surgido aí, não teria como ele ter se tornado 

“muito forte” para o sul porque, como se sabe, sua investida militar 
naquela região foi um verdadeiro fiasco, algo que Reis comedidamente 
até admite – “Antíoco IV Epifânio realmente tomou ‘preeminência’ sobre 
o leste e o sul, e a Palestina, chegando até o Egito [o sul] – embora com 
menos sucesso”. 

 
De qualquer modo, não contente com esta constatação gramatical 

e geográfica, Reis desenvolve alguns pensamentos a fim de demonstrar 
que a posição tradicional e seus intérpretes pecam por ignorar “vários 
argumentos [que] podem ser propostos para explicar as discrepâncias de 
gênero nessa passagem”. A partir deste comentário, o que se pensa é que 
Reis apresentará argumentos que possam fazer com que a concordância 
de gêneros entre substantivos e pronomes da gramática hebraica deva ser 
minimizada ou até mesmo rejeitada. Aliás, é o que ele realmente assevera 
quando após apresentar seus argumentos conclui: “Portanto, de um ponto 
de vista puramente gramatical, há realmente pouca relevância o uso de 
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um gênero masculino para formas femininas em Dan 8:9 e a origem do 
‘chifre pequeno’ não deve depender desse argumento”. 

 
Incoerentemente, embora Reis diga que a origem do “chifre 

pequeno” não deva depender deste argumento, é justamente com base 
no argumento de que o “chifre pequeno” partiu dos “quatro chifres” e não 
dos “quatros ventos” como entendem os adventistas da posição 
tradicional, que os defensores da opção por Antíoco recorrem para 
determinar a identidade do “chifre pequeno”. 

 
O primeiro argumento desenvolvido por Reis para demonstrar que 

a posição adventista tradicional falha ao dar importância para a 
concordância de gêneros entre substantivos e pronomes na relação entre 
os versos 8 e 9 do capítulo 8 é constatar que “a justaposição de gêneros é 
um fenômeno muito comum no hebraico bíblico”. Ou seja, de acordo com 
ele, uma vez que “substantivos femininos podem tomar sufixo masculinos 
quando no plural”, isto então indicaria, segundo seu ponto de vista, que o 
fato de “de um deles” (v. 9), um pronome masculino, concordar com 
“ventos” (v. 8), substantivo feminino e masculino, como argumentado por 
intérpretes adventistas, não deve ser tomado como argumento conclusivo. 

 
Reis não está errado quando apresenta estas constatações. 

Realmente, esta “justaposição de gêneros” ocorre com relativa frequência 
na Bíblia Hebraica, o Antigo Testamento cristão. Não sem razão ele apela 
para estudiosos do idioma que “definem esse fenômeno de masculinizar 
formas femininas como ‘marcação zero’”. Isto significa, em termos 
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práticos, que o “hebraico concede às formas masculinas ‘procedência, 
prioridade’, pois as considera mais potentes”. Noutros termos, é a partir 
do masculino que o hebraico se constrói na relação de gêneros dos 
vocábulos. O problema de todo este argumento no que diz respeito à 
concordância dos termos nos versos 8 e 9 não é essa constatação como 
faz Reis. O problema é que esta constatação só reforça a tese tradicional 
e não explica por que ela deve ser rejeitada nos referidos versos. 

 
Há de se convir, se toda relação de gênero no hebraico bíblico se 

fundamenta a partir da prioridade dos termos masculinos em relação aos 
femininos – o que justifica que termos femininos plurais recebam sufixos 
masculinos – então o que ocorre nos versos 8 e 9 de Daniel 8, um termo 
masculino do verso 9 (“deles”) concordando com um termo de gênero 
duplo do verso 8 (“ventos”) e não com outro de gênero apenas feminino 
no mesmo verso (“chifres”) é apenas mais um exemplo dos padrões 
bíblicos, a força do gênero masculino. Ou seja, não haveria razões para 
minimizar a argumentação tradicional adventista em torno desta 
concordância como Reis quer fazer porque ela estaria em harmonia com 
à gramática e, além disso, também estaria seguindo o próprio padrão 
bíblico de dar preferência aos termos masculinos em discrepância de 
gêneros. 

 
Este argumento de Reis só teria consistência se ele demonstrasse 

como a argumentação tradicional – que propõe a concordância entre dois 
termos masculinos (“deles” com “ventos”) e não uma concordância de 
masculino com feminino (“deles” com “chifres”) – contrariaria a gramática 
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hebraica e aos padrões bíblicos, o que não é o caso. Logo, o primeiro 
argumento de Reis para tentar minimizar a importância que a posição 
tradicional dá a esta relação de gêneros não é consistente. Um argumento 
que está em consonância com um padrão (posição tradicional), padrão 
este constatado pelo próprio Reis, é inerentemente mais consistente do 
que o argumento do próprio Reis que apenas constatou um padrão para 
tentar minimizar a importância dada ao próprio padrão pela posição 
tradicional. 

 
Um outro ponto em que Reis peca ao tentar refutar o entendimento 

tradicional, está na confusão morfológica (classe das palavras) do idioma 
hebraico, a língua do capítulo 8 de Daniel. O argumento tradicional 
assevera que o pronome “deles” (plural masculino) do verso 8 remete ao 
substantivo anterior “ventos” (plural masculino ou feminino) e não ao 
substantivo “chifres” (plural feminino somente), ambos no verso 9. Para 
refutar este posicionamento, Reis argumenta que “substantivos femininos 
podem tomar sufixos masculinos quando no plural”. O problema é que o 
que ocorre nos versos 8 e 9 não é o caso de substantivos femininos 
receberem sufixos masculinos quando no plural. O que ocorre, segundo a 
posição tradicional, é o caso em que um pronome masculino plural se 
remete ao seu respectivo substantivo masculino plural. “Deles” (v. 8) é um 
pronome; “chifres” e “ventos” (v. 8), substantivos. Ou seja, Reis confunde a 
relação de pronomes e substantivos com “substantivos femininos [que] 
podem tomar sufixos masculinos quando no plural”. No hebraico, 
pronomes e sufixos pronominais não são exatamente a mesma coisa como 
Reis faz parecer ao argumentar desta maneira. 
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É em virtude desta diferença entre estas duas classes de palavras, 

pronomes e sufixos pronominais, que a alegação de Reis em torno do 
argumento tradicional adventista no que diz respeito a esta “discrepância 
de gênero” é absolutamente improcedente. De modo simples, a fim de 
tornar o assunto compreensível, em hebraico, “pronomes” são palavras 
que se conectam a outras palavras, normalmente substantivos, e estão a 
serviço delas porque são regidas por elas. Neste processo de conexão 
deve haver concordância, harmonia, entre o gênero (masculino ou 
feminino) e o número (singular ou plural) de ambos, substantivos e 
pronomes. 

 
Por exemplo, se um substantivo for do gênero masculino e estiver 

no plural, então o pronome que com ele estiver relacionado terá que lhe 
obedecer e deverá, obrigatoriamente, também estar no masculino e 
igualmente no plural. Sufixos pronominais, por outro lado, embora 
exerçam uma função semelhante à de um pronome, virão agrupados ou 
colados no final de outras palavras, desde substantivos, preposições e até 
verbos, algo que não ocorre com os pronomes em si que não precisam 
desta junção com outras palavras. Todavia, mas por se tratarem de 
pronomes, embora como sufixos, eles também seguirão as mesmas regras 
que os pronomes obedecem, isto é, seguir o gênero e o número das 
palavras as quais remetem. 

 
Entendido isto, todo o argumento de Reis contra a alegação da 

posição tradicional é um equívoco. Equivoca-se, em primeiro lugar, acerca 
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do que a posição tradicional está afirmando e, em segundo lugar, quanto 
ao que são as classes de palavras “pronomes” e “sufixos pronominais”. No 
pensamento de Reis, uma vez que “substantivos femininos podem tomar 
sufixo masculinos quando no plural” isto poderia indicar que o pronome 
“deles” (masculino plural) pudesse não se conectar com o substantivo 
“ventos” (feminino ou masculino). O que acontece, entretanto, é que 
mesmo que palavras femininas recebam sufixos masculinos quando no 
plural isto não significa uma não concordância entre sufixos pronominais 
e as palavras a eles associadas, pois a obrigação do sufixo pronominal, em 
hebraico, não é concordar com a palavra a ele conectada, mas com aquela 
palavra a qual ele remete e lhe obedece. 

 
Ou seja, mesmo que uma palavra seja feminina e venha 

acompanhada de um sufixo pronominal no masculino plural, isso só 
indicaria que este sufixo masculino no plural remete não à própria palavra 
feminina com a qual está unido, mas a alguma outra palavra para além 
desta e que deverá estar no masculino plural, pois o sufixo pronominal, 
assim como o pronome, é servo da palavra a qual remete e não servo da 
palavra com quem está agrupado. A palavra a qual ele remete não é a 
mesma palavra com a qual ele está unido. Dito isto, então o que Reis 
chama de “discrepância de gênero” e traz como exemplo no final de seu 
artigo em absolutamente nada afeta a posição tradicional. 

 
Para tentar dar peso a sua compreensão, que na realidade não passa 

de uma confusão em torno da língua hebraica ou falta de compreensão 
da posição tradicional, Reis apresenta no final de seu texto uma tabela 
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contendo, para ele, “conflitos de gênero” em Daniel 7 e 8. Três exemplos 
são extraídos a partir do capítulo 7. No primeiro, no verso 8, que diga-se 
de passagem consiste num problema crítico-textual (palavras não 
originais) que Reis ignora, está um exemplo de uma relação de gênero a 
partir de uma preposição com sufixo masculino plural “entre os” e o 
substantivo feminino plural “chifres”; o segundo, no mesmo verso, o 
substantivo feminino plural “chifres” e o verbo conjugado e flexionado em 
forma masculina “arrancados”; o terceiro, já no verso 24, é uma dedução 
de uma suposta relação entre uma preposição com sufixo pronominal 
masculino “depois deles” e uma palavra feminina “chifres”. 

 
O problema com este último exemplo é que Reis não explica por 

que a relação de gênero deve ser entre “depois deles” (masculino) e 
“chifres” (feminino”), o que consiste num erro de gramática, e não entre 
“depois deles” (masculino) e “reis” (masculino), o antecedente mais 
próximo e obediente à regra gramatical. Talvez seja apenas uma 
fabricação artificial de um fato a fim de subsidiar seu pensamento. 
Ademais, como dito, estes exemplos mostram apenas que palavras 
femininas podem receber sufixos masculinos e isso não é aplicável ao que 
afirmam os intérpretes adventistas já que estes falam da relação de um 
pronome com seu respectivo substantivo. Os exemplos do capítulo 8 
apresentados por Reis são extraídos do verso 9, já comentados aqui, e do 
verso 23, o que não foge a essa confusão morfológica praticada por ele 
em outro momento. 
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Erro 8: uma questão de coerência 
 

Outro problema grave deste argumento de Reis tem que ver com a 
coerência interna de sua própria posição. A fim de derrubar o que julga 
ser um pressuposto adventista – “Daniel 8 só pode ser entendido à luz de 
Daniel 2 e 7” – ele tenta demonstrar como o capítulo 8 deve ser visto de 
maneira independente, sem relação com os capítulos 2 e 7. Para ele, “o 
capítulo [8] contém informações suficientes para se sustentar sozinho sem 
depender de certas pressuposições interpretativas que a interpretação 
Adventista tradicional aplica a Daniel 2 e 7. Essa falha é o calcanhar de 
Aquiles desta abordagem”. Reis assevera que o capítulo 8 “contém 
informações suficientes para se sustentar sozinho” (ênfase acrescida). 

 
Assumindo a posição de que o capítulo 8 “contém informações 

suficientes para se sustentar sozinho”, então para ser coerente com esta 
afirmação, Reis deveria argumentar usando somente as informações do 
capítulo 8 para explicar as próprias questões do capítulo 8, sem auxílio de 
outros capítulos, principalmente do capítulo 7. Contudo, para mostrar que 
a discrepância de gênero entre pronome e substantivos nos versos 9 e 8 
do capítulo 8 é algo a ser minimizado, Reis recorrerá ao que ele 
indevidamente reconhece como discrepância de gêneros em sufixos 
pronominais fora das fronteiras do capítulo 8. E para tornar a incoerência 
ainda mais manifesta, ele buscará informações no capítulo 7, o mesmo 
capítulo que quando usado para lançar luz sobre os assuntos do capítulo 
8 pelos intérpretes adventistas é visto por ele como um “calcanhar de 
Aquiles desta abordagem”. 
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Reis precisa apresentar critérios que justifiquem o porquê que, para 

a posição tradicional, as informações do capítulo 7 não podem lançar luz 
sobre as informações do capítulo 8, mas as relações de gênero do capítulo 
7, podem lançar luz sobre as relações de gênero do capítulo 8, algo que 
não é apresentado em momento algum de seu artigo. Como já 
demonstrado aqui, o fato de o capítulo 8 ter marcas predominantemente 
judaicas, o que o torna de certa maneira diferente do capítulo 7, não é um 
argumento consistente. No final das contas, a tentativa de demonstrar 
independência entre os capítulos 7 e 8 foi o calcanhar de Aquiles da 
abordagem de Reis por fazê-lo pecar na questão da coerência. 
 

Erro 9: a procedência do “chifre pequeno” 
 

Em certos momentos, Reis usa um tom um tanto quanto retórico 
para mostrar que a posição adventista tradicional é incorreta e que os 
argumentos utilizados por seus intérpretes são inconsistentes. Ele afirma: 
“O argumento tradicional se tornaria inexpugnável se, em vez disso, 
surgisse dos ‘quatro ventos’ um ‘vento pequeno’ – na verdade, a figura de 
um ‘vento pequeno’ que cresce em força poderia ser igualmente eficaz 
como símbolo na visão. Mas isso não é o que lemos”. O problema desta 
fala meramente retórica é desconhecer a própria dinâmica do capítulo 8. 
E isto é ainda mais problemático porque Reis diz se utilizar de um método 
de “’leitura próxima’ (atendendo-se ao contexto imediato) do texto de 
Daniel”. Em todo o capítulo 8, a palavra “chifre” é utilizada para indicar 



78 
 

reinos ou reis (cf. 8:20-22). Deste modo, para indicar o reino subsequente 
aos quatro anteriores, seja ele Antíoco ou Roma, a única figura apropriada 
para isso seria a utilização da mesma palavra até então utilizada para 
indicar reis ou reinos, a palavra “chifre”. 

 
Assim, por qual razão Reis acha que a interpretação que opta por 

Roma, um reino, só seria “inexpugnável” se em lugar de “chifre”, palavra 
que no contexto indica reis ou reinos, estivesse a palavra “vento”? Se em 
lugar de “chifre pequeno” estivesse “vento pequeno” para indicar a saída 
do império Romano dos “quatro ventos” e não dos “quatro chifres” como 
Reis prefere, isto jamais tornaria o argumento tradicional “inexpugnável” 
como ele afirma. Ao contrário, isto tornaria o argumento absolutamente 
inconsistente já que um suposto “vento pequeno” no próprio contexto não 
teria como indicar império algum. Logo, “chifre pequeno” é justamente o 
que torna a opção por Roma um “argumento inexpugnável”. 

 
Em outro momento, continuando com sua abordagem apenas 

retórica, Reis argumenta que “o padrão tipológico nas visões de Daniel 7 
e 8 é consistente: chifres estão sempre ligados a animais, apenas cabeças 
geram chifres, apenas chifres geram chifres. O ‘chifre pequeno’ em Daniel 
7 surge entre os chifres do quarto animal, e, em Daniel 8, de um dos quatro 
chifres gregos do bode”. Este tipo de argumentação peca em dois pontos, 
pelo menos. O primeiro deles, já mencionado aqui, tem que ver com 
coerência. Se Reis afirma uma independência do capítulo 8 em relação ao 
capítulo 7, então o padrão tipológico do capítulo 7 não deveria ser usado 
como base para o capítulo 8, mas é justamente isto o que ele faz. Reis não 
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demonstra critério algum além de sua própria conveniência que justifique 
a utilização ou não de informações do capítulo 7 para iluminar questões 
do capítulo 8. Se ele entende que o capítulo 8 contém informações 
suficientes para se sustentar sozinho e que é um erro pressupor que o 
capítulo 7 lance luz sobre o capítulo 8 como faz a posição tradicional, por 
que então tomar o padrão tipológico do capítulo 7 como referência para 
interpretar o padrão tipológico do capítulo 8? 

 
O segundo tem que ver com criação de um cenário rígido 

fundamentado no capítulo 7 que impede que o capítulo 8 se apresente de 
modo independente do próprio capítulo 7. E, que ironia, Reis é aquele que 
defende que o capítulo 8 seja lido independentemente do capítulo 7. No 
raciocínio de Reis, uma vez que os chifres do capítulo 7 são provenientes 
de animais, de cabeças e de outros chifres, logo, para ele, o “chifre 
pequeno” do capítulo 8 só poderá também sair de um animal, de uma 
cabeça ou de um chifre e não de “um vento” como entende a posição 
tradicional. Isto é o que ela chama de “padrão tipológico” e o que, 
segundo pensa, faz com que o “chifre pequeno” do capítulo 8 não proceda 
de “ventos” e sim de “chifres”, impedindo a identificação deste “chifre 
pequeno” com Roma. 

 
Se Reis fosse coerente com aquilo que ele mesmo propõe, uma 

leitura independente do capítulo 8 em relação ao capítulo 7, ele deveria 
chegar à mesma conclusão a que chegaram os intérpretes adventistas. 
Tomando apenas o capítulo 8 como base, ao se olhar para o verso 8 
percebe-se que este verso termina mostrando o crescimento dos “quatro 
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chifres notáveis” em direção aos “quatro ventos do céu”. Deste modo, 
fazendo uso da própria recomendação de Reis – o capítulo 8 deve ser lido 
de modo independente do capítulo 7 – a fim de demonstrar a 
inconsistência de sua própria abordagem, é perfeitamente possível 
defender que o “chifre pequeno” do verso 9 tenha partido dos “quatro 
ventos” (v. 8) e não dos “quatro chifres” (v. 8). 

 
No início do capítulo 8, no verso 3, Daniel descreve o primeiro 

animal da visão, o “carneiro” de dois chifres. No verso seguinte (v. 4), ele 
mostra que este carneiro dava marradas para alguns pontos cardeais, 
“ocidente”, “norte” e “sul”.  Em seguida Daniel encerra a descrição deste 
carneiro neste mesmo verso (v. 4) apenas reforçando seu poder e suas 
conquistas. No verso seguinte (v. 5), Daniel introduz na cena o outro 
animal, o “bode” com um “chifre notável”. Mas como o texto mostra, a 
procedência ou ponto de partida deste bode com chifre não é um animal, 
uma cabeça e nem um chifre, mas um ponto cardeal, o “ocidente”. 

 
Ora, há de se convir, se o próprio capítulo 8 mostra um reino que 

atua para alguns pontos cardeais e em sequência outro reino que procede 
de um destes pontos cardeais (ocidente), então não há motivos para 
menosprezar a opinião de que outro reino, no mesmo capítulo, agora 
representado por um “chifre pequeno”, símbolo de reis ou reinos (Cf. 8:20-
22), também proceda de um ponto cardeal, dos “quatro ventos do céu” (v. 
8) como Reis quer fazer parecer com seu “padrão tipológico”. Portanto, o 
“padrão tipológico” de Reis, além de incoerente, não é um argumento 
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consistente que refuta a afirmação tradicional de que o “chifre pequeno” 
de 8:9 partiu dos “quatro ventos” e não dos “quatro chifres”. 

 
De modo bastante simples, para que isto fique claro ao leitor, na 

visão, o primeiro animal, o carneiro (Média-persa) atuava para alguns 
pontos cardeais (v. 4). O animal seguinte, o bode (Grécia), procede de um 
destes pontos cardeais (v. 5). Aqui tem-se uma dinâmica geográfica na 
sucessão dos reinos. Esta mesma dinâmica se repete na sequência de 
sucessões. O bode encerra sua atuação crescendo para os “quatro ventos 
do céu” (v. 8). Pela dinâmica do capítulo, de onde então deveria partir o 
reino seguinte, o “chifre pequeno”? Pela indicação do próprio capítulo 8, 
de um dos pontos cardeais (“ventos”) e não de um dos quatro reinos 
(“chifres”) já que esta é a dinâmica do capítulo.  

 
Entendido desta maneira, em absolutamente nada o “padrão 

tipológico” de Reis é motivo plausível para negar que o “chifre pequeno” 
de 8:9 proceda dos “quatro ventos” do verso anterior. Deve-se considerar 
que assim como o “carneiro” de “dois chifres” atua em alguns pontos 
cardeais (“ocidente”, “norte” e “sul”) e o animal seguinte, o “bode” com 
“chifre notável”, procede de um destes pontos, o “ocidente”, o mesmo 
acontece com os “quatro chifres” oriundos deste “bode” que crescem para 
os “quatro ventos” (v. 8) e de um destes “ventos” procedeu o “chifre 
pequeno” (v. 9). A posição tradicional é absolutamente consistente com as 
informações do próprio capítulo 8 independentemente do capítulo 7. 
Simplesmente, se Reis tivesse sido fiel à sua própria proposta de 
compreender o capítulo 8 de modo independente, ele teria chegado à 
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mesma compreensão dos intérpretes tradicionais já que este 
entendimento encontra respaldo no próprio capítulo 8 a despeito do 
capítulo 7.  

 
Desta forma, quando ele diz essas palavras: 
 

Devemos perguntar se faria sentido que a visão tratasse de 
um bode (Grécia) com um grande chifre (Alexandre) seguido 
de quatro chifres igualmente gregos, apenas para que, no 
final das contas, Gabriel virasse para Daniel e dissesse: 
“Daniel, esqueça o bode e os cinco reis gregos que surgem 
dele, eles não têm nenhuma relevância para a profecia das 
2.300 tardes e manhãs. Ainda há um sexto [no capítulo 8 é o 
sétimo] rei que virá num futuro distante que não tem nada a 
ver com os cinco primeiros reis gregos, um reino 
desconhecido agora, cujo nome eu não posso lhe dar. Preste 
atenção nele!” Mas é justamente isso que o argumento de 
um “chifre pequeno” romano quer”. 

 
Elas não passam de um jogo de retórica somente, bem distante da 

realidade bíblico-apocalíptica como apresentada no capítulo 8. Faz todo 
sentido que Gabriel dissesse para Daniel, como ironicamente Reis deixa 
claro com seu palavreado, que o profeta focasse no que erroneamente ele 
chama de “sexto rei” (no capítulo 8, este “chifre pequeno” é o sétimo 
reino). Recorrendo ao capítulo 7, pois Reis também recorre a esse capítulo 
em seu “padrão tipológico”, percebe-se que o “chifre pequeno” deste 
capitulo é o mesmo “chifre pequeno” do capítulo 8 e este chifre, em Daniel 
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7, foi o que mais chamou a atenção do profeta (cf. 7:19-20) e para o qual 
ele pediu uma explicação porque era diferente (7:24). 

 
Ou seja, em primeiro lugar, Reis precisa decidir se o capítulo 7 e 8 

devem ser considerados juntos ou não. Se forem considerados juntos, 
então fica claro que o “chifre pequeno” do capítulo 8 é o “chifre pequeno” 
do capítulo 7; se, por outro lado, nada do capítulo 7 for considerado para 
iluminar o capítulo 8, ainda assim o “chifre pequeno” de 8:9 será um sétimo 
reino diferente dos quatro reinos anteriores (“quatro chifres”). Esta 
entidade seria um reino como os quatro outros, pois, como eles, também 
é um chifre, e ao mesmo tempo diferente deles, partindo não do bode, 
mas dos “quatro ventos do céu” (8:8) como entende a posição tradicional, 
com respaldo do próprio capítulo 8, da gramática e dos padrões bíblicos. 
As alegações de Reis, neste ponto, repousam numa leitura superficial do 
texto e não numa “leitura próxima” como ele afirmou. 
 

Erro 10: o maior dos ataques 
 

Neste tópico, Reis termina seus ataques contra a posição 
tradicional adventista utilizando-se, mais uma vez, de artimanhas retóricas 
e pouca credibilidade interpretativa. Nas palavras dele: “À luz do ataque 
grotesco de Antíoco contra os judeus, seria mesmo razoável que Deus os 
tivesse deixado desinformados em relação a essas agressões, omitindo 
esses eventos das profecias de Daniel? É muito improvável. Visto sob este 
prisma, Antíoco IV Epifânio parece o candidato invicto aqui”. Ou seja, 
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segundo seu pensamento, devido ao “grotesco ataque de Antíoco contra 
os judeus” e as “agressões” por ele cometidas contra esse povo, seria 
improvável que Deus não lhes preparasse para este evento dando-lhes 
alguma revelação profética prévia. Reis não está completamente errado. 
Mas duas coisas disso se extraem. Uma tem que ver com o mal ao povo 
de Deus, no caso os judeus, como sendo motivo para que Deus lhes 
revelasse este futuro, e nisto ele está certo. 

 
Curiosamente, talvez por conveniência pessoal ou desatenção, Reis 

ignora o mal que os romanos fizeram a estes mesmos judeus. Numa 
análise histórico-comparativa relativamente simples, ficará visível que o 
mal que os romanos fizeram contra os judeus é maior do que o mal que 
Antíoco Epifânio fez contra este mesmo povo. A título de exemplo, os 
judeus após a célebre revolta dos Macabeus conseguiram reaver o 
controle da cidade e do templo, purificando-os das abominações ali 
cometidas pelo rei selêucida (Antíoco IV Epifânio) e retomando os 
sacrifícios diários. Roma, no ano 70 d.C., não só matou incontáveis judeus, 
mais do que Antíoco, mas destruiu o templo e a cidade, o que Antíoco não 
fez, extinguiu o sacrifício diário2 do templo cujos efeitos se vê até os dias 
de hoje. Além disso, algumas décadas depois, eles expulsaram os judeus 
de sua própria terra na revolta de Bar Kochba. 

 
                                                 

2 A expressão “sacrifício diário”, a partir do original hebraico, é bastante discutida. E até que 
neste livro, a partir da página 253, haja uma apresentação desta discussão ela será utilizada 
como legítima por duas razões: (1) é como as traduções portuguesas a trazem e, em função 
disto, (2) ela já está no imaginário do leitor de Daniel 8. 
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Ou seja, considerando a sugestão de Reis, de que Deus dificilmente 
deixaria de revelar um mal contra seu povo, então é justamente por esta 
razão que a proposta tradicional adventista deve ser preferida à opção por 
Antíoco posto que o mal causado pelo império romano foi maior. A ação 
de Roma contra judeus afetou três pilares da aliança de Deus com eles: 
território, cidade e templo, algo que nas proporções romanas Antíoco 
esteve bastante distante de fazer. 

 
A outra colocação a ser extraída desta fala de Reis tem relação com 

a revelação de Deus. Ele diz – “À luz do ataque grotesco de Antíoco contra 
os judeus, seria mesmo razoável que Deus os tivesse deixado 
desinformados em relação a essas agressões, omitindo esses eventos das 
profecias de Daniel?” – Reis está certo, Deus não deixou seu povo 
desinformado quando a agressão que sofreria. Ele só está errado na 
identificação do agente agressor. Incontestavelmente, Deus, de fato, 
revelou esta perseguição ao povo judeu. Os versos 23 e 24 do capítulo 8 
e parte do capítulo 9 (v. 25-27) descrevem o mal que os romanos fariam 
aos judeus. É por esta razão que Cristo alertou justamente seus discípulos, 
todos judeus, para que se lembrassem das palavras proferidas pelo profeta 
Daniel acerca do “abominável da desolação” (cf. Mt 24:15) que nada mais 
é do que uma referência direta ao mal que este “chifre pequeno” do 
capítulo 8 faria a seu povo (cf. Dn 9:27). Em suma, todos os argumentos 
que Reis se propôs a levantar para demonstrar que o suposto pressuposto 
adventista de que “Daniel 8 só pode ser entendido à luz de Daniel 2 e 7” 
se revelaram um tiro no próprio pé porque corroboram com a posição 
tradicional, aquela que ele incoerentemente se propôs a refutar. 
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CAPÍTULO III 
“O ‘chifre pequeno’ de Daniel 8 é romano” 

 
 
 

A segunda parte do artigo de Reis contra a interpretação tradicional 
adventista acerca da identidade do “chifre pequeno” de Daniel capítulo 8 
tem que ver com o que ele julga ser um outro pressuposto desta 
interpretação tradicional – “O ‘chifre pequeno’ de Daniel 8 é Romano”. Ou 
seja, a partir do título deste tópico, o que fica evidente é que para Reis a 
interpretação tradicional apenas pressupõe que este “chifre pequeno” seja 
Roma e não que esta compreensão seja o fruto, o resultado e a conclusão 
de um processo interpretativo do próprio texto bíblico do referido 
capítulo. 

 
Não obstante, como já foi possível perceber, a identificação deste 

“chifre pequeno” no entendimento adventista tradicional não é um 
pressuposto como pensa Reis. Ao contrário, ela é o resultado de uma 
interpretação firmada no próprio capítulo 8, possível de se obter 
independentemente dos capítulos 2 e 7, além de estar fincada na própria 
gramática hebraica por meio da concordância de gênero entre pronomes 
e substantivos, que é um padrão bíblico. E é aqui que começam os 
problemas de Reis neste seu segundo tópico, problemas de raciocínio 
lógico principalmente. 
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Erro 11: pressuposto errado 
 

Afinal de contas o que é um pressuposto do qual Reis tanto fala em 
seu artigo? De modo simples e objetivo, pressuposto, como o próprio 
nome já sugere, é uma suposição prévia que sem contestação se admite 
como verdadeira e da qual se parte para a formulação de um raciocínio 
ou argumento. Por exemplo, quando se diz para outrem – Deus é o criador 
de todas as coisas e por isso a vida não é obra do acaso como dizem os 
ateus – esta assertiva pressupõe, tem como suposição prévia, a ideia de 
que Deus existe pois se não existisse, então não seria criador de nada. 
Observe que se admitiu a existência de Deus como verdadeira sem antes 
considerar como verdadeira ou falsa a própria ideia acerca de sua 
existência. Assim, esta noção prévia e que permeia a fala de alguém e é 
anterior a ela é chamada de pressuposto ou de pressuposição. 

 
Desta forma, quando se parte de um pressuposto errado, não mais 

é possível, pelas leis do pensamento lógico (deduções), se concluir algo 
verdadeiro ainda que o próprio raciocínio, o processo de pensamento, 
esteja correto. Uma vez que se considera como verdadeira uma ideia falsa 
que permeia toda fala de alguém, não haverá possibilidades lógicas de 
uma conclusão proveniente desta mesma fala ser verdadeira. No caso de 
Reis, como já visto, ele pressupõe que o entendimento adventista em 
torno de Daniel 8 no que diz respeito à identidade do “chifre pequeno” é 
um pressuposto, uma ideia prévia não contestada, formado porque os 
intérpretes da posição tradicional julgam que só é possível enxergar Roma 
neste capítulo tendo como base os capítulos 2 e 7. No primeiro capítulo 



88 
 

deste livro percebeu-se como esta compreensão de Reis é infundada, pois 
é perfeitamente possível defender e manter o entendimento tradicional 
apenas no capítulo 8. 
 

Erro 12: desconhecimento da posição tradicional 
 

Para os intérpretes defensores da posição adventista tradicional, o 
“chifre pequeno” de Daniel capítulo 8 é o império romano. Este 
entendimento nos círculos adventistas é tão antigo quanto à própria igreja 
adventista. Esta forma de compreender este capítulo foi resultado de 
bastante estudo, de décadas de pesquisas linguísticas, teológicas e 
históricas. Mas, para Reis, isto é apenas como um pressuposto gratuito do 
adventismo, uma ideia que durante décadas foi aceita como verdadeira 
sem que nunca tivesse sido contestada por ninguém e que até hoje ainda 
se mantém de pé. 

 
Se este for o caso, então o adventismo hoje deve dar glórias a Deus, 

pois trouxe Reis para ser um divisor de águas na história interpretativa 
adventista em torno deste tema, já que finalmente alguém foi enviado para 
mostrar a esta denominação cristã o que ela nunca outrora percebera, que 
Roma no capítulo 8 de Daniel é apenas um pressuposto. É possível que 
seja isto realmente o que está acontecendo aqui? Dificilmente, pois como 
visto, o que ele propõe em sua “atualização” simplesmente não é atual. 
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No século passado, dentro do próprio adventismo, outros 
argumentaram de modo bastante semelhante a Reis. Raymond Cottrell, 
por exemplo, na década de 1920, propôs um método de interpretação das 
profecias de Daniel que considerasse o próprio contexto do profeta de tal 
modo que se enxergasse esta profecia a partir de sua perspectiva o que, 
para ele, impediria que ela se estendesse para uma época posterior às 
próprias expectativas judaicas de então. No final dos anos 1970 e início da 
década seguinte, Desmond Ford surgiu propagando, entre outras muitas 
coisas, que “o chifre pequeno” de Daniel 8 não poderia ser Roma, como a 
igreja já entendia há tempos, mas Antíoco IV Epifânio, o rei selêucida do 
segundo século a.C. Reis está propondo que este rei é o “chifre pequeno” 
e o que aceitar essa interpretação tornaria o entendimento tradicional 
finalmente “atualizado”. 

 
Este problema em torno da proposta de Reis ocorre por duas razões. 

A primeira delas é factual. Ele tenta refutar todo o entendimento 
tradicional em torno desta questão tomando uma amostragem bastante 
questionável, a saber, apenas um único representante desta posição, 
Clifford Goldstein. A segunda, e esta pode ser uma possibilidade, seria 
considerar como hipótese que Reis desconheça exatamente o que a 
posição tradicional crê e todo seu histórico de defesa em torno desta 
crença com a formulação de respostas para muitas das alegações por ele 
agora apresentadas. Isto explicaria, por exemplo, seu anacronismo de 
pretender atualizar esta convicção de mais de um século com algo antigo, 
anterior a ela própria. Se este for o caso, então todo o entendimento 
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tradicional passará intacto diante de seus ataques um tanto quanto 
languidos. 
 

Erro 13: raciocínio circular 
 

Um raciocínio é simplesmente um modo de pensar. Todo ato de 
pensar segue leis rígidas que são apresentadas por uma área de estudo 
chamada de lógica. Portanto, um ato de pensar é lógico, possui coerência, 
quando segue as leis da lógica, as leis do pensamento. Logo, para que um 
raciocínio seja lógico ele precisa obedecer a estas leis. Por exemplo, 
observe o seguinte raciocínio: 

 
1. A Bíblia é a verdade porque Deus existe. 
2. E eu sei que Deus existe porque a Bíblia é a verdade 
 
Por mais bem-intencionada que esta pessoa esteja o raciocínio que 

ela elaborou foi equivocado. Sim, de fato, Deus existe assim como a Bíblia 
é verdadeira. Mas, neste exemplo, tais convicções seriam resultado de um 
raciocínio errado. Ora, o que torna esse raciocínio errado? Simples. É 
porque ele é um raciocínio circular. Uma vez que por raciocínio se entende 
o processo mental que consiste no relacionamento de ideias em que se 
parte de uma ideia prévia para se chegar a uma conclusão, um raciocínio 
circular é simplesmente uma mistura de ideias que sai de um ponto de 
partida para retornar para a esta mesma origem. É simplesmente difícil 
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imaginar que um perdido na floresta conseguiria descobrir o caminho 
correto apenas andando em círculos, andando em torno de si mesmo. 

 
No que diz respeito ao artigo de Reis, ele acusa Goldstein de 

formular suas convicções com base em um raciocínio circular o que, 
segundo seu pensamento, mostraria que a tese defendida pelo intérprete 
adventista estaria errada. Numa leitura até simples do material de Reis, se 
percebe que ele chega a esta conclusão por duas razões. Primeira, por 
pressupor um erro da parte do entendimento adventista tradicional. 
Segunda, por falta de compreensão do que significa “processo de 
amplificação”. Em relação a esta primeira razão, como já comentado, é um 
deslize seu pressupor que, para o adventismo, Roma é, no capítulo 8, 
apenas um pressuposto criado com base na relação entre os capítulos 2, 
7 e 8. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Roma é o resultado, a 
conclusão do ato interpretativo de Daniel 8, e não sua pressuposição, a 
ideia prévia que permeia sua interpretação do texto. Logo, com base nisto, 
é possível notar que o raciocínio de Reis parte de uma ideia errada acerca 
do entendimento tradicional. 

 
Quanto à segunda razão, de forma simples, este “processo de 

amplificação” do qual fala Goldstein consiste na visão conjunta dos três 
capítulos, principalmente dos capítulos 7 e 8, de tal modo que as 
informações de um lançam luz sobre as informações do outro. Ou seja, o 
capítulo 8 retoma algumas informações do capítulo 7 e as amplifica 
agregando-lhes mais detalhes a fim de que uma compreensão de todo o 
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quadro profético fique clara. Para Reis, contudo, esse “processo de 
amplificação” é um raciocínio circular. Nas palavras dele: 

 
Se Daniel 8 é uma ‘amplificação’ [de Daniel 7 e (Roma é] o 
quarto animal segundo ele [Goldstein] [então ela]) deveria 
estar aqui claramente, assim como a Medo-Pérsia e a Grécia 
estão. Mas, como veremos, tal conclusão se baseia em 
raciocínio circular. A interpretação tradicional vê Roma aqui 
porque lê Daniel 8 com as mesmas lentes de Daniel 7 (ênfase 
acrescida).3 

 
Reis julga que este “processo de amplificação” é um erro porque não 

consegue perceber coesão entre os capítulos 7 e 8 de Daniel. Daí a razão 
de ele pensar que a posição tradicional adventista se equivoca ao entender 
Daniel 8 à luz de Daniel 7. Tal conclusão, porém, já foi refutada no primeiro 
capítulo desta obra. Estes capítulos apenas lançam luz um sobre o outro, 
mas podem ter leituras independentes que não afetam as convicções 
tradicionais. E todo este processo de iluminação de um capítulo sobre o 
outro é chamado por Goldstein de “processo de amplificação”. Mas é 
nestas bases que Reis conclui que o raciocínio de Goldstein e, por 
implicação, de toda a posição tradicional, é um raciocínio circular. 

 

                                                 
3 Infelizmente, o texto do artigo de Reis neste trecho foi mal diagramado de modo que seu 
conteúdo foi suprimido pela legenda de uma imagem. Logo, o conteúdo desta citação 
direta que se encontra entre colchetes é uma inferência do que porventura venha a ser o 
conteúdo original. 
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Mas fazendo uma dissecação de todo o raciocínio de Reis, cujos 
rastros estão em seu texto, notam-se algumas estruturas peculiares. 
Primeiro, Reis erroneamente pressupõe que faz parte do entendimento 
tradicional o seguinte pressuposto: Daniel 8 só pode ser entendido com 
base no capítulo 7. Em seguida, em virtude deste seu primeiro 
pressuposto, ele então conclui que, para a posição tradicional, Roma é 
apenas um pressuposto no capítulo 8 uma vez que este capítulo é lido 
com base naquele, o que não é verdade já que Roma é a resultado da 
interpretação do capítulo 8. 

 
Noutras palavras, Reis pressupõe que Roma é vista no capítulo 8 

pelos intérpretes adventistas para concluir que Roma é um pressuposto da 
posição tradicional no capítulo 8. Sendo este o caso, então é o próprio 
Reis quem argumenta de maneira circular e não os defensores da posição 
tradicional. Isto significaria que Reis parece desconhecer ou não entender 
o que afirma a posição tradicional, além de estar longe de “atualizar” o 
pensamento adventista com sua proposta anacrônica. 
 

Erro 14: incoerência, semelhanças e diferenças 
 

Reis afirma: “A interpretação tradicional vê Roma aqui porque lê 
Daniel 8 com as mesmas lentes de Daniel 7”. Novamente, isto não está 
correto como já demonstrado. Mas, para tornar sua fala envolta em algum 
fato e não em mero jogo de palavras, ele apresenta o seguinte 
pensamento: 
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A interpretação tradicional vê Roma aqui porque lê Daniel 8 
com as mesmas lentes de Daniel 7. Mas os símbolos das 
potências mundiais em Daniel 7 não são os mesmos de 
Daniel 8: vemos um leão com asas de águia, um urso, um 
leopardo com quatro cabeças e um animal terrível e 
espantoso com dez chifres em Daniel 7; Daniel 8 por sua vez, 
tem um carneiro e um bode. O único elemento 
compartilhado pelos dois capítulos é o tal “chifre pequeno”, 
mas em Daniel 7 ele surge dentre os dez chifres do quarto 
animal enquanto em Daniel 8 ele surge dentre um dos chifres 
do bode (Grécia), como já estabelecemos anteriormente 

 
O problema desta alegação se dá porque Reis julga que as 

diferenças entre os símbolos do capítulo 7 e do capítulo 8 devam 
representar entidades, reis ou reinos, também diferentes. Ele está certo ao 
perceber que os símbolos são diferentes. Contudo, posto que a posição 
tradicional não nega que os símbolos sejam diferentes, então o que deve 
acontecer em seguida é saber se estas diferenças de símbolos implicam 
necessariamente reinos ou reis diferentes, ou se mesmo com símbolos 
diferentes eles ainda assim indicam os mesmos reis ou reinos. 

 
O primeiro problema deste tipo de abordagem tem que ver, 

novamente, com coerência. Reis insiste que Daniel 8 deva ser lido de modo 
independente de Daniel 7 e que se trata de um erro da posição tradicional 
ler aquele capítulo com base neste. Se Reis estiver correto, então o capítulo 
8 não precisa ter relação alguma com o capítulo 7 e tanto os que optarem 
por Antíoco como os que optarem por Roma o devem fazer em virtude 



95 
 

do próprio capítulo 8, sem relação alguma com o capítulo 7. Mas sendo 
este o caso, então as diferenças de símbolos entre os capítulos 7 e 8 pouco 
importariam para determinar a identidade do “chifre pequeno” como 
Roma ou Antíoco da mesma forma como estas diferenças pouco 
importariam para negar a identidade deste “chifre pequeno” como Roma 
ou Antíoco. Assim, o que Reis precisa é explicar ou apresentar algum(ns) 
critério(s) que justifique sua ideia de que as semelhanças entre estes 
capítulos, o que inclui os símbolos, não servem para determinar que o 
chifre pequeno de 8:9 é Roma, mas as diferenças entre os símbolos servem 
para mostrar que não é Roma e sim Antíoco como ele próprio faz. A 
própria conveniência não é um critério válido. 

 
O segundo problema é não perceber que as diferenças de símbolos 

entre os capítulos 7 e 8 não significam diferenças de entidades, reis ou 
reinos. Levando-se em conta que Reis considera as diferenças de símbolos 
entre os capítulos algo importante para negar a conclusão da posição 
tradicional de que o “chifre pequeno” seja Roma, ele precisa considerar 
também as semelhanças entre estes capítulos a menos que apresente um 
critério que justifique por que as diferenças são utilizadas por ele para 
negar a opção por Roma, mas as semelhanças não servem para afirmar 
esta opção. 

 
Deste modo, ao se olhar para as diferenças entre estes capítulos, é 

perfeitamente possível concluir que apesar dos símbolos serem diferentes, 
eles representam as mesmas entidades. Exemplo: o carneiro e o bode do 
capítulo 8, símbolos dos reinos medo-persa e grego respectivamente (cf. 
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8:20-21), no capítulo 7 são retratados como um urso apoiado em uma de 
suas patas tendo na boca três costelas (7:5) e um leopardo com quatro 
asas e quatro cabeças (7:6). Ou seja, numa leitura conjunta dos capítulos 7 
e 8 que Reis insiste em dizer que é inadequada embora recorra aos dois 
capítulos quando lhe convém, é possível notar que estas diferenças de 
símbolo não implicam necessariamente uma diferença de entidade, rei ou 
reino para o qual o símbolo aponta. 

 
Logo, além de ser possível concluir que o “chifre pequeno” de 8:9 é 

um sétimo reino, o império romano, proveniente dos quatros ventos com 
base apenas no próprio capítulo 8, é igualmente possível concluir que o 
mesmo reino é retratado nos dois capítulos com símbolos diferentes – no 
capítulo 7 como um animal terrível e espantoso com dez chifres dos quais 
sai o “chifre pequeno” (7:23-25) e no capítulo 8 como o próprio chifre 
pequeno. E, destaca-se, isso não é algo pressuposto, mas uma conclusão 
extraída das informações fornecidas pelo próprio texto bíblico profético-
apocalíptico como demonstrado. 
 

Erro 15: um falso dilema 
 

Tendo entendido as semelhanças e as diferenças entres os dois 
capítulos, tem-se então a chave para a compreensão de um problema ou 
dilema em relação à posição tradicional que Reis levanta. E diga-se de 
passagem, isto é algo bastante pertinente devido ao fato da procedência 
dos dois chifres pequenos terem origem textualmente diferente nos 
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capítulos 7 e 8, mas serem considerados pelos intérpretes da posição 
tradicional como símbolos da mesma entidade, o império romano. Nas 
palavras do próprio Reis, este cenário de diferenças entre os símbolos dos 
referidos capítulos: 

 
cria um impasse para sua interpretação [tradicional]: 
enquanto o “chifre pequeno” surge dentre os dez “chifres” do 
quarto animal em Dan 7:8, este deve necessariamente sair de 
um dos “ventos” em Dan 8:9 para que seu argumento tenha 
sentido. Logicamente, então, devemos escolher uma das 
duas opções: (1) ou o “chifre pequeno” sai da mesma 
entidade em Daniel 7 e 8 ou; (2) o “chifre pequeno” refere-se 
a entidades distintas nestes capítulos. 

 
Diante deste impasse apresentado por ele, o dilema da 

interpretação tradicional é explicar satisfatoriamente como é possível 
conceber que estes dois chifres pequenos, um no capítulo 7 e outro no 
capítulo 8, representem a mesma entidade apesar de terem origem 
textualmente diferente. Enquanto, no capítulo 7, o “chifre pequeno” surge 
dentre os dez chifres do animal terrível e espantoso (v. 8) este mesmo 
chifre, no capítulo 8, surge dos “quatro ventos do céu” (v. 8-9). Antes, 
porém, de responder à alegação de Reis, é válido evidenciar algumas 
estruturas mentais que permeiam o dilema por ele levantado. Da forma 
como se apresenta, o seu dilema não considera uma terceira via: a 
possibilidade de o mesmo “chifre pequeno” proceder textualmente de 
símbolos diferentes nos capítulos 7 e 8 e ainda assim representarem na 
história a mesma entidade, o mesmo rei ou reino. 
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Ou seja, do modo como este dilema é apresentado por Reis, dá-se 

a impressão de que a posição tradicional é inconsistente por estar numa 
espécie de beco sem saída – se julgar que os chifres pequenos dos 
capítulos 7 e 8 são os mesmos, então estes chifres, por representarem a 
mesma coisa, necessariamente devem ter a mesma origem, o que não 
acontece no texto; por outro lado, se reconhecerem que a procedência é 
textualmente diferente, o que realmente acontece, então também deverão 
reconhecer que se tratam de entidades diferentes, isto é, reinos distintos 
em cada um dos capítulos. 

 
A fim de que os intérpretes da posição tradicional saiam deste 

dilema proposto por Reis, é necessário que primeiro se disseque o próprio 
dilema. Primeiro, este impasse se baseia numa concentração exacerbada 
das diferenças entre os capítulos em detrimento de suas semelhanças. Reis 
se concentra nas diferenças de procedência entre os dois chifres pequenos 
dos capítulos 7 e 8 para criar este cenário de aparente encurralamento. 
Porém, como já afirmado, se as diferenças entre estes capítulos, o que 
inclui a procedência dos chifres, significam necessariamente diferenças de 
entidades, então as semelhanças entre eles devem implicar 
necessariamente igualdade de entidades representadas. 

 
Dito isto, Reis precisa lidar com uma realidade textual: o “chifre 

pequeno” é o único símbolo que está presente nos dois capítulos para 
representar uma entidade, seja Roma ou Antíoco. Esta semelhança entre 
os capítulos, deve indicar igualdade de entidade, ou diferença delas? Pela 
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lógica empregada por Reis – diferenças de símbolos nos capítulos indica 
necessariamente diferença de entidade – então conclui-se que as 
semelhanças de símbolos nos capítulos, mesmo que a procedência dos 
chifres seja diferente, significa igualdade de entidade. E para tornar o 
problema de Reis ainda maior, na relação dos capítulos 7 e 8, o único 
símbolo não semelhante, mas igual, é justamente o “chifre pequeno”. O 
que Reis deve fazer com essa igualdade? Achar que em virtude de terem 
procedências diferentes estes símbolos iguais significam entidades 
diferentes, ou seguindo a implicação de seu próprio raciocínio, pensar que 
se tratam da mesma entidade que por alguma razão é retratada com 
procedências diferentes? Agora o dilema se voltou para o próprio Reis. 

 
O segundo erro do aparente cenário de encurralamento 

apresentado por Reis se dá pela sua falta de percepção nos capítulos 7 e 
8 de que as diferenças de símbolos e nem as suas diferentes procedências 
indicam, necessariamente, diferença de entidade representadas. Deste 
modo, sendo isso percebido, abre-se então uma terceira via ou alternativa 
ignorada pelo seu dilema: a possibilidade de os dois chifres pequenos 
representarem a mesma entidade ainda que textualmente tenham 
procedências diferentes. 

 
No capítulo 7, todos os quatro animais excêntricos procedem do 

mesmo lugar, a saber, do mar (7:2-3). Um destes animais que procedem 
do mar neste capítulo é o leopardo com quatro asas de ave e quatro 
cabeças (v. 6). Reis dificilmente negará que este animal é símbolo da Grécia 
já que, exceto pelos idealistas, isto é consenso no estudo de Daniel, dentro 
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e fora do adventismo. Ou seja, pela lógica de Reis, se a entidade Grécia for 
novamente representada no capítulo 8, ela deverá também proceder do 
mesmo lugar, o mar, porque, para ele, a diferença de procedência entre 
os símbolos nos capítulos deve indicar, necessariamente, diferença de 
entidade. 

 
Mas, para sua “surpresa” e talvez decepção também, esta mesma 

entidade é representada no capítulo seguinte não mais como um 
leopardo, mas como um bode, e não procedendo do mar, mas 
procedendo do ocidente (v. 5). Noutras palavras, esta mudança de símbolo 
não indicou mudança de entidade e a diferença de procedência tão pouco 
indicou mudança de entidade também (Cf. 8:5 e 21). Neste novo cenário, 
Reis fica absolutamente sem base para sustentar seu dilema contra a 
posição tradicional, pois as diferenças de símbolos nos dois capítulos não 
indicaram diferenças de entidade e nem mesmo a procedência textual 
diferente dos símbolos indicou entidades diferentes. Assim, portanto, o 
dilema de Reis não passa de um falso dilema. 

 
De qualquer forma, ainda que o impasse proposto por Reis se 

mostre infundado, tal fato não explica por que o mesmo símbolo, o “chifre 
pequeno”, que para a posição tradicional representa a mesma entidade 
(Roma), tem procedências diferentes nos dois capítulos. Este é um ponto 
que merece ser suscintamente comentado. Se as diferenças quanto à 
procedência entre os mesmos símbolos, como demonstradas, não indicam 
diferentes entidades representadas, então é necessário entender o motivo 
dos símbolos partirem de origens diferentes. Uma resposta pode ser 
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obtida a partir das informações extraídas de cada capítulo, de modo 
independente um do outro. De toda a estrutura e palavreado do capítulo 
7 se notam algumas coisas. Há uma alternância entre Terra e Céu nas 
cenas. Desde o surgimento do “chifre pequeno” (v. 8) até o seu fim (v. 25) 
suas ações parecem se restringir mais aos elementos terrestres, seus 
ataques ao povo e sua tentativa de estabelecer um domínio neste mundo 
que só terminaria quando um tribunal celestial se assentasse (v. 26). 

 
Já no capítulo 8, também a partir da estrutura e do palavreado, nota-

se que o “chifre pequeno” surge de um dos pontos cardeais simbolizados 
por “quatro ventos” (v. 8-9). Daniel menciona três pontos cardeais para os 
quais o chifre se fortaleceu na seguinte sequência: sul, oriente e “terra 
gloriosa” (v. 9). Dos quatro pontos cardeais (“quatro ventos”) do verso 8, 
os únicos não mencionados no verso 9 são o norte e o ocidente. Assim, 
por meio deste modo de destacar a procedência desse chifre e 
considerando que o profeta já está no norte (Babilônia ou Susã), ele deixa 
em destaque que as conquistas deste reino sejam, nesta ordem, ocidente, 
a origem não explicitada nos “quatro ventos”, o sul, o oriente e, por fim, a 
“terra gloriosa”. 

 
Isto explica as ações deste “chifre pequeno” nos versos 10 a 12, 

ataque ao povo (“exército dos céus”, “exército das estrelas” e “príncipe do 
exército”) e ao santuário (“tirou o sacrifício diário” e “destruiu o lugar do 
santuário”) porque é neste local, Jerusalém (“terra gloriosa”), em que 
ambos estão, o povo e o santuário. Ao interpretar a visão, Gabriel destaca 
a atuação deste chifre em relação aos judeus (v. 23-25) sem, contudo, 
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explicar o tempo de duração de suas agressões contra este grupo celestial 
e o santuário (v. 14). 

 
Uma constatação que talvez possa lançar luz acerca destas 

diferenças de procedência em torno destes dois chifres pequenos tem que 
ver com o fato de que no capítulo 7, exceto pelos três chifres abatidos pelo 
próprio “chifre pequeno” (cf. 7:8, 20), desde a origem dos quatro animais 
vindos do mar (v. 3) até o estabelecimento do tribunal celestial (v. 26), 
nenhum outro animal ou reino é explicitamente mencionado como 
derrotado por outro animal ou reino que lhe sucede. Isto parece indicar 
apenas uma sucessão de reinos no fluxo histórico e a continuidade 
implícita ou indireta destes reinos no período de atuação do animal terrível 
e espantoso, o último reino4. De qualquer modo, o fato é que esta 
característica indica que a atuação deste “chifre pequeno”, neste capítulo, 
implica na atuação do próprio animal terrível e espantoso o qual o profeta 
viu (v. 7-8). 

 
Ou seja, a atuação deste “chifre pequeno” é a própria atuação do 

quarto animal terrível e espantoso já que o “chifre pequeno” que dele 
procede entre outros dez chifres (v. 8, 20) faz parte de sua constituição 
física na visão. No capítulo 8, porém, a dinâmica é diferente em virtude das 

                                                 
4 Não sem razão no mesmo capítulo é dito que a estes animais foi concedida prolongação 
da vida (7:12). Talvez seja por esta razão que João, em Apocalipse (13:2), descreva a primeira 
besta, um reino futuro da perspectiva de Daniel, com as mesmas características destes três 
reinos anteriores ao animal terrível e espantoso. É como se eles ainda estivessem atuando 
neste período. 
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evidentes diferenças entre os capítulos que, como já dito, não indicam 
necessariamente mudança de entidade, o que Reis ignora. Todos os seis 
reinos anteriores ao “chifre pequeno” possuem chifre. O carneiro tem dois 
chifres (v. 3); o bode tem apenas um único grande chifre (v. 5) e os quatro 
reinos que deles saem são representados apenas por chifres (v. 8). O 
sétimo reino é o próprio “chifre pequeno” que sai dos “quatros ventos do 
céu” (v. 8-9). Disto se percebe uma sequência de chifres, cada qual 
correspondendo a um reino.  

 
Assim, a partir das peculiaridades deste chifre em cada capítulo, é 

possível concluir que as diferentes procedências se justificam em virtude 
das diferentes perspectivas pelas quais este mesmo símbolo é retratado. 
O capítulo 7 dá mais importância a uma sucessão de reinos no fluxo 
histórico que se encerrará com o assentamento do tribunal celestial 
quando finalmente o chifre pequeno será derrotado. Logo, é de se esperar 
que este chifre seja visto procedendo de um dos reinos, outros chifres (v. 
8) neste mesmo fluxo histórico e o que ele fez contra o povo de Deus nesta 
trajetória. Por outro lado, o capítulo 8 deixa mais em evidência a atuação 
do chifre pequeno no que diz respeito ao povo de Deus (judeus) e ao 
santuário. Assim, o que se destaca é sua origem geográfica, o ponto de 
partida deste chifre em relação ao santuário que ficava na “terra gloriosa” 
(v. 10), que da perspectiva de Daniel, em Babilônia ou Susã (no norte), 
estava no ocidente. 

 
Em suma, enquanto no capítulo 7 a atuação do “chifre pequeno” é 

a atuação do próprio quarto animal terrível e espantoso já que não há 
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menção alguma de sua saída de cena, no capítulo 8 todo este animal 
exótico agora é representado pelo “chifre pequeno”. As ações deste chifre 
no capítulo 7 são simplesmente atuações do próprio quarto animal porque 
o chifre é apenas uma de suas partes constituintes. No capítulo 8, este 
quarto animal atua como o próprio “chifre pequeno”. 

 
Além disso, a ênfase das ações do “quarto animal/chifre pequeno” 

no capítulo 7 estão em esfera religiosa, mas no âmbito terrestre (v. 8, 11, 
23-26). No capítulo 8, por outro lado, as ações deste mesmo “chifre 
pequeno/quarto animal” embora também estejam em esfera religiosa (v. 
9-14), agora se concentram especificamente no âmbito celestial. Isto 
explica satisfatoriamente por que a procedência do mesmo 
símbolo/entidade em ambos os capítulos é diferente. No capítulo 7 a 
procedência destacada do chifre é o quarto animal, um quarto reino no 
âmbito terrestre. No capítulo 8, a sua procedência também é terrestre, mas 
retratada por “ventos dos céus” (pontos cardeais) porque é para o céu, o 
âmbito celestial, que o “chifre pequeno/quarto” animal agora irá atuar. 

 
Ou seja, dito de outra maneira, apesar de procedências diferentes, é 

possível conceber estes dois chifres como apenas um, mas sendo 
retratados de perspectivas também diferentes. Aliás, a posição tradicional 
vai justamente nesta direção ao falar deste “chifre pequeno” como sendo 
Roma em esfera pagã (atuação político-militar) e não cristã – o quarto 
animal terrível e espantoso – e de Roma em esfera religiosa, também 
exercendo poder político-militar (papado) – o “chifre pequeno”. Esta 
mesma compreensão ajuda a entender até por que razão Paulo falou que 
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o “homem da iniquidade” que apareceria antes do retorno de Cristo já 
estava a atuar ainda em seu próprio tempo, o primeiro século. Era de 
Roma, um poder governamental opressor do povo de Deus, de quem o 
apóstolo falava (Cf. 2Ts 2:12). 
 

Erro 16: má compreensão da relação símbolo-entidade I 
 

Em seguida a estas alegações, Reis continua a trazer “novas 
evidências” que, diga-se de passagem, em nada são desconhecidas dos 
intérpretes da posição tradicional, mas que, segundo seu ponto de vista, 
tornam a identificação deste “chifre pequeno” como o império romano, 
algo absolutamente inconsistente. Nas palavras dele próprio: 

 
se considerarmos a hipótese de um “chifre pequeno” romano 
que atua muito tempo depois do término dos quatro reinos 
e não durante o reinado grego (Dan 8:23) vemos aqui uma 
grande contradição: quando Roma finalmente subjugou o 
último dos quatro reinos gregos em 63 a.C., ela já não era 
nenhum “chifre pequeno”, mas sim um imenso império que 
se estendia de Portugal até a Ásia Menor, da Palestina ao 
norte da África. Roma falha aqui novamente como o “chifre 
pequeno”. 

 
Este raciocínio de Reis é resultado do que ele julga ser um raciocínio 

circular de Clifford Goldstein ou do posicionamento tradicional por ele 
representado. Para os intérpretes da visão adventista, o capítulo 8 de 
Daniel “amplifica” o capítulo 7. Este processo de amplificação, como já dito, 
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significa que um capítulo lança luz sobre o outro de modo que o capítulo 
8 seja visto como uma repetição e detalhamento das informações do 
capítulo 7. Entretanto, para Reis, este modo de entender a relação entre 
estes dois capítulos é inadequado porque, segundo ele pensa, no capítulo 
8, o chifre pequeno não é Roma. Logo, para ele, a posição tradicional 
apenas pressupõe que este “chifre pequeno” seja Roma ao contrário do 
que a própria posição tradicional assevera, que a identificação do “chifre 
pequeno” como Roma neste capítulo é o resultado de informações 
extraídas do próprio capítulo 8, a conclusão da interpretação e não uma 
pressuposição na origem da interpretação. Daí ter se concluído há pouco 
que Reis é quem desenvolve seu pensamento de modo circular – a posição 
tradicional pressupõe Roma em Daniel 8. Logo, Roma é um pressuposto 
da posição tradicional no capítulo 8. 

 
Mas pelo menos Reis parece se mostrar honesto em sua tentativa 

de “atualizar” o entendimento dos intérpretes da posição tradicional 
adventista. É por este motivo que ele avalia esta interpretação, muitas 
vezes, considerando-a uma hipótese a ser testada, como no excerto de 
ainda pouco. Neste caso, porém, seu equívoco se dá por falta de 
compreensão do modo como os símbolos devem ser vistos em relação às 
entidades por eles representadas. Ele diz: “quando Roma finalmente 
subjugou o último dos quatro reinos gregos em 63 a.C., ela já não era 
nenhum ‘chifre pequeno’, mas sim um imenso império”. Seu lapso aqui é 
entender que, textualmente, um “chifre pequeno” seja, em realidade, 
também um reino pequeno. 
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Noutros termos, o que está por detrás desta alegação de Reis é que 
em virtude do fato do texto bíblico se referir a uma entidade qualquer 
como “chifre pequeno” isto implicaria que esta entidade representada 
também devesse ser um “reino pequeno”, um reino de pouca grandeza, o 
que não seria o caso de Roma. 

 
Não obstante, a apresentação desta constatação como crítica contra 

a posição tradicional não se sustenta. Um símbolo textualmente 
denominado de “chifre pequeno” não significa em realidade um “reino 
pequeno”, pois assim como o reino não é chifre ainda que representado 
por um chifre ele também não deve ser considerado uma entidade 
pequena mesmo sendo presentado por um “chifre pequeno”. O 
argumento de Reis faz parecer que só faria sentido a opção por Roma 
sendo representada no capítulo 8 após os quatro reinos subsequentes ao 
de Alexandre se ela fosse representada como “chifre grande” uma vez que 
ao derrotar o que restou da Grécia ela já era grande. 

 
O próprio Reis, por coerência, segue este mesmo raciocínio já que 

ao identificar Antíoco como o “chifre pequeno” do capítulo 8 ele não 
conclui com isso que aquele rei selêucida seja um “rei pequeno”. Caso 
assumisse esta posição, Reis teria bastante dificuldade de pensar num “rei 
pequeno” para Antíoco tendo que fazer tudo o que o “chifre pequeno” faz 
de grande no restante do capítulo. O fato é que, neste trecho, Reis 
simplesmente passa por alto o que é dito deste chifre no verso 9: “se 
tornou muito forte” após sair dos quatro ventos (v. 8) antes de chegar em 
Jerusalém, a “terra gloriosa”. Logo, o que o texto descreve é apenas um 
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crescimento de Roma após a saída dos “quatro ventos” que culminará 
numa escala maior até atingir coisas pertinentes ao céu (v. 10-12). E isso 
em nada é afetado pelo fato dela ser representada como “pequena” na 
expressão “chifre pequeno”. 
 

Erro 17: má compreensão do tempo de opressão do “chifre” 
 

Já na seção final de seu segundo tópico, Reis traz à tona mais um 
fato, fato este conhecido, estudado e compreendido pelos intérpretes 
adventistas tradicionais desde os primórdios do próprio adventismo. Há 
momentos em seu artigo em que ele parece estar trazendo coisas novas, 
nunca antes ouvidas pelo posicionamento adventista tradicional de tal 
modo que se seus intérpretes descobrissem estas novidades “atualizariam” 
seu modo de entender Daniel 8. Como uma recomendação, Reis precisa 
argumentar de tal maneira que suas alegações reconheçam que para os 
intérpretes adventistas todas estas constatações históricas já são aceitas 
por eles. E, para estes, todas elas se encaixam perfeitamente em sua 
interpretação de Daniel 8 de modo a não lhes causar constrangimento 
algum. 

 
Agora, é claro, quiçá Reis pense que durante mais de um século 

todos eles já soubessem destas constatações históricas, mas ainda não 
tinham despertado para seu suposto equívoco. Se este for o seu 
pensamento, ele terá que se autorreconhecer como um divisor de águas 
no adventismo por ser aquele que estaria mostrando fatos históricos 
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conhecidos pelo adventismo, e essencialmente contrários à própria 
compreensão do movimento em relação a sua interpretação de Daniel 8, 
mas que até então nunca foram notados como erro. Será que Reis é este 
divisor de águas ou se autorreconhece com tal? 

 
O outro fato apresentado por Reis e que já é de conhecimento da 

posição tradicional há décadas, o que também torna sua proposta de 
“atualização” em algo anacrônico, é o seguinte: 

 
Ainda mais problemático para a hipótese de um “chifre 
pequeno” romano é o fato de que, quando o domínio 
romano finalmente alcançou Jerusalém em 63 a.C., os 
romanos não profanaram o santuário judeu, mas permitiram 
que os judeus continuassem com suas práticas religiosas. Na 
verdade, Herodes, um vassalo romano, liderou os judeus em 
uma vasta expansão do Segundo Templo que se tornou 
conhecido como o Templo Herodiano, de modo que a 
experiência dos judeus sob Roma parece ter sido exatamente 
o oposto da profecia de Daniel 8. 

 
Ou seja, para Reis, Roma não se encaixa nos requisitos exigidos de 

“chifre pequeno” porque ao chegar em Jerusalém, em 63 a.C, seu líderes 
não foram opressores dos judeus mas politicamente favoráveis a eles. 
Logo, este império não se ajusta nas exigências de “chifre pequeno” em 
Daniel 8, ele pensa. O problema desta alegação é que ela pressupõe que 
Roma só poderia ser identificada como o “chifre pequeno” se perseguisse 
o povo judeu assim que chegasse em Jerusalém no 63 a.C., em seu contato 
imediato com eles, provocando danos a eles e ao seu santuário. Para Reis, 
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os romanos deveriam perseguir e logo em seguida atacar o santuário por 
volta deste tempo para que pudessem ter a “honraria” de serem 
identificados hoje como o “chifre pequeno” de Daniel 8. 

 
Esta argumentação de Reis abre uma janela acerca do quando em 

Daniel 8 o “chifre pequeno” deveria ser um opressor ao povo judeu, se no 
início de seu contato com este povo, ou se num momento posterior. E, 
neste ponto, Reis tem um enorme desafio, determinar com base apenas 
no capítulo 8, e somente no capítulo 8, para ser coerente com o que ele 
próprio propõe, quais elementos de tempo indicam o quando este “chifre 
pequeno” perseguiria os judeus, se assim que entrassem em contato com 
eles, ou se num momento posterior a este contato admitindo que ele seja 
o rei selêucida Antíoco IV Epifânio. O texto bíblico dá indicações 
importantes acerca desta questão temporal. Reis apenas nãos as percebeu 
em sua “leitura próxima” do texto no original hebraico. 

 
É fato que há indicações ou marcações de tempo em relação ao 

“chifre pequeno” no capítulo 8, as “2300 tardes e manhas” (v. 14), um 
tempo marcado e contábil (com início e fim) e o tempo relacionado ao 
término do domínio dos “quatro chifres” de origem grega (bode) 
sucessores de Alexandre, mas que não são apresentados em números e, 
portanto, não são explicados contabilmente neste capítulo: “na parte final 
do reinado deles, quando chegar o limite dos transgressores” (v. 23).5 Uma 
vez que Gabriel não explica as “2300 tardes e manhãs” para Daniel, mas 

                                                 
5 Esta tradução de Daniel 8:23 é uma tradução particular. 



111 
 

no verso 23 marca a chegada do “chifre pequeno” no período final do 
domínio dos quatro reis gregos, disto se deduz que se tratam de dois 
tempos distintos. É como se Gabriel quisesse explicar apenas o que de 
toda aquela visão profética tinha relação com Daniel e seu povo, os judeus. 
No capítulo 8, ao falar com o profeta, o anjo simplesmente evitou dar 
explicações das “2300 tardes e manhãs” em sua interpretação daqueles 
eventos da visão (v. 26). 

 
Estabelecendo o foco nas ideias relacionadas ao tempo somente, na 

marcação não numérica dada por Gabriel no verso 23, momento em que 
ele interpretou a visão do “chifre pequeno” para o profeta, podem-se 
perceber algumas coisas. Primeira, no texto, o “chifre pequeno” só surgiria 
na parte final do período dos quatro reinos sucessores de Alexandre, os 
“quatro chifres” do verso 8. O “chifre pequeno” surgiria “no fim do reinado 
deles” (v. 23). E isto é até mais um motivo pelo qual a procedência do 
“chifre pequeno” deve ser dos “quatro ventos” no verso 8 posto que, na 
informação dada por Gabriel (v. 23), esta aparição, no texto, ocorre 
praticamente no término da atuação dos “quatros chifres”, dos quatros 
sucessores de Alexandre (o bode). Logo, é de se esperar que este chifre 
proceda daquilo que ainda está em cena, os “quatro ventos”, os pontos 
cardeais, e não dos “quatro chifres”, no texto, praticamente desaparecidos 
com o fim de seus reinados. 

 
Segunda, a fala seguinte – “quando chegar o limite dos 

transgressores” – é um tanto quanto mais específica e lança luz sobre a 
aparição deste “chifre pequeno” em relação aos judeus. Pelo emprego da 
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palavra “limite”, que no original hebraico tem a ideia de “completude”, de 
“término”, percebe-se que a ação deste chifre contra o povo ocorreria no 
momento em que chegasse o limite dos transgressores, quando eles 
atingissem um clímax, seu último estágio, o estágio final, o estágio de 
“completude” ou de “término”, e não num momento inicial, período em 
que estes transgressores não tivessem ainda chegado ao seu máximo.6  
Noutras palavras, o verso 23 com todas as letras nos informa o momento 
em que o “chifre pequeno” surgiria, na parte final do período dos quatro 
reinos ainda com contornos gregos e especificamente num momento de 
limite dos transgressores. 

 
A questão maior, porém, é determinar o momento exato de 

perseguição do chifre contra este povo já que o verso 23 determina 
apenas seu surgimento. Isto fica mais explícito no verso seguinte, o verso 
24. Este verso começa descrevendo a força do “chifre pequeno”, mas 
destacando que ela não lhe é inerente. Em seguida, há algo que chama 
atenção, este chifre “fará maravilhas”, o sentido da palavra original (um 
particípio na voz passiva). Ou seja, antes de provocar destruições, este 
chifre provocaria assombros. Isto se encaixa no período de chegada dos 
romanos à Judeia quando eles foram solícitos para com os judeus a ponto 
trabalharem indiretamente na ampliação de seu templo. Somente após 
isto é que o texto então diz: “ele causará destruição e virá ser próspero no 
que vier a fazer”.  

                                                 
6 A tradução da NVI segue a mesma linha de raciocínio – “No final do reinado deles, quando 
a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo [...]” (Dn 8:23). 
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Noutras palavras, antes da perseguição e destruição, o texto bíblico 

previu uma ação de assombro para com os romanos. Historicamente, os 
romanos levaram o progresso para seus conquistados. Isto não foi 
diferente para com os judeus. Somente após esta fase inicial de 
“diplomacia” é que então haveria a “destruição”. O texto bíblico ainda 
continua: “e virá a destruir muitos e também o povo santo”. Ou seja, a 
perseguição e a destruição previstas a serem executadas pelo “chifre 
pequeno” para com os estes semitas não aconteceria sem antes haver um 
momento de “maravilhas”, de espanto e assombro. Ao se olhar para 
história, Roma se encaixa como uma luva nesta especificação profética. 
Assim, portanto, a constatação histórica de Reis em nada afeta a 
compreensão tradicional. Ao contrário, só é mais um item para a lista de 
razões que levam este império a ser identificado como o “chifre pequeno” 
deste capítulo. 
 

Erro 18: a falácia do espantalho 
 

O termo falácia pode ser usado de duas maneiras, uma de modo 
popular e outra de modo técnico e especializado. No que diz respeito a 
este primeiro uso, falácia é todo e qualquer discurso falso, mas que tem 
aparência de verdadeiro e acaba produzindo engano, intencional ou não. 
Por outro lado, em relação ao segundo uso, o uso técnico e especializado, 
falácia é um termo cujo significado remete a todo e qualquer erro de 
natureza lógica em se tratando de pensamentos ou argumentos formais. 
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Em face do fato de que o pensamento é regido por leis e a lógica é a área 
que tem como objeto de estudo justamente estas leis que regem o 
pensamento, falácia é, portanto, toda quebra de alguma lei do 
pensamento expresso em palavras ou em discursos. Diante do fato de que 
existem várias leis que regem o pensamento, isto naturalmente implica em 
outro fato, a ocorrência de vários tipos de falácias. 

 
A falácia do espantalho é um tanto quanto peculiar. Em debates, 

principalmente aqueles nos quais as partes envolvidas não estão muito 
preocupadas em descobrir a verdade dos fatos senão em defender seus 
pontos de vista a todo e qualquer custo, esta falácia é um tanto quanto 
recorrente. De modo mais simples, a falácia do espantalho ocorre quando 
numa divergência qualquer uma das partes envolvidas ataca ou tenta 
contrariar algo que em si mesmo não pertence àquilo que a outra parte 
defende ou afirma. 

 
Isto cria uma ilusão de modo a fazer parecer que o interlocutor está 

errado. Como exemplo, imagine alguém A dizendo – A Bíblia é a palavra 
de Deus e precisa ser respeitada – e um oponente B replique – Mas ela foi 
escrita por homens e se foram homens que a escreveram ela não vem de 
Deus. – Note, a fala de A não nega que a Bíblia tenha sido escrita por 
homens. Ela apenas diz que ainda que tenha sido escrita por homens, a 
Bíblia é palavra de Deus. Neste caso, caberia apenas a A explicar como isso 
ocorre. Porém, B retrucou como se A negasse esta realidade fazendo 
parecer com que todo o entendimento de A não passasse de uma ilusão, 
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algo que não condiz com a realidade, no caso, de que a Bíblia tenha sido 
escrita por seres humanos. 

 
No que diz respeito ao texto de Reis, boa parte dele é o que se pode 

chamar de falácia do espantalho ou falácia do homem de palha. Primeiro, 
Reis afirma que é um pressuposto da posição tradicional aquilo que não é 
pressuposto da posição tradicional e dedica parte de seu texto para atacar 
este suposto pressuposto gerando a ilusão em leitores menos sagazes de 
que realmente aquilo pertence ao entendimento tradicional. Segundo, ele 
apresenta dados e constatações históricas a fim de contrariar o 
entendimento tradicional de modo a fazer parecer para seus leitores de 
que a posição tradicional nega a ocorrência ou realidade destes fatos 
históricos. 

 
Eis aqui uma lista dos homens de palha de Reis, coisas não rejeitadas 

pelo adventismo: (1) Antíoco IV Epifânio realmente atacou os judeus e 
profanou seu templo; (2) quando Roma finalmente derrotou os gregos ela 
já não era mais um reino pequeno, mas um grande império. Aliás, é mais 
difícil conceber um reino pequeno derrotando e invadindo um reino 
maior; (3) Roma foi solícita para com os judeus assim que entrou em 
contato com eles lhes permitindo relativa liberdade de culto favorecendo 
a ampliação do segundo templo. Simplesmente, até aqui, as tentativas de 
Reis de fazer com que estes fatos históricos implicassem numa falha do 
entendimento tradicional não passaram de espantalhos. 
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Erro 19: dar relevância a uma irrelevância 
 

A penúltima alegação de Reis contra a ideia de um “chifre pequeno” 
romano no capítulo 8 de Daniel tem que ver com o fato de que os romanos 
só destruíram o templo dos judeus em Jerusalém no ano 70 d.C., momento 
em que tanto a estrutura quanto os rituais já não significavam mais nada 
do ponto de vista tipológico. Nas palavras dele – “quando Roma destruiu 
o templo e a cidade de Jerusalém em 70 A.D., estes já não tinham mais 
nenhum significado; a cidade rejeitara ao Messias crucificando-o, o véu do 
Santíssimo se rasgou de alto abaixo, anulando os rituais e o templo nunca 
foi ‘restaurado’, falhando assim a profecia de Dan 8:14”. 

 
Ou seja, para Reis, o santuário judeu ainda precisava ter algum valor 

bíblico tipológico para que pudesse ser enquadrado no esquema profético 
envolvendo o “chifre pequeno” de Daniel 8. Contudo, uma vez que 
tipologicamente ele perdera seu sentido de existir devido ao sacrifício de 
Jesus, então sua destruição pelos romanos não pode ter relação alguma 
com a profecia de Daniel. E, para Reis, em função de o fato da tipologia 
ter se cumprido completamente em Cristo, a compreensão adventista 
tradicional em torno de Daniel 8:14 é falha. 

 
Há alguns problemas com este entendimento de Reis. O primeiro 

deles é uma má compreensão do texto do capítulo 8 de Daniel, o que é 
grave para quem arvorou fazer uma “leitura próxima” do texto bíblico. Seu 
argumento leva em conta que era necessário que o templo terrestre 
tivesse relevância tipológica para se enquadrar nos requisitos proféticos. 
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O erro desta abordagem se deve à falta de atenção acerca de dois blocos 
bem marcantes em relação ao todo de Daniel 8 no que diz respeito às 
ações do “chifre pequeno”. Neste capítulo, desde o verso 3 até o verso 14 
encontra-se o registro de todo o conteúdo da visão. Naturalmente, esta 
seção abarca todos os símbolos vistos. Do verso 15 até o verso 26, por 
outro lado, está a intepretação dada por Gabriel a este conteúdo da visão 
(v. 1-14). O famigerado “chifre pequeno” aparece nestas duas subdivisões 
do capítulo. Na primeira (3-14), o conteúdo da visão, ele aparece direta e 
indiretamente entre os versos 9 e 14; na segunda (v. 15-26), a interpretação 
da visão, entre os versos 23 a 25. 

 
No todo deste esquema, no que diz respeito ao “chifre pequeno”, 

todas as menções ao santuário (v. 11, 13, 14) não ocorrem na interpretação 
dada por Gabriel (v. 23-26), mas apenas no conteúdo da visão vista por 
Daniel (v. 9-14). Isto significa, então, que Gabriel separa o santuário visto 
na visão da explicação que ele dá a Daniel acerca da atuação deste chifre 
contra o povo judeu. Noutras palavras, o que anjo explica para o profeta 
é apenas o que tem que ver com as coisas que ocorreriam com os judeus 
(v. 23-25). É por este motivo que Gabriel não instrui a Daniel, por exemplo, 
acerca do tempo em que o santuário foi entregue nas mãos do “chifre 
pequeno” (v. 13-14) quando fala disto ao final de sua interpretação (v. 26). 

 
Entendido desta maneira, com base apenas no capítulo 8 e não em 

nenhum outro diga-se de passagem, não é inverossímil concluir que após 
a aparição do “chifre pequeno” no verso 9, verso que abarca um longo 
período, pois fala da história desde sua aparição até sua chegada à “terra 
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gloriosa” (o que durou anos), a atuação deste chifre, no bloco da visão, 
não tem que ver com o povo judeu nem com seu santuário. Não é sem 
propósito que suas ações são direcionadas, nesta seção, não para à Terra, 
mas para o Céu e lá se concentram (v. 10-14). Logo, por este motivo, 
conclui-se que o santuário abordado na visão de Daniel, por não ser 
explicado por Gabriel, não era o santuário judeu, o santuário terrestre, mas 
um outro santuário (com base apenas neste capítulo), “talvez” o do céu, 
pois é para lá que o “chifre pequeno” direciona seus ataques e isto 
extrapola e muito as fronteiras territoriais e identitárias judaicas. 

 
Em suma, a atuação do “chifre pequeno” é descrita da seguinte 

maneira nesse capítulo – (1) ele surge de um dos “quatro ventos”, de um 
dos pontos cardeais (no texto, provavelmente o ocidente), e em seguida 
se fortalece para o sul, para o oriente e finalmente chega na “terra 
gloriosa”, a Judeia, onde está Jerusalém, fortalecimento este que deve ter 
durado anos (v. 9); (2) depois de já estabelecido nesta cidade, sem 
indicação qualquer de tempo, ele então cresce para o céu, atinge todos os 
que lá estão e lá ataca um santuário (v. 10-11); (3) em sequência, o povo de 
Deus e este santuário ficam sob seu poder (v. 12a); (3) em seguida, com o 
povo de Deus já subjugado e sem este santuário, ele ofusca a verdade e 
prospera (v. 12b). 

 
Os versos 13 e 14 não descrevem ações diretas do “chifre pequeno”. 

Nestes versos, este chifre é apenas o assunto da conversa entre dois 
“santos” na qual um pergunta acerca do tempo de duração destas coisas 
ao passo que o outro responde que só após “2300 tardes e manhãs” é que 
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este santuário seria restaurado (v. 14). E em absoluta conformidade com 
esta realidade textual do capítulo 8 de Daniel é que a posição tradicional 
adventista do sétimo dia, afirma que o santuário a ser purificado em 8:14 
não é o terrestre, mas o celestial (o livro de Hebreus esclarece) e que em 
virtude do período histórico abarcado pelos eventos descritos no capítulo, 
entre outras razões, as “2300 tardes e manhãs” devem ser entendidas 
como 2300 anos para os quais, neste capítulo, nenhuma explicação é 
apresentada por Gabriel quanto ao seu início (v. 26). 

 
Esta compreensão faz com que a alegação de Reis, de que a 

destruição do templo e da cidade no ano 70 d.C. pelos Romanos não se 
encaixa no cenário profético do capítulo 8 de Daniel em virtude de neste 
ano tanto a estrutura quanto seus rituais já terem perdido seu valor 
tipológico, caia por terra ou se torne irrelevante, pois tal valor tipológico 
para este santuário terrestre simplesmente não é exigido no cenário 
profético deste capítulo. 

 
Além disso, esta compreensão também lança luz sobre dois pontos 

relacionados ao capítulo 9. Primeiro, após as súplicas de Daniel, Gabriel, o 
mesmo do capítulo 8, aparece para interpretar a visão. Porém, posto que 
tudo já fora anteriormente interpretado acerca deste “chifre pequeno” em 
relação ao povo judeu (8:23-25), a única coisa restante a ser explicada era 
o tempo que não fora contemplado em sua explanação (8:26). O anjo 
então diz que a origem deste tempo começa com o próprio povo judeu, 
quando a ordem para reconstruir sua cidade, Jerusalém, fosse promulgada 
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(9:24-27). Ele, todavia, lembra o profeta de que isto aconteceria em 
tempos difíceis (9:25). 

 
Segundo, após Gabriel deixar claro para Daniel que este tempo 

profético começaria com seu povo, ele lembra o profeta de que apesar da 
cidade e do templo serem reconstruídos, eles seriam novamente 
arruinados pelo “povo de um príncipe” (9:26), mas somente depois da 
morte do “Ungido” (9:26), quando ele já tivesse feito cessar os sacrifícios 
deste santuário (9:27). Este “povo de um príncipe” é em seguida chamado 
de “assolador”, o que pratica “abominações” (9:27). Não sem motivo Jesus 
reconheceu esta profecia como se cumprindo naquilo que os romanos 
fizeram no ano 70 d.C. ao matarem incontáveis judeus e destruírem o 
templo (cf. Mt 24:15), período em que tanto a estrutura quanto os rituais 
do templo não tinham mais valor tipológico. 

 
Assim, portanto, a alegação de Reis não tem credibilidade alguma 

pois não contraria em nada o que assevera o entendimento adventista 
tradicional. Noutras palavras, Reis está dando relevância (ausência de valor 
tipológico do santuário) ao que profeticamente já seria irrelevante (os 
sacrifícios cessariam e o santuário seria destruído). 
 

Erro 20: Jesus e rebeldia intelectual 
 

Reis chega à parte final da segunda seção de seu artigo, 
curiosamente, deixando transparecer uma dificuldade em manter seu 
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posicionamento acerca da identidade deste “chifre pequeno” com o uso 
que Jesus faz desta profecia de Daniel ao reconhecer seu cumprimento na 
destruição da cidade e do templo por Roma. Ele diz: 

 
A referência enigmática de Jesus à ‘abominação da 
desolação’ de Daniel ao predizer a profanação do Segundo 
Templo em 70 A.D. (Mat 24:15) parece ter sido uma 
reaplicação dos princípios da profecia cumprida nos tempos 
dos Macabeus e serviu principalmente como um sinal para os 
cristãos ‘deixarem a Judéia’, e não constitui necessariamente 
um cumprimento primário da profecia de Daniel (ênfase 
acrescida). 

 
Posto que Jesus menciona “o profeta Daniel” quando este diz 

“abominável da desolação” que destruiria a cidade e o templo (cf. Dn 9:27) 
e direciona esta profecia para Roma, Reis tem que de alguma forma se 
desdobrar para evitar o óbvio, Jesus está reconhecendo Roma como o 
“chifre pequeno” de Daniel 8. Sua estratégia para fugir desta saia justa foi 
dizer que isto se tratava apenas de uma “referência enigmática” e ao 
mesmo tempo afirmar que apenas “parece ter sido uma reaplicação dos 
princípios proféticos” que supostamente se cumpriram em Antíoco IV 
Epifânio quando este perseguiu os judeus e profanou o seu templo, 
história relatada pelo livro de Macabeus e em que é dito – “No dia quinze 
do mês de Ceslau, no ano cento e quarenta e cinco, Antíoco fez erigir a 
Abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em 
todas as cidades vizinhas de Judá” (1Mb 1:54) (ênfase acrescida). 
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Alguns problemas podem ser detectados nessa estratégia evasiva 
de Reis para evitar o óbvio. Abertamente, não há razões que justifiquem 
por que considerar “enigmática” a referência explícita que Jesus faz a um 
profeta bíblico, o “profeta Daniel”, e a uma terminologia utilizada por este 
mesmo profeta, o “abominável da desolação”. Aliás, quiçá haja uma razão, 
apenas se for considerado como hipótese o cumprimento da profecia de 
Daniel em Antíoco e não em Roma. É isto o que, talvez, poderia tornar 
enigmática a fala de Jesus. Sem a consideração desta hipótese, não há 
nada de obscuro a ponto de se pensar em “enigma” no que Cristo disse. 

 
Deste modo, considerando a proposta de Reis como hipótese, tem-

se o seguinte cenário em três atos: (1) Jesus falando de um evento futuro 
previsto na profecia de Daniel; (2) a ação de Roma ao destruir a cidade é 
o evento futuro; e (3) a profecia de Daniel, supostamente, se cumpriu em 
Antíoco. Nesta conjuntura, como apresentada por Reis, tem-se o seguinte 
resultado: Jesus (em seu presente) fez uso de um texto profético de Daniel 
(que está em seu passado) que supostamente se cumpriu com Antíoco 
(que também está em seu passado) para falar da destruição da cidade 
pelos romanos (algo que está em seu futuro). 

 
Como hipótese, isto significaria que Jesus estaria se remetendo a 

dois fatos passados (a profecia de Daniel e seu suposto cumprimento em 
Antíoco) para falar de apenas um fato futuro (a destruição da cidade e do 
templo pelos romanos). Ou seja, para Jesus, haveria uma combinação dos 
dois eventos (Antíoco e Roma) para que a profecia de Daniel 
supostamente cumprida no primeiro evento (Antíoco) pudesse servir para 
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o segundo evento (Roma). Logo, é compreensível a postura comedida de 
Reis ao falar de tudo isto como – “parece ter sido uma reaplicação” – Mas 
até mesmo o receio em ser taxativo no seu entendimento precisa de 
plausibilidade. E isto só é possível se houver paralelos entre o evento 
Antíoco e o evento Roma para que um possa servir de base para o outro 
na fala de Jesus. 

 
Do ponto de vista bíblico textual, tanto Daniel (9:27) quanto 1 

Macabeus (1:54) usam expressões como “abominações” e “assolador”, ou 
equivalentes, que encontram amparo na fala de Jesus: “o abominável da 
desolação” (Mt 24:15). Do ponto de vista histórico, tanto Antíoco quanto 
Roma perseguiram judeus e profanaram o seu templo, um pela introdução 
de animais imundos em recinto sagrados e a outra pela própria destruição 
do templo, respectivamente. 

 
Diante deste impasse, a chave para desvendar o “enigma” 

imaginário de Reis são as indicações dadas pelos dois contextos bíblicos, 
tanto o de Daniel quanto o de Mateus que registrou o discurso de Jesus. 
Em Daniel, quando Gabriel se propõe a explicar o que de toda aquela visão 
do “chifre pequeno” (8:9-14) se cumpriria com os judeus (8:23-25), ele fala 
que este chifre se levantaria contra o “príncipe dos príncipes” (8:25), uma 
clara referência ao Messias. E aqui Reis tem o desafio de explicar quem, 
em Macabeus, deve merecer a honraria desse título, “príncipe dos 
príncipes” e, também, por que obviamente. 
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Já em Mateus, todo o discurso de Jesus tem início após os discípulos 
se orgulharem da magnificência do templo, razão pela qual ele tem que 
alertá-los da destruição por vir daquela estrutura (cf. Mt 24:1-2; Mc 13:1-2; 
Lc 21:5-6). Ou seja, o motivo de todo o discurso escatológico de Cristo e a 
sua consequente menção a Daniel tem que ver com a destruição do 
templo. Assim, desta feita, abrem-se as cortinas do “enigma” de Reis. 
Daniel fala do Messias (8:25; 9:25-27) e da destruição do templo (9:26); 
Jesus, da destruição do templo (Mt 24:1-2; Mc 13:1-2; Lc 21:5-6). Noutras 
palavras, o único evento que combina Messias com destruição do templo 
no discurso de Jesus (Mt 24:15), como requisitado pela profecia de Daniel 
(8:25; 9:25-27), não é o evento de Macabeus, mas o evento da destruição 
de Jerusalém por Roma no ano 70 d.C. O acontecido em Macabeus não 
envolve nem messias e nem destruição do templo. 

 
Logo, para falar da destruição do templo naquele ano, Jesus, o 

“príncipe dos príncipes” (Dn 8:25), o próprio Messias, se remeteu à Daniel 
e não a Macabeus porque o profeta previu sua atuação no mesmo período 
deste “chifre pequeno” (Dn 8:95; 9:25-27). Isto explica mais do que 
satisfatoriamente o porquê de Jesus, neste contexto de destruição do 
templo, mencionar a profecia de Daniel (9:26-27) e sua terminologia, pois 
ela além de apontar para este evento devastador, também apontava para 
ele próprio (Dn 8:25; 9:25-27), cenário no qual o ocorrido de Macabeus 
não se encaixa. Reis precisará de outro “enigma” para tentar desatualizar 
o entendimento tradicional.  
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Mas imaginando que Reis ainda não se convença destes fatos, novas 
ponderações devem ser feitas. Primeiro, o relato de Macabeus, na linha do 
tempo da história, está mais próximo de Jesus do que o relato de Daniel. 
Assim, se o propósito de Jesus fosse apenas o de fazer os cristãos, para 
sobreviverem, recordarem de “um sinal” para “deixarem a Judeia” ao Roma 
se aproximar, então seria mais apropriado remeter seus ouvintes a 
Macabeus e não a Daniel. Mas Jesus fez o contrário, aludiu a Daniel e não 
a Macabeus. Segundo, se o intuito de Jesus fosse apenas fazer com que 
seus discípulos ao perceberem a chegada dos romanos recordassem de 
“um sinal” para “deixarem a Judeia” e evitassem um confronto armado, 
então o relato de Macabeus é impróprio para isso, pois, neste livro, as 
ações de Antíoco já mencionadas geraram insurreição (a revolta dos 
Macabeus) que posteriormente se transformou em vitória na qual a 
normalidade das atividades do templo retornou. 

 
Ao que parece, a postura de Reis parece ser resultado de rebeldia e 

não de honestidade intelectual. Terceiro, ele sugere que Jesus esteja 
fazendo uma “reaplicação dos princípios” proféticos que se cumpriram 
com Antíoco. O problema é que simplesmente ele não aponta nenhum 
“princípio profético” que supostamente se cumpriu com Antíoco e que 
pudesse servir para Jesus reaplicá-lo à Roma de tal forma que servisse de 
“sinal” para os cristãos. Assim, no final das contas, o único “enigma” aqui 
é prever como Reis ainda conseguirá manter seu ponto de vista. 
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Erro 21: religião e política, política e religião 
 

A última carta na manga de Reis no segundo tópico de seu artigo, 
novamente, um exemplo de falácia do homem de palha. Reis traz à baila 
uma outra constatação histórica não negada pela posição tradicional, aliás, 
aceita por ela: a destruição de Jerusalém no ano 70 envolveu fatores 
políticos. O problema é que Reis apresenta este fato histórico como um 
argumento válido para desacreditar o entendimento dos intérpretes 
adventistas em geral. Quando isto ocorre – alguém usar como argumento 
algo aceito pelo seu interlocutor com o intuito de refutar a compreensão 
do outro – de duas uma, ou este alguém não conhece a fundo o que 
realmente pensa ou no que crê seu interlocutor, ou apesar de estar ciente 
da tese do outro, quer voluntariamente atacar o posicionamento contrário 
usando como artificio esta falácia do espantalho batendo em algo que não 
faz parte do discurso ou da defesa adversária, no caso, a negação deste 
fato. 

 
De nenhuma maneira aqueles que se colocam em favor da posição 

tradicional negam que a destruição de Jerusalém juntamente com seu 
templo no ano 70. d.C. tenha ocorrido por fatores políticos. Isto é um fato 
histórico. Os registros judaicos e romanos estão aí para mostrar que as 
constantes insurreições ocorridas na Judeia naquele período tiraram a 
paciência de Roma com aquele povo de tal modo que os dominadores 
não encontraram alternativa senão dar um fim a tudo aquilo. E, como se 
sabe, nem mesmo isto foi suficiente para aplacar as expectativas de 
liberdade dos judeus do controle romano sobre o seu território. 
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Algumas décadas depois, outra revolta aconteceu, a célebre revolta 

de Bar Kochba. Desta vez, os romanos decidiram expulsar todos os judeus 
de sua terra e como afronta ainda rebatizaram a cidade de Jerusalém, 
principal cidade para os judeus, de Aélia Captolina (nome que remete ao 
deus Júpiter) e a Judeia de Palestina (trocadilho que remete ao antigo povo 
filisteu). Nada disto é negado pelos defensores da posição adventista. 
Logo, argumentar de modo a fazer parecer com que estes mesmos fatos 
históricos contrariam a ideia tradicional é, na melhor das hipóteses, 
desconhecimento ou falácia. 

 
Para Reis, pelo fato da destruição da cidade e do templo terem 

acontecido por motivações políticas, isso significaria que este evento não 
poderia ser tomado como o cumprimento das predições de Daniel no 
capítulo 8. Nas palavras dele, “em última análise, Jerusalém e o Templo 
não foram derrubados pelos romanos em 70 A.D. devido a alguma 
perseguição religiosa, mas por repetidas insurreições políticas por parte 
dos judeus contra o domínio e taxação romanos”. 

 
Realmente, a decisão de Roma em destruir a cidade e o templo se 

deram por questões políticas. Todavia, esta alegação de Reis peca numa 
questão lógica. Simplesmente, o bloco profético de Daniel 8 e 9 não faz 
predição alguma quanto à motivação dos romanos em destruir a cidade e 
o templo senão apenas quanto ao fato de que os romanos destruiriam a 
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cidade e o templo. Isto é o que se pode caracterizar como a falácia do 
“Red Herring”.7 

 
Reis não está errado ao apresentar esta constatação histórica. 

Todavia, ele omite certas verdades e outros fatos históricos de modo a 
fazer parecer que a interpretação tradicional está equivocada. Segundo 
seu ponto de vista, a causa da destruição romana foram as revoltas 
políticas judaicas. Certo. Porém, isto é apenas a constatação de um fato a 
partir da perspectiva romana. Roma fez o que fez para não perder o 
controle político-militar da região. 8 

 
Por outro lado, isto não está correto quando se avalia o mesmo 

evento da perspectiva judaica. As insurreições dos judeus contra o domínio 
político romano não foram motivadas por meras questões políticas 
porque, para o judaísmo de então, religião e política não eram entendidas 
como coisas distintas. Religião e política, ou política e religião, no 

                                                 
7 Esta falácia consiste em introduzir um ponto irrelevante à discussão com o propósito, 
consciente ou inconscientemente, de desviar o assunto para algo mais facilmente refutável. 
A política como motivação para a destruição da cidade e do templo, embora 
historicamente relevantes, são irrelevantes para refutação do entendimento adventista e a 
compreensão de Daniel 8 e 9 porque essa motivação simplesmente não é algo com o qual 
o texto bíblico se preocupa. 
8 Este argumento de Reis ainda o coloca numa autocontradição porque ele já reconhecera 
que o “chifre pequeno” de Daniel 8 é uma entidade política. Logo, ao alegar que a 
destruição provocada pelos romanos, tendo sido motivada por política, invalida o 
entendimento tradicional, torna este argumento irrelevante ou torna sua alegação de que 
o “chifre pequeno” é um poder político uma premissa questionável. 
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entendimento judeu, se confundiam. Aliás, algo semelhante aconteceu na 
revolta dos Macabeus que Reis insiste em dizer ser o cumprimento de 
Daniel 8. 

 
A guerra contra o controle selêucida de Antíoco sobre Jerusalém 

(política) foi motivada por questões religiosas (profanação do templo etc.). 
De qualquer forma, o foco dos capítulos 8 e 9 está na religião judaica 
retratada em seu templo. O que Reis pensaria se alguém alegasse que por 
causa de política esta revolta não pudesse ser considerada o cumprimento 
da predição bíblica de Daniel? 

 
No primeiro século da era cristã, havia uma enorme expectativa 

messiânica efervescente na Judeia. Muitos judeus, e há registros de que 
até não judeus, esperavam pela chegada de um messias naquela época. 
Segundo o entendimento mais comum no período, ao chegar, o messias 
(conceito religioso) finalmente reestabeleceria o reino prometido pelas 
profecias bíblicas (cf. Is 65:17-25) o qual tinha como parâmetro ou 
referência a mesma glória e prestígio que teve o reino governado por Davi 
(conceito político). 

 
Noutras palavras, embora, como diz Reis, “em última análise”, a 

cidade e o templo tivessem sido destruídos por questões políticas 
(perspectiva romana), foram as questões religiosas que motivaram essas 
mesmas insurreições políticas (perspectiva judaica) posto que para o 
judaísmo o messias seria um líder não só religioso, mas político também. 
Assim, portanto, a alegação de Reis além de constatar o que já é óbvio 
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para a posição tradicional omite boa parte da verdade histórica acerca da 
derrocada da cidade e do templo em 70 d.C. 

 
Ademais, o próprio Reis reconhece que a ênfase do texto bíblico de 

Daniel 8 se concentra na religião judaica como ele próprio já afirmara 
anteriormente. Sendo este o caso, então a perspectiva romana, 
contaminada por motivações políticas, é irrelevante para a interpretação 
do texto bíblico posto que este apresenta o evento de ataque a Jerusalém 
e ao templo a partir da perspectiva da religião judaica. E, por este prisma, 
esta destruição teve que ver com religião e não com política, o que Reis 
implicitamente admite com sua alegação.  

 
Neste ponto a posição tradicional se ajusta muito bem, pois para ela, 

neste capítulo, o ataque do “chifre pequeno” é primariamente religioso. 
Será que Reis nega o ataque de Roma papal contra os valores da religião 
judaica: o sacerdócio (templo) e o dia de repouso, por exemplo? É... Reis 
precisará de um pouco mais de esforço e dedicação para atualizar a 
interpretação adventista. 
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CAPÍTULO IV 
“O ‘chifre pequeno’ é ‘maior’ do que a Medo-

Pérsia e a Grécia” 
 
 
 

A análise do terceiro tópico do artigo de Reis talvez venha a ser a 
mais complexa em virtude da natureza de seu raciocínio em torno da 
língua primária do texto bíblico. Neste ponto de seu texto, ele visa corrigir 
o que, segundo entende, é uma má compreensão da posição tradicional 
no que diz respeito ao texto bíblico de Daniel 8 em sua forma original, isto 
é, o idioma hebraico. De acordo com o seu ponto de vista, a compreensão 
adventista está biblicamente errada quando afirma que o “chifre pequeno” 
deve ser Roma e não Antíoco IV Epifânio pelo fato deste império ter sido 
muito maior do que foi o controle deste rei selêucida sobre a Judeia, tanto 
geográfica quanto temporalmente (duração), o que é fato. 

 
Para ele, uma das principais razões que explica esta suposta 

imperícia dos intérpretes tradicionais tem que ver com o que ele julga ser, 
outra vez, um raciocínio circular da abordagem adventista. Reis entende 
que a exegese tradicional pressupõe o império romano no capítulo 8 
tendo como base o capítulo 7. Assim, deste ponto em diante, Reis 
apresentará alguns argumentos a fim de demonstrar que o texto bíblico 
em seu original hebraico não exige que o “chifre pequeno” seja maior que 
os dois reinos anteriores, medo-persa (carneiro) e grego-macedônico 
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(bode). Basta apenas saber se tais alegações em torno do hebraico 
passarão ilesas pelo crivo da crítica. 
 

Erro 22: pensar numa interpretação baseada numa tradução 
 

O primeiro ataque de Reis contra o entendimento adventista 
tradicional o qual afirma que Roma foi maior do que os reinos medo-persa 
e grego-macedônico é uma imperícia, ou como aqui se faz parecer, é um 
dolo em sua essência. Para ele, a compreensão adventista formulou e 
ainda formula seu ponto de vista com base em uma tradução bíblica 
específica e não com base nos idiomas originais, no caso em questão o 
hebraico. Em termos de seriedade teológica isto é algo gravíssimo. 

 
Ele diz: “o problema é que a interpretação adventista tradicional faz 

teologia baseado[sic] na tradução inglesa King James e não no texto 
original hebraico. Naquela versão, há uma progressão de grandeza dos 
animais e chifres em Daniel 8 que culmina com o ‘chifre pequeno’, que ‘se 
engrandeceu sobremaneira’” (ênfase acrescida). Ou seja, apesar de ser um 
fato Roma ter sido maior do que os demais impérios, tal acontecimento 
não é algo requisitado pelo texto hebraico de Daniel 8, o que faria, na 
visão de Reis, com que esta concepção adventista não passasse de um 
erro de análise textual. 

 
Para Reis, esta exigência profética de grandeza progressiva só é vista 

se for considerada como fundamentação teológica a tradução inglesa King 
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James (KJV). Seu pensamento de que “um estudo comparativo dos termos 
originais hebraicos [...] revela algumas características importantes” é 
realmente válido, pois todo e qualquer “estudo comparativo dos termos 
originais hebraicos” revelarão características importantes que não seriam 
possíveis de serem observadas em traduções, sejam elas quais forem. 

 
O cerne da questão, contudo, é saber se estas características 

importantes favorecerão o seu ponto de vista ou se subsidiarão o ponto 
de vista dos intérpretes da posição tradicional. Por melhor que seja uma 
tradução bíblica, simplesmente é impossível que ela consiga transmitir ao 
idioma de destino exatamente as mesmas ideias e conceitos que 
permeiam as palavras do idioma de origem. E isto ocorre por uma simples 
razão: nenhum idioma é cem por cento equivalente a outro em seu 
vocabulário e estruturas linguísticas. Daí a importância de se ter acesso 
sempre que possível aos originais bíblicos. Na ausência deles, quanto mais 
traduções forem usadas para formular uma interpretação, melhor ela será, 
pois a deficiência de uma tradução pode ser suprida pela eficiência das 
outras e vice-versa. 

 
O primeiro erro desta alegação de Reis tem que ver com um 

pensamento antiquado em relação à posição adventista. Ele assegura que 
a “interpretação adventista tradicional faz teologia” com base numa versão 
inglesa em particular. Embora seja até possível reconhecer que, no 
passado, os primeiros intérpretes adventistas chegaram às suas conclusões 
tendo como base a KJV, pois esta era quase a única versão que lhes estava 
disponível, a identificação do “chifre pequeno” em Daniel 8 como Roma 
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para os adventistas se sustenta no original hebraico e não numa tradução 
específica qualquer. Não obstante, mesmo hoje, com várias versões 
abundantes para diversos idiomas e dialetos, os estudiosos adventistas 
tradicionais ainda mantêm essencialmente o mesmo ponto de vista do 
século passado. Portanto, essa afirmação de Reis é simplesmente inapta. 

 
Ademais, com todas as traduções disponíveis em inglês e em outros 

idiomas, além do acesso ao texto original, as convicções adventistas 
continuam de pé. E a razão para isso é uma: elas não dependem de uma 
tradução particular ou de outras traduções para se sustentar. Elas 
simplesmente estão fincadas no mesmo texto hebraico disponível para 
todos os que atualmente são capazes de manuseá-lo. Isto pode ser até 
outro anacronismo da parte de Reis porque traz para o presente (“faz 
teologia”) o que é passado: os pioneiros do movimento adventista 
chegaram às suas conclusões teológicas em cima da KJV. 

 
O segundo lapso de Reis tem que ver com desconhecimento do 

entendimento adventista tradicional. A produção teológica do adventismo 
é bastante vasta e profunda. É vasta porque abarca muitas coisas 
relacionadas à identificação do “chifre pequeno” em Daniel 8, desde 
aspectos relacionados às traduções, às interpretações, à transmissão do 
texto, a sua história até sua teologia e mais do que tudo isto ainda. É 
também profunda porque em cada um destes pontos mencionados ela os 
sonda de modo que informações e conhecimentos não superficiais podem 
emergir, podem vir à tona. A igreja adventista tem muitos grandes 
especialistas mundo afora tanto em Daniel quanto em língua hebraica, por 
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exemplo. E vários destes, sua maioria, mantêm o ponto de vista tradicional: 
o chifre de Daniel 8 é o império romano. 

 
Portanto, é no mínimo ignorância de Reis alegar que o 

entendimento dos intérpretes tradicionais é baseado numa tradução 
específica como se eles não se importassem com o idioma original. Aliás, 
Reis tem o desafio de responder por que os pioneiros adventistas 
conseguiram chegar à conclusão a que chegaram tendo como base para 
sua interpretação praticamente apenas o texto da KJV e, mesmo assim, 
esta conclusão, após uma série de estudos histórico-teológicos no idioma 
original seguidos de tantos ataques dos quais o seu é só mais um, ainda 
se mantem essencialmente de pé. Este é um dos problemas de ter uma 
amostragem tão subjetiva e numericamente inadequada como Clifford 
Goldstein para “atualizar” o ensinamento desta igreja. Em suma, e na 
melhora das hipóteses, Reis está tentando refutar uma realidade existente 
apenas em sua própria mente.  
 

Erro 23: língua hebraica e a exacerbação de um “advérbio” 
 

A primeira coisa que Reis alega para tentar demonstrar, a partir do 
texto em sua forma original hebraica, que não há nenhuma exigência 
profética que requeira que o “chifre pequeno” de Daniel capítulo 8 seja 
maior do que os reinos anteriores, medo-persa (carneiro) e grego-
macedônico (bode), tem que ver com o que ele julga ser um “advérbio 
hebraico de intensidade”. De acordo com sua interpretação, este “advérbio 
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hebraico de intensidade” só é utilizado para descrever o engrandecimento 
da Grécia (bode). Logo, segundo seu raciocínio, o maior dos reinos neste 
texto não é outro senão a própria Grécia, representada pelo bode. 

 
Desta forma, pouco importaria, para ele, se na história Roma foi 

realmente o maior império nos aspectos geográfico-temporais pelo 
simples fato de que da perspectiva do texto hebraico o maior deve ser o 
império de Alexandre o Grande. E uma vez que Antíoco é um rei selêucida 
cuja origem remonta a este reino, então ele se torna o melhor candidato 
para preencher essa vaga de “chifre pequeno” no texto bíblico. Noutras 
palavras, em hebraico, Daniel 8 não demanda que o último dos reinos, no 
texto, seja o maior. É isto o que Reis chama de “progressão de grandeza” 
e que, para ele, não é requerida no idioma original. 

 
O texto bíblico, no que diz respeito ao carneiro (medo-persa), ao 

relatar seu aparecimento (v. 3) e seu desaparecimento (v. 7), descreve seu 
engrandecimento no verso 4 nos seguintes termos: (1) “nenhum dos 
animais lhe podia resistir”; (2) “nem havia quem pudesse livrar-se do seu 
poder”; (3) “ele, porém, fazia segundo a sua vontade”; e (4) “assim se 
engrandecia [gadal]”. Reis está corretíssimo ao constatar que aqui não há 
nenhuma palavra específica que funcione como uma espécie de 
“modificador de intensidade”, o que indicaria uma “progressão de 
grandeza” deste reino, que é o que ele nega que haja no texto bíblico. 

 
Mas por alguma razão, desatenção ou conveniência, ele 

indiretamente ignora estas quatro afirmações acerca da grandeza do 
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carneiro, o império medo-persa. Todas elas são asserções ou 
apresentações da sua grandeza. A última delas, a propósito, nada mais é 
do que uma causa que provoca as outras três. O verbo hebraico gadal 
(crescer, engrandecer, se tornar grande), pelo modo como foi empregado 
no original (modo hifil), indica o quão grande era este reino. Este modo 
do verbo hebraico simplesmente tem como função indicar a causa de uma 
ação. Assim, com base nisto, o que se deve entender é que o resultado do 
carneiro ter se tornando grande (gadal) tem que ver com aquelas três 
descrições acerca do que ele fez: (1) “nenhum dos animais lhe podia 
resistir”; (2) “nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder”; (3) “ele, 
porém, fazia segundo a sua vontade”. 

 
Em relação ao bode, o segundo animal da visão e o qual aponta 

para o reino grego-macedônico de Alexandre o Grande, seu surgimento 
está registrado no verso 5; o seu fim, por sua vez, no verso 8. Neste espaço 
ou intervalo (v. 5-8) tudo o que é dito acerca dele ou é uma descrição de 
si mesmo ou tem relação direta com o animal anterior, o carneiro. Isto 
torna claro e evidente o modo pelo qual Daniel resolveu descrever as duas 
entidades representadas. Enquanto o primeiro (carneiro) é descrito em 
termos do que fez a outros reinos, o segundo (bode) é descrito em termos 
do que fez ao reino anterior, o primeiro reino na visão (o carneiro), o 
império medo-persa. 

 
Ou seja, até aqui, não há menção de grandeza alguma do bode em 

sua relação com o carneiro e nem com outro reino. Isto, aliás, pode até ser 
o prenúncio de um evento histórico já que se sabe que o exército de 
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Alexandre, mesmo em menor número (alguns estimam 50 mil soldados), 
conseguiu derrotar as tropas de Dario III (cerca de 100 mil) na batalha de 
Gaugamela em 331 a.C. Foi este triunfo, se ressalta, que abriu caminho 
para a derrocada dos persas e o posterior engrandecimento do monarca 
grego. Isto condiz exatamente com a previsão de Daniel quando ele afirma 
que – “O bode se engrandeceu [gadal] sobremaneira [meod]” (v. 8) – após 
ter derrotado o carneiro. Noutras palavras, ao contrário do carneiro 
(Média-Pérsia) que já era grande antes do seu encontro com o império 
sucessor (v. 4), o bode (Grécia) só se tornou grande após sua vitória sobre 
seu antecessor (v. 8). 

 
O “chifre pequeno”, por outro lado, é descrito no texto bíblico 

original hebraico de modo peculiar. Ele só entre em cena após a saída por 
completo de todos os reinos anteriores. No verso 9, no texto semítico 
literalmente está escrito: “de um deles saiu um chifre pequeno”. Como já 
demonstrado, este pronome “deles” remete ao substantivo “ventos” no 
verso 8 e com ele faz coesão. Sabendo disto, então têm-se no texto a 
entrada em cena deste chifre a partir da saída por completo dos quatros 
outros reinos subsequentes (“quatro chifres”) ao império de Alexandre 
representado pelo bode no verso anterior. Isto ainda é reforçado pela 
interpretação dada à visão por Gabriel no verso 23. O anjo diz ao profeta 
que “no fim dos reinados deles” é que apareceria o tal “chifre pequeno” 
como um “rei de feroz catadura [aparência] e entendido em intrigas”. 
Noutras palavras, este chifre pequeno é descrito de modo a torná-lo 
independente de todos os demais reinos anteriores representados pelos 
seus respectivos símbolos. Nesta descrição, contudo, no mesmo verso 8 
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há uma menção à força deste reino. Segundo o texto, este chifre se “tornou 
muito forte [yeter]” para algumas direções da terra antes de chegar à “terra 
gloriosa”, isto é, a Judeia e especificamente Jerusalém, a cidade do templo. 

 
Pela lógica interpretativa de Reis, todo este modo de expor o 

surgimento e o desaparecimento dos reinos na visão de Daniel não 
apresenta nenhuma “progressão de grandeza”. Essa suposta constatação 
significaria que o último dos reinos, representado pelo “chifre pequeno”, 
não deve ser considerado o maior de todos eles. Caso houvesse esse 
engrandecimento progressivo no texto bíblico, raciocina Reis, isto sim 
favoreceria a opção por Roma como a entidade representada por este 
símbolo. Por isso, Reis entende que o maior dos reinos é o bode (Grécia). 
Como já dito, este animal é o único que, ao ter seu engrandecimento 
descrito, tem um “advérbio hebraico de intensidade por excelência”, como 
destaca Reis. 

 
Simplesmente, há vários problemas com este seu raciocínio 

interpretativo, desde o desconhecimento da língua original, o hebraico, 
passando pela formulação de silogismos que se refletem em sua 
interpretação e até mesmo uma aparente incongruência de sua opinião 
com um fato histórico já reconhecido por ele em seu próprio artigo. Para 
alguém com olhar mais apurado, percepção crítica e conhecimento do 
texto em sua forma original, a proposta de Reis se mostra como um 
trabalho feito às pressas, por uma pessoa que dedicou pouco tempo de 
reflexão sobre o texto bíblico, e que tem pouco conhecimento acerca do 
que os críticos de seu ponto de vista realmente afirmam e defendem. 
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O primeiro erro que indica falta de destreza de Reis tem que ver com 

a seguinte afirmação acerca do carneiro, uma representação do reino 
medo-persa. Ele diz: “Primeiramente, o hebraico utiliza a raíz [sic] gadal 
(“crescer, grande”) para descrever os personagens aqui; Dan 8:4 diz que 
[o] carneiro ‘cresceu’ (wehigdîl, 8:4) sem nenhum modificador de 
intensidade” (ênfase acrescida). Reis está certo aquando afirma que o 
verbo hebraico para indicar o crescimento do carneiro é o verbo gadal 
(flexionado wehigdîl) cujo sentido é “crescer”, “se tornar grande” ou como 
algumas Bíblias vertem, “se engrandeceu”. 

 
Mas, por outro lado, ele está errado quando sugere que pela falta 

de um “modificador de intensidade” específico no texto, um advérbio de 
intensidade, por exemplo, a própria ideia acerca da intensidade da 
grandeza deste reino é comprometida. Talvez Reis desconheça o fato de 
que, no hebraico, não há a obrigatoriedade de se empregar nenhuma 
palavra específica como em outros idiomas (grego e português, por 
exemplo) para indicar a intensidade de uma ação, normalmente os 
advérbios de intensidade (muito, sobremaneira, bastante etc.). 

 
Neste idioma, uma das formas de indicar a intensidade de uma ação 

é a repetição de termos ou de ideias já que, como se sabe, pelo menos os 
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que estudam esta língua, o léxico hebraico é pobre em advérbios.9 Assim, 
não parece ser metodologicamente sensato depositar toda a sustentação 
de uma interpretação na presença de uma palavra hebraica que 
primariamente é um adjetivo (meod), que pode ser um substantivo, mas 
que também pode exercer a função de advérbio de intensidade no texto 
desde que alguns requisitos sejam cumpridos como, aliás, é o caso em 
Daniel 8:8. Em relação ao carneiro, por exemplo, a intensidade da 
grandeza está explícita por meio das já mencionadas afirmações – (1) 
“nenhum dos animais lhe podia resistir”; (2) “nem havia quem pudesse 
livrar-se do seu poder”; (3) “ele, porém, fazia segundo a sua vontade” – da 
quais a última – “(4) ‘assim se engrandecia [gadal]’” – é apenas uma causa 
(verbo no modo hifil) que provoca as ações enumeradas acima. 

 
O segundo erro de Reis tem que ver com o menosprezo dado a 

outros vocábulos até mais importantes para a interpretação do que o 
advérbio de intensidade meod, tão exacerbadamente valorizado por ele. 
É o que se observa em sua fala: “A diferença marcante entre as três 
expressões de grandeza é que meod (‘abundantemente, sobremaneira’) 
descreve apenas o bode, e nunca o carneiro ou o ‘chifre pequeno’. Esse 
fato é de extrema importância porque meod é o advérbio hebraico de 
intensidade por excelência”. Noutros termos, para Reis, tudo depende da 
presença ou da ausência da palavra hebraica meod para descrever o 

                                                 
9 A pobreza deste idioma em advérbios, em realidade, constitui-se sua riqueza posto que 
para superar esta realidade limitante outras formas de expressar ideias adverbiais foram 
desenvolvidas. 



142 
 

engrandecimento dos reinos em detrimento de outras palavras com 
características até mais relevantes para descrever estes mesmos 
engrandecimentos. 

 
Em termos sintático-gramaticais, o vocábulo mais importante numa 

oração dificilmente será um advérbio, seja ele de intensidade ou não. Por 
definição, uma oração é um grupo de palavras combinadas cujo núcleo é 
o verbo. Ou seja, na oração, tudo gira em torno de um verbo, e a maneira 
como são utilizados já auxilia o ato interpretativo. Logo, é a partir do modo 
como os verbos hebraicos foram empregados que se tem a chave para a 
interpretação acerca da possibilidade de uma “progressão de grandeza” 
no texto. Se textualmente comprovada, essa possibilidade forçará o 
intérprete a concluir que o “chifre pequeno” é o maior dos reinos. 

 
Advérbios, por sua vez, estão a serviço dos verbos. E ainda que 

sirvam para modificá-los, dificilmente serão a chave para se entender as 
orações que, por definição, dependem dos verbos. Isto ainda é reforçado 
pelo fato já mencionado de neste idioma bíblico existir pobreza de 
advérbios, e ideias adverbiais poderem ser transmitidas mesmo sem a 
presença de um advérbio específico. O caso da descrição da grandeza do 
carneiro (v. 4) é um exemplo disso. Assim, portanto, Reis precisará de algo 
maior do que a exacerbação de um “advérbio” para evitar a “progressão 
de grandeza”, a qual exigiria que o “chifre pequeno” seja considerado o 
maior dos reinos no texto hebraico de Daniel 8. 
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Erro 24: ignorar a força dos verbos hebraicos 
 

Entendido o fato de que, em hebraico, há pobreza de advérbios e 
que ideias adverbiais podem ser transmitidas a despeito da presença de 
palavras específicas que exerçam esta função sintática, é necessário que se 
reconheça que os verbos são as palavras mais importantes para 
determinar esta questão interpretativa acerca de qual dos reinos neste 
capítulo foi o maior. 

 
E quando se fala em verbos hebraicos, certas peculiaridades deste 

idioma no que diz respeito à esta classe de palavras devem ser 
minimamente entendidas e compreendidas. Diferentemente do português 
cujas orações gramaticais tendem a começar pelo sujeito (quem pratica 
uma ação) para só então os verbos serem introduzidos (a ação praticada 
pelo sujeito) e serem seguidos por complementos, em hebraico, a prática 
mais comum é começar a oração gramatical pelo próprio verbo. Por 
exemplo, em português se diz: eu interpreto o texto de Daniel. Em 
hebraico, se diria: interpreto eu o texto de Daniel. Nada mais plausível do 
que começar a oração gramatical pelo verbo já que ele é a palavra mais 
importante da oração. 

 
Isto tudo só ratifica a importância que este idioma dá a esta classe 

de palavras além de ajudar a entender por que a ênfase de Reis na 
presença de um advérbio para descrever o engrandecimento do bode (v. 
8) não deve ter primazia interpretativa. Os verbos, neste idioma, não 
possuem como característica marcante o tempo da ação (passado, 
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presente e futuro), coisas com as quais os ocidentais estão bastante 
acostumados em virtude dos sistemas verbais de seus idiomas terem esta 
propriedade. Nesta língua semítica, o verbo tem como principal 
particularidade seu modo. Essa característica do emprego hebraico dos 
verbos deixa a questão do tempo da ação em segundo plano. 

 
O tempo do verbo, em hebraico, é determinado pelo contexto, mas 

tendo como ponto de partida a natureza da ação, se completa (perfeito) 
ou se incompleta (imperfeito). Noutros termos, a partir do modo como os 
verbos em hebraico foram utilizados na descrição do engrandecimento 
dos três símbolos (reinos) mais enfatizados em Daniel 8 (carneiro, bode e 
“chifre pequeno”) tem-se uma chave interpretativa para auxiliar na 
constatação ou não da presença de uma “progressão de grandeza” neste 
capítulo e até perceber por que razão o profeta utilizou uma palavra com 
função adverbial para descrever o engrandecimento do bode (v. 8). 

 
No que se refere ao carneiro, o primeiro animal e que representa o 

reino medo-persa, os verbos que mais descrevem suas ações, como já 
apresentados, estão expostos no verso 4. A fim de que estas marcas 
verbais hebraicas fiquem bastante visíveis, aqui está uma tradução formal, 
mais próxima possível do idioma de origem, o hebraico, sem preocupação 
com à fluência do português, o idioma de destino: “vi eu o carneiro que 
chifrava para oeste, norte e sul e todo animal não resistia-lhe nem 
ninguém se livrava de suas mãos. E ele fez conforme sua vontade e se 
engrandeceu”. Preste atenção nestes dois verbos grifados em itálico, os 
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seguintes verbos flexionados: “ele fez” (fazer) e “se engrandeceu” 
(engrandecer-se). 

 
No hebraico, estes dois verbos possuem uma estreita relação 

semelhante à relação de causa e efeito em virtude do modo como eles 
foram empregados no texto profético. O primeiro verbo, flexionado como 
“ele fez” está num modo chamado qal; o segundo deles, “se engrandeceu”, 
no modo hifil. Enquanto verbos em modo qal indicam ações diretas, 
verbos no hifil indicam a causa dessas ações diretas. Ou seja, enquanto o 
qal (“ele fez”) é um efeito provocado por uma causa, o hifil (“se 
engrandeceu”) é a causa que provoca este efeito. Dito isto em outros 
termos e de forma a interpretar este fato, a razão de no texto hebraico o 
carneiro “fazer” as coisas conforme sua própria vontade é porque ele “se 
engrandecia”. Simplesmente, o engrandecimento do reino persa consistia 
em fazer o que bem desejava. Assim, note como há uma ideia adverbial 
embutida no relacionamento entre estes dois verbos já que por “advérbio” 
se entende aquilo que altera algo no sentido de um verbo em particular. 

 
Em relação ao bode, que representa o império greco-macedônico 

de Alexandre o Grande, este mesmo fenômeno verbal hebraico ocorre no 
texto bíblico, todavia, desta vez, com a utilização de uma palavra específica 
que exerce uma função adverbial na oração gramatical, a palavra meod. 
Isto, obviamente, como o próprio Reis reconhece, indica uma diferença em 
relação ao engrandecimento dos dois animais, já que os verbos para 
descrever este engrandecimento de cada um dos reinos é exatamente o 
mesmo, o verbo gadal (“crescer”, “engrandecer”, “se tornar grande”). 
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Porém, lembre-se de algo aqui já mencionado e a ser recordado agora 
novamente. 

 
Diferentemente do carneiro que tem seu engrandecimento descrito 

de modo independente de qualquer outro animal (v. 3-4), quase toda a 
descrição textual do bode, presente entre os versos 5 a 8, com exceção do 
verso 5 e a parte final do verso 8, tem a ver com sua relação com o símbolo 
anterior, o carneiro. É somente no final desta relação entre estas duas 
entidades que o bode é descrito como tendo se engrandecido 
“sobremaneira” (meod). Para Reis, a presença desta palavra adverbial no 
texto para se referir ao bode é o que faz toda diferença e o que determina 
este reino (Grécia) como o maior. Mas como será possível perceber em 
instantes, a força desta palavra se deve primeiro à força dos verbos 
hebraicos já que, como se sabe, advérbios estão à serviço dos verbos e 
não o contrário. 

 
Seguindo a mesma estratégia didática a fim que se entenda o 

relacionamento entre os verbos hebraicos, aqui está uma tradução do 
texto original de maneira mais formal possível, mantendo a estrutura do 
idioma de origem sem, contudo, sacrificar o entendimento no idioma de 
destino. Objetivando enfatizar os verbos mais relevantes para este assunto, 
esta tradução partirá do final do verso 7 e início do verso 8: “[...] e não 
existia quem livrasse o carneiro de suas mãos [...] então a cabra macho, o 
bode, se engrandeceu muito”. Novamente, observe os verbos destacados 
em itálico, o verbo “não existia” (existir) e o verbo “se engrandeceu” 
(engrandecer-se). Porém, também perceba que o último deles vem 



147 
 

acompanhado do advérbio de intensidade “muito”, meod em hebraico. 
Assim como no verso 4 na descrição do carneiro, a relação entre estes 
verbos é uma relação de causa e efeito pois eles também estão no modo 
qal (efeito) e hifil (causa). Logo, enquanto “não existia” (qal) é um efeito 
provocado por uma causa, “se engrandeceu” (hifil) é uma causa que 
provoca este efeito. Ou seja, não existia ninguém capaz de salvar o 
carneiro (persas) das mãos do bode (gregos), ideia presente no modo qal 
(“não existia”), por causa de seu engrandecimento, ideia presente no modo 
hifil (“se engrandeceu”). 

 
Isto condiz perfeitamente com toda a maneira como o bode é 

descrito no texto. Quase toda sua apresentação é uma descrição daquilo 
que ele fez ao carneiro. Ademais, isto também ajuda a explicar por que o 
emprego do advérbio de intensidade meod (“muito”) é necessário. Em face 
do fato de que o bode (Grécia) derrotou o carneiro (Pérsia) que já era 
grande pelo que fizera (v. 4) e o mesmo verbo é empregado para 
descrever ambos os engrandecimentos (gadal), dos impérios persa e 
grego, a única maneira de mostrar que o bode se tornou grande pelo que 
fez ao carneiro já que ele é majoritariamente descrito pelo que fez a este 
animal, é mostrar que seu engrandecimento foi maior. E Daniel escolheu 
fazer isto pelo emprego da palavra meod que no texto funciona como 
advérbio. Isto é, o engrandecimento da Grécia vem pelo que ela fez à 
Pérsia, mas foi seu engrandecimento maior que lhe permitiu derrotar este 
reino. 
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Disto se conclui, e Reis é o primeiro a concordar com este desfecho 
em função da tese que defende quanto a esta questão em particular, que 
na relação entre os dois primeiros animais, o carneiro e o bode, entre 
persas e gregos, há marcadamente uma “progressão de grandeza”. Resta 
agora apenas saber se esta grandeza progride para o próximo reino, o 
“chifre pequeno”, o que favoreceria a opção por Roma como entende a 
posição tradicional, ou se ela termina por aqui o que ajuda quem opta por 
Antíoco como é o caso de Reis. 
 

Erro 25: falta de rigor metodológico e respeito ao contexto 
 

Por definição, contexto é aquilo que compõe o texto em sua 
totalidade. É a reunião dos elementos do texto que estão relacionados 
com uma palavra ou frase específicas e contribuem para a modificação ou 
esclarecimento de seus significados. De forma didática, no que diz respeito 
ao ato interpretativo de um texto bíblico, contexto é simplesmente aquilo 
que vem antes e/ou depois de uma passagem ou de um conjunto maior 
delas, o capítulo, por exemplo. Deste modo, estas passagens, ou até 
mesmo somente algumas palavras especiais que as compõem, estão 
entrelaçadas com o contexto de maneira que elas dependem dele para ser 
corretamente compreendidas. Simplesmente, o contexto deve ser a maior 
de todas as forças a serem exercidas no processo de interpretação de um 
texto bíblico. 
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A fim de que a força do contexto na interpretação fique clara, pense 
na seguinte declaração – eu estava no banco. – Sem o contexto, não há 
como saber se “banco” é um objeto no qual se senta, se é uma instituição 
financeira, se é a parte rasa de um rio ou mar devido o excesso de areia 
no fundo ou ainda se é um banco de sangue, um banco de dados, um 
banco dos réus etc. Mas com o acréscimo de mais palavras um contexto 
começa a ser vislumbrado – eu estava no banco com o dinheiro. – Agora, 
à primeira vista, a palavra banco deve ser entendida como uma instituição 
financeira. – Na praça, eu estava no banco com o dinheiro. – Neste caso, 
já não é mais possível saber se “banco” é a instituição financeira ou se o 
objeto sobre o qual se senta numa praça. 

 
Mas pelo menos já é possível saber que “banco”, aí, não é um “banco 

de areia” e também não é nenhum dos outros significados. – Na praça, eu 
estava dentro do banco com o dinheiro para pagar às contas do mês. – 
Veja, a palavra “banco”, agora sim, iluminada pelo contexto, deve ser 
entendida como a instituição financeira e não como um assento. Isto 
significa que este “banco” simplesmente ficava numa praça específica e lá 
dentro o sujeito estava com dinheiro em mãos para pagar suas contas 
mensais. 

 
Quando se compreende o contexto no qual versos bíblicos, 

capítulos e até palavras específicas estão inseridos, esta compreensão 
simplesmente se torna o referencial da interpretação porque estabelece as 
balizas, os limites e as barreias que devem impedir que certos significados 
sejam extraídos do texto cujo objeto do foco interpretativo são estas 
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partes menores (versos e palavras) do todo (um capítulo ou algo maior). 
Talvez não fosse exagero dizer que problemas interpretativos ocorrem, em 
90% dos casos ou até mais do que isso, pela negligência em observar o 
contexto (o todo) no qual versos e palavras (as partes menores) estão 
inseridos. 

 
Na interpretação de qualquer texto e, principalmente, na 

interpretação bíblica, o contexto é a principal chave de compreensão visto 
que este texto é de natureza histórica cuja cultura e o idioma original não 
são os mesmos do intérprete atual. Além disso, seus autores não estão 
entre os leitores para iluminar o entendimento de hoje. Simplesmente, Reis 
deixou de observar a força do contexto ao formular seu raciocínio 
interpretativo que nega que haja uma “progressão de grandeza” cujo 
clímax se encontra no “chifre pequeno” do Daniel capítulo 8. 

 
Para Reis, em face do fato de que somente o bode, o segundo 

animal (Grécia) do capítulo 8, no verso 8, tem seu engrandecimento 
descrito com um advérbio de intensidade (meod) e mais nenhum outro 
reino, então este animal é o que deve ser visto como o maior no texto 
ainda que na história possa ter havido outros reinos maiores em território 
e em tempo de domínio. E para reforçar este ponto de vista, Reis minimiza 
ou até ignora a força do contexto na interpretação de uma palavra 
específica que indica que o “chifre pequeno” foi o maior dos reinos. Isto 
estabeleceria assim a “progressão de grandeza” cujo clímax se encontra 
no último símbolo e requereria Roma como entidade representada, o que 
ele deseja evitar. Como o ele próprio diz: “com a ausência de meod na 
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descrição do poderio dos outros personagens de Daniel 8, resta que o 
bode (Grécia) é o maior poder nesse capítulo e, consequentemente, o 
‘grande chifre’ (Alexandre, o Grande) representa a ‘altura de seu poder’ (v. 
8)”. 

 
A palavra específica a qual Reis quer minimizar, mesmo com o 

sacrifício do contexto, a fim evitar que a “progressão de grandeza” tenha 
no “chifre pequeno” o seu ápice é a palavra hebraica yeter, um substantivo 
masculino utilizado para falar do engrandecimento deste chifre no verso 
9 do capítulo 8. Ele diz: 

 
[...] a tradução de Dan 8:9 da King James “se engrandeceu 
sobremaneira” bem como as versões em português, “se 
tornou muito forte” (ARA; ACF: “cresceu muito”) é 
questionável. A tradução ACF inclusive adiciona “se 
engrandeceu” em Dan 8:11 mas o verbo ali é simplesmente 
“crescer”. O problema na tradução ocorre porque a palavra 
yeter expressão wattigdal-yeter usada para descrever a 
ascensão do “chifre pequeno” em Dan 8:9 pode significar 
“resto, excesso, preeminência, superioridade, corda”. 

 
Realmente, a palavra yeter tem um campo semântico amplo (um 

gama de significados). Sendo este o caso, então é o contexto que deve 
iluminar seu significado e não o próprio significado da palavra em si. Uma 
interpretação bíblica séria, metodologicamente correta, não consiste 
apenas na busca do significado das palavras nos dicionários como Reis faz 
– “O Manual Teológico do Antigo Testamento traduz yeter com o 
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significado de “preeminência” pelo menos uma vez, em Gên 49:3-4” –  até 
porque estas ferramentas só servem para indicar os vários significados que 
uma mesma palavra pode ter em face de seu uso em diversos contextos 
diferentes. Mas é justamente este o erro que Reis comete. E, diga-se de 
passagem, um erro básico.  

 
À luz do que foi dito até aqui, o significado da palavra yeter deve ser 

determinado pelo contexto. A força do significado de uma única palavra 
jamais, em nenhuma hipótese, será maior do que a força do significado de 
todas as demais palavras que juntas compõem o seu contexto e 
determinam o seu sentido. Mas é o que faz Reis ao dizer que: “se usarmos 
o significado usual de yeter como ‘resto’, poderia ser traduzido: ‘o chifre 
pequeno cresceu o restante [do seu tamanho]’, isto é, ‘atingiu a 
maturidade’”. Pela sua lógica, o significado usual da palavra yeter deve ser 
o preferido. Mas é de se perguntar como esta preferência se ajustaria no 
contexto. Considerando a sugestão de Reis como uma hipótese a ser 
testada à luz do contexto então deve-se indagar como yeter no sentido 
de “resto” ou “restante” se ajustaria ao todo já que o todo tem poder de 
influência sobre ela. 

 
Avaliando esta proposta de tradução de Reis à luz do contexto – “’o 

chifre pequeno cresceu o restante [do seu tamanho]’, isto é, ‘atingiu a 
maturidade’” – disto se pode concluir com alto grau de plausibilidade que, 
ainda assim, este “chifre pequeno” é o maior dos reinos. Simplesmente 
porque “crescer o resto ou restante” indica algo maior do que “crescer 
muito ou sobremaneira” como é o caso do bode (v. 8). Reis diz que, 
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segundo sua própria tradução, este “crescer o restante do seu tamanho” é 
o mesmo que “atingir a maturidade”. Mas se crescer o restante de seu 
tamanho é o mesmo que atingir maturidade, então isso significa que este 
chifre cresceu tudo o que tinha para crescer, todo o restante que lhe 
faltava crescer, e chegou ao seu ápice, à sua maturidade, ao seu limite de 
crescimento. Por outro lado, o bode não foi até seu limite, à sua 
maturidade ou o restante de seu tamanho. Ele apenas cresceu “muito” 
(meod). E “crescer muito” pode ser algo menor do que “crescer seu próprio 
restante até sua maturidade”. O que seria necessário agora é saber se a 
maturidade do chifre, seu máximo, seu limite, é maior ou menor do que o 
“crescer muito” do bode. 

 
Pelo contexto, sabe-se que o engrandecimento do bode tem estreita 

relação com aquilo que ele fez ao carneiro. Daniel só descreve o 
engrandecimento deste animal depois de tudo o que ele fizera ao seu 
antecessor. Embora o verbo gadal (crescer, engrandecer-se) no modo hifil 
indique uma causa para o fato de não existir (modo qal) ninguém para 
salvar o caneiro de suas mãos, o fato é que não havia ninguém para salvar 
os persas (o carneiro) dos gregos (o bode) porque estes já haviam atacado 
aqueles. Assim, “o cresceu muito, sobremaneira” do bode só pode indicar 
um crescimento maior do que seu antecessor e não necessariamente um 
crescimento maior do que seu sucessor, o “chifre pequeno”. Daí o fato de 
Daniel ter usado uma palavra com função adverbial (meod) para 
apresentar o crescimento (gadal) do bode como maior do que o 
crescimento (gadal) do carneiro. Foi o modo por ele encontrado para 
diferenciar o engrandecimento de ambos. 
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Portanto, quando o texto hebraico diz que este “chifre pequeno” se 

engrandeceu (mesmo verbo gadal), mas empregando a palavra yeter, a 
qual Reis define como “resto” ou “restante”, no sentido de atingir a sua 
maturidade, seu ápice, limite, máximo, logo, este engrandecimento (gadal) 
só pode ter sido maior do que o engrandecimento (gadal) do bode 
(Grécia). O reino grego tem seu próprio engrandecimento (gadal) descrito 
de modo a indicar algo maior (meod) do que o engrandecimento do 
carneiro. 

 
A proposta de tradução de Reis é válida até, mas, ao mesmo tempo, 

também é um tiro no próprio pé já que, com a força do contexto, ela indica 
“progressão de grandeza” e tem no “chifre pequeno” o seu ápice. E se o 
“chifre pequeno” é o maior dos reinos no texto hebraico, a opção de Reis 
por Antíoco IV Epifânio passa anos-luz de preencher esse requisito 
profético. Já Roma sim, foi o maior dos reinos tanto geográfica como 
temporalmente. Noutros termos, a interpretação tradicional está certa em 
sua opção, tanto textual quanto historicamente. 
 

Erro 26: uso das traduções por conveniência 
 

Uma tradução bíblica séria, invariavelmente, é fruto do trabalho de 
vários anos em que alguns ou muitos especialistas (biblistas) estiveram 
envolvidos em sua produção. A obra de traduzir a Bíblia, hoje, não deve 
estar sujeita a uma única pessoa somente ainda que, no passado, tenha 
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sido desta maneira que as traduções bíblicas para as chamadas línguas 
vernáculas tenham acontecido. Tanto Bíblias protestantes quanto Bíblias 
católicas, depois de traduzidas, passam pelo crivo de uma comissão 
composta por diversos eruditos que revisarão as escolhas dos tradutores. 
E antes de tudo isso, porém, existe uma comissão especial que se dedicará 
ao trabalho de rever os textos nos idiomas originais a fim de produzir uma 
tradução que será norteada por um princípio de tradução de “equivalência 
formal”, ou de “equivalência funcional”. 

 
Por “equivalência formal” se entende uma tradução bíblica que 

procura manter o máximo possível, sem sacrificar a compreensão no 
idioma de destino, as formas ou estruturas linguísticas do idioma de 
origem. “Equivalência funcional”, por outro lado, tem menos preocupação 
com as formas e estruturas linguísticas do idioma de origem porque visam 
tornar a tradução para o idioma de destino algo fluido, natural, facilmente 
compreensível e que não requer o domínio desta língua em sua essência 
gramatical. Estas traduções tendem a ser mais populares no sentido de 
falarem a “linguagem do povo”. 

 
Sabendo disto, é no mínimo irônico que Reis tente embasar seu 

ponto de vista a respeito da palavra hebraica yeter numa versão bíblica 
cujo princípio norteador de tradução foi o da “equivalência funcional”. 
Bíblias que seguem este princípio de tradução tendem a ser menos 
técnicas em seu texto porque seu propósito é de natureza evangelística 
ou devocional ao contrário das Bíblias que seguem a “equivalência formal” 
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cujo objetivo é a interpretação do texto em si, a extração da mensagem 
em seu idioma original. 

 
Em dado momento, Reis tenta convencer seus leitores quanto à sua 

tese se apoiando numa dessas Bíblias de linguagem popular, não técnica, 
a chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH). Ele diz: “De fato, 
algumas versões da Bíblia traduzem yeter em Dan 8:9 dessa forma: por 
exemplo, a NTLH diz: ‘que foi crescendo e se estendendo em direção ao 
sul…’; NVI: ‘mas cresceu em poder na direção do sul…’”. 

 
Em relação à NTLH, no prefácio de sua edição é dito: (1) “esta 

tradução deveria ser adequada ao nível educacional médio da população 
[você acha esse nível alto?]”; (2) “uma tradução com linguagem de fácil 
compreensão”; (3) “[ela é] adequada ao trabalho de evangelização e é 
também muito apropriada para leitura devocional em família, inclusive 
para as crianças”; (4) “[nela] simplificou-se ainda mais uma série de 
construções gramaticais; (5) “[ela é a] expressão da Palavra de Deus na 
linguagem simples do povo”. Quão útil para dirimir esta questão em torno 
da palavra yeter seria o embasamento de uma opinião numa Bíblia com 
uma tradução simples? Reis deveria se empenhar em dar uma resposta. A 
NVI segue o mesmo princípio norteador de “equivalência funcional”, 
apesar de possuir uma linguagem menos ordinária do que a NTLH. 

 
É de se questionar por qual razão Reis não tentou ancorar seu ponto 

de vista em torno da tradução de yeter na Bíblia de Jerusalém (BJ), por 
exemplo. Uma Bíblia católica que, além de também defender a tese de 
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Antíoco, é, para muitos estudiosos, protestantes inclusive, uma tradução 
consideravelmente respeitável. A BJ assim traduz o texto de Daniel 8:9 – 
“De um deles [ventos] saiu um chifre pequeno que depois cresceu muito 
[yeter], tanto na direção do sul como na do oriente como na do país do 
Esplendor” – Não é irônico que tradutores católicos, que concordam com 
Reis quanto à identidade deste chifre, tenham vertido o hebraico yeter por 
um advérbio em português, o termo “muito”, o que Reis disse estar 
presente apenas na descrição do engrandecimento do bode? Eis a força 
do contexto e o respeito que Reis não lhe conferiu. Apenas ele não o 
percebe. 

 
Isto também explica por que quase todas as demais traduções 

mencionadas por ele vertem yeter adverbialmente. Além disto, no prefácio 
desta Bíblia, em sua edição de 2002, os editores dizem: “quando 
necessário, preferimos a fidelidade ao texto a uma qualidade literária que 
não refletiria a do original [hebraico]”. Noutras palavras, esta versão 
católica segue o princípio de “equivalência formal” em sua tradução, o que 
a torna ideal para interpretação e menos apropriada para devoção. Por 
que Reis preferiu embasar sua proposta de tradução numa versão popular 
(NTLH) e não numa versão mais formal (BJ)? Mero deslize, ou 
conveniência? Eis algo que não é fácil de responder e somente Deus 
juntamente com o próprio Reis são os que podem revelar, hoje ou na 
eternidade. 
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Erro 27: má compreensão da relação símbolo-entidade II 
 

Reis volta a tropeçar em suas próprias pernas quando argumenta 
em torno da relação entre a realidade e o símbolo dentro do texto bíblico-
profético de Daniel capítulo 8. A palavra símbolo, por definição, quer dizer 
algo que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Símbolo é apenas 
uma figura que retrata um ser qualquer, seja ele um objeto, uma entidade 
ou até mesmo uma ideia abstrata. Por vezes, até comportamentos éticos 
são apresentados por meio de símbolos. Como exemplo, temos: a 
“pomba” é o símbolo da paz; a “balança”, por sua vez, da justiça; o coração, 
símbolo do amor; A cruz, símbolo do sacrifício de Cristo, que é o centro 
de fé cristã, e, por extensão, se tornou o símbolo do próprio cristianismo. 

 
Além de tudo isto, é importante salientar que símbolos, a fim de que 

sejam compreendidos, devem ter uma correspondência com a realidade e 
possuir alguma relação de significado com aquilo que simbolizam. A 
balança, por exemplo, além de ser algo que existe, traz à mente a ideia de 
equilíbrio e isso faz com que se pense na justiça como equilibrada e 
imparcial. Assim, entendido o que é um símbolo, tem-se a chave para 
perceber o equívoco do raciocínio ou argumento quanto a esta questão 
em específico no artigo de Reis. 

 
Nas palavras dele: 
 

O fato é que um chifre nunca pode ser maior ou mais forte 
que o animal que o carrega. Se o “chifre pequeno” tivesse se 
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tornado maior que o bode e o carneiro juntos e simbolizasse 
outro reino, este chifre deveria logicamente aparecer na visão 
como outro animal. É o que vemos nos capítulos 7 e 8: reinos 
diferentes aparecem como animais distintos 

 
Para ele, “um chifre nunca pode ser maior ou mais forte que o animal 

que o carrega”. É até um tanto quanto bom notar que Reis constatou esta 
realidade. Até onde se tem registros, nunca um chifre foi maior do que o 
local no qual ele está fincado. Porém, ele peca gravemente porque tal 
raciocínio ou argumento pressupõe que aquilo que ocorre na realidade 
dever ser exatamente a mesma coisa a ocorrer na utilização dos símbolos 
num texto. Se, na vida real, um chifre não é maior do que o animal que o 
carrega, então o “chifre pequeno” não poderá ser maior do que o bode 
(supondo-se ele como Antíoco), pensa Reis. 

 
Isto simplesmente está bastante distante da verdade pelo simples 

fato de que um símbolo não é a realidade em si e, devido a isto, jamais 
será uma cópia dela quando utilizado de maneira oral, visual, verbal ou 
textual. Da mesma forma que Antíoco não é um chifre e nem procedeu da 
cabeça de Alexandre o Grande, um “chifre pequeno” no texto não carece 
de ser menor do que o animal de onde se originou até porque, como já 
demonstrado, este chifre partiu dos “quatros ventos do céu” (v. 8) e não 
dos chifres procedentes de Alexandre, o bode na visão (v. 8). 

 
Em seguida, Reis alega: “se o “chifre pequeno” tivesse se tornado 

maior que o bode e o carneiro juntos e simbolizasse outro reino, [então] 
este chifre deveria logicamente aparecer na visão como outro animal. É o 
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que vemos nos capítulos 7 e 8”. Ele, porém, não atenta para a coerência 
de sua própria alegação. Primeiro, ele já afirmou que o capítulo 8 “contém 
informações suficientes para se sustentar sozinho” e que é um erro da 
posição tradicional ler este capítulo com base em outros. Porém, ele 
formula sua alegação com base no capítulo 7. Segundo, em todo o 
capítulo 8, “chifre” é a representação de um rei ou reino (v. 21-22). Isto 
significa que não há necessidade de que um outro reino seja representado 
por qualquer outro símbolo porque esta é a dinâmica literária do próprio 
capítulo. 

 
Aliás, nele é possível perceber inclusive uma “redução no volume do 

símbolo” inversamente proporcional à “progressão de grandeza na 
realidade”. Enquanto o primeiro animal, o carneiro, possui dois chifres (v. 
3), o segundo, o bode, tem apenas um (v. 5). Em seguida, não há mais 
nenhum animal senão a presença apenas de chifres, no caso, quatro (v. 8). 
Por fim, a visão se encerra com o foco em apenas um chifre que 
diferentemente dos outros tem uma procedência peculiar (v. 9). Ou seja, 
enquanto o texto caminha em direção a um “afunilamento restritivo” de 
animais com chifres para somente chifres, as entidades representadas, os 
reinos, avançam para uma “progressão ampliativa” de reinos menores para 
reinos maiores. Daí o fato de Roma ser o candidato ideal para cumprir os 
requisitos deste chifre e de ser identificada como “chifre pequeno” no 
texto. 

 
Esta constatação da “redução no volume do símbolo” inclusive pode 

auxiliar na compreensão de uma realidade marcante do capítulo 8 de 
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Daniel, a presença de dois símbolos peculiarmente judaicos, o carneiro (v. 
3) e o bode (v. 5) por serem dois animais envolvidos no ritual do santuário 
do dia da expiação (cf. Lv 16:5). Primeiro, o ataque ao santuário, na visão 
(v. 3-14), não é provocado por nenhum destes dois animais que tinham 
envolvimento com este dia especial do calendário religioso judaico. A 
ofensiva a este lugar sagrado parte do “chifre pequeno” (v. 9-14). Isto 
sugestiona que o santuário a ser atacado na visão não é o santuário judeu, 
o santuário terrestre, e que o dia da expiação envolvido neste evento é de 
natureza escatológica. 

 
Assim, portanto, ainda que este chifre viesse a derrubar o templo 

deste povo como posteriormente explicou Gabriel para Daniel (cf. 9:26-
27), este ataque inicial em esfera celestial (8:9-14) estava fora da esfera 
desta explanação, uma vez que o anjo não esclareceu ao profeta o que 
este chifre faria a este santuário sobre-humano (8:26) senão o que faria 
com o santuário terrestre (9:26-27). Isso também justifica a falta de 
entendimento do vidente acerca deste trecho da visão (8:27). 

 
Segundo, um outro ponto em que esta “redução no volume do 

símbolo” (de animais com chifres para apenas chifres) pode ajudar tem 
que ver com algo a ser explicado por Gabriel no capítulo seguinte, o 
capítulo 9. Reis alega que os símbolos judaicos do capítulo indicam que 
este capítulo tem que ver apenas com os judeus. Porém, os próprios 
símbolos já indicam que a visão está para além das fronteiras judaicas. Os 
dois primeiros símbolos, carneiro e bode, tem relação com os judeus 
porque são animais do santuário, do dia da expiação. O chifre não. O chifre 
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não tem restrição ao santuário judaico. Logo, pelo símbolo "chifre" já 
sabemos que este ataque ao santuário não está dentro do âmbito do 
judaísmo. 

 
A presença dos chifres independentes destes animais típicos 

judaicos, na visão, implica coisas essencialmente não judaicas já que 
“chifre”, por si só, nunca foi algo típico deste povo. Isto poderia ser 
entendido como uma antecipação de algo a ser posteriormente elucidado 
pelo anjo ao profeta: de que apenas parte da visão do capítulo 8 teria 
relação direta com os judeus (cf. 9:24) e que quando este chifre atingisse 
o santuário terrestre (cf. 9:26) as coisas pertinentes somente a este povo 
já não fariam mais parte deste conteúdo específico da visão (8:9-14) em 
virtude do tempo determinado aos judeus ter se encerrado (9:24). 

 
Tudo isto seria só mais um item a estabelecer a conexão entre os 

capítulos 8 e 9 de Daniel. De qualquer forma, o fato é que Reis tem 
dificuldade de perceber a correta relação entre símbolos e as entidades 
por eles representadas de tal forma que suas alegações sequer arranham 
a consistência do entendimento tradicional quanto à identificação deste 
“chifre pequeno” com Roma. 
 

Erro 28: não perceber o significado do que propõe 
 

Um dos últimos suspiros de Reis para convencer seus leitores de que 
o “chifre pequeno” foi realmente “pequeno” em comparação com seu 
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antecessor, o bode (Grécia) é dizer que: “Parece então que wattigdal-yeter 
[“cresceu sobremaneira”], quando traduzido como ‘cresceu em 
preeminência’ junto com os marcadores geográficos no verso, enfatiza 
primordialmente onde o ‘chifre pequeno’ tornou-se preeminente: para o 
leste, sul e Palestina, e não quão grande ele se tornou” (ênfase acrescida). 
É curioso notar que, para Reis, o que ele mesmo propõe – o chifre “cresceu 
[crescer] em preeminência” – para alguns locais, os “marcadores 
geográficos” ou os pontos cardeais mencionados no texto, não signifique 
duas coisas: “quão grande ele se tornou” e que isto não determina que o 
“chifre pequeno” é maior do que o bode, a Grécia, que apenas “cresceu 
muito” em comparação a seu antecessor, o carneiro (Pérsia). 

 
Esta postura chama a atenção, pois como é possível conceber que 

“crescer em preeminência” para o sul, para o oriente e para a “terra 
gloriosa”, isto é, Jerusalém, não indique “quão grande” o chifre pequeno 
se tornou? O termo “preeminência” quer dizer, de acordo com os 
dicionários: aquilo que ocupa o lugar mais elevado ou está acima dos 
demais; condição que se destaca em relação aos demais; excelência, 
vantagem, distinção; superioridade etc. Logo, este termo estando 
relacionado ao “chifre pequeno” não pode indicar outra coisa senão que 
ele foi o maior dos reinos apresentados naquele capítulo de Daniel. 

 
Isto tudo é reforçado pelo fato de que este símbolo cresceu para 

três pontos geográficos no verso 9. Então, como é possível entender que 
todas estas afirmações em torno deste chifre não indiquem o “quão 
grande ele se tornou”? Talvez Reis não esteja disposto a abrir mão de seu 
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compromisso com a interpretação que identifica este chifre com Antíoco 
mesmo que todas as evidências que apontem o contrário sejam 
esmagadoras. Sendo este o caso, então começar esta fala com – “parece 
então [...]” – não indica imparcialidade ou neutralidade, mas obstinação 
pura. 

 
Além disto, o fato de o texto dizer que o “chifre pequeno” “cresceu 

em preeminência” para alguns “marcadores geográficos”, sul, oriente e 
Jerusalém (v. 9), como Reis propõe, em comparação com à descrição do 
bode na qual apenas é dito que ele “cresceu muito” (v. 8), simplesmente 
torna o próprio “chifre pequeno” o maior de todos os reinos do capítulo 8 
de Daniel. Em si mesmo, “cresceu muito” significa algo menor do que 
“cresceu em preeminência”. Acrescenta-se a isto, primeiro: o fato de que 
o “cresceu muito” do bode (Grécia) é uma indicação de seu crescimento 
maior apenas em comparação com seu antecessor, o carneiro (Pérsia); 
segundo, o “cresceu muito” da Grécia (bode) não é acompanhando de 
nenhum dos “marcadores geográficos” em todos os versos nos quais o 
símbolo é mencionado (v. 5-8). 

 
Assim, portanto, como é que Reis não percebe o que ele mesmo 

está propondo? Só por causa de um “advérbio”, apesar do contexto? Não 
existe possibilidade de que, no texto hebraico, à luz das características 
deste idioma e do contexto, este “chifre pequeno” não tenha sido o maior 
dos reinos. Ao se estabelecer textualmente que de fato Daniel 8 apresenta 
o “chifre pequeno” como o maior dos reinos, pode-se olhar para a História, 
pois ela confirma a profecia. Ao se fazer isso, vê-se o quanto os romanos 
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foram maiores do que Antíoco. Logo, só há um candidato que poderia 
preencher este requisito profético, e este só pode ser Roma. A posição 
tradicional e seus intérpretes levam muita vantagem sobre Reis que sequer 
percebe a essência e as implicações de sua própria linha argumentativa. 
 

Erro 29: outros “grandes detalhes” e outra incoerência 
 

Na tentativa de demonstrar como biblicamente o “chifre pequeno” 
de Daniel capítulo 8 não pode ser Roma, Reis patina em vários problemas 
em apenas um único parágrafo. Neste trecho, seus problemas vão vários: 
(1) a constatação de que os versos 10 e 11 deste capítulo “não contêm 
nenhum intensificador no original hebraico”, (2) a má interpretação de 
expressões únicas da visão como, por exemplo, “estrelas”, “príncipe” e 
“exército”, (3) a má interpretação da referência que o texto bíblico-
profético faz ao “céu”, e (4) novamente a falta de compreensão da relação 
entre símbolo e realidade. Em apenas um único parágrafo, é possível ter 
uma amostragem segura do quanto a proposta de Reis do ponto de vista 
interpretativo e lógico é incoerente e como seu texto é 
metodologicamente inconsistente. 

 
Para Reis, o fato de os versos 10 e 11 falarem que este “chifre 

pequeno” fez coisas extraordinárias como ter crescido “até atingir o 
exército dos céus” e ter se engrandecido “até o príncipe do exército”, mas 
não conterem “nenhum intensificador no original hebraico” é algo 
suficiente para que ele possa concluir que estas expressões ou indicações 
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“simplesmente se referem à atuação desse chifre contra Israel e seu 
santuário simbolizados aqui por ‘estrelas’, ‘príncipe’ e exército’ (cf. 8:24 
‘povo santo’)”. 

 
Ou seja, para ele, é a presença ou ausência deste “intensificador de 

intensidade no original hebraico” que determina duas coisas: a 
abrangência do ataque deste chifre, se à esfera celestial ou se apenas à 
esfera terrestre, especificamente os judeus, e a identidade daqueles 
representados por estas importantes expressões na visão (“príncipe”, 
“exército” e “estrelas”). Sendo este o caso, então torna-se necessário testar 
a tese de Reis, verificar se com a presença de um “intensificador no 
original” essas expressões indicariam que este chifre cresceu até a esfera 
celestial posto que, para ele, a ausência desta palavra específica de 
intensidade não indica nada além da esfera terrestre. 

 
No que se refere à abrangência do ataque deste “chifre pequeno”, 

se tem alcance até o céu ou não, o texto bíblico assim diz: “cresceu até 
atingir o exército dos céus” (v. 10) e “engrandeceu-se até ao príncipe do 
exército” (v. 11). Pela lógica argumentativa de Reis, isto não indica nenhum 
crescimento excepcional posto que não há termo algum que funcione 
como “intensificador” no original. Noutras palavras, este crescimento não 
precisa ser grande a tal ponto que não pudesse ter sido alcançado por 
Antíoco. Mas julgando que Reis considera a palavra hebraica meod o 
“advérbio hebraico de intensidade por excelência”, então basta que se 
acrescente este intensificador ao lado dos verbos-chave para que se 
perceba então se este chifre cresceu e atingiu a esfera celestial. 
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Deste modo, tem-se então o seguinte texto bíblico hipotético: 

“cresceu [gadal] muito [meod] até atingir o exército dos céus” (v. 10) e 
“engrandeceu-se [gadal] muito [meod] até o príncipe do exército” (v. 11). 
Agora é possível avaliar com propriedade a opinião de Reis. Mas, como já 
é possível notar, em absolutamente nada a presença de um intensificador, 
a palavra meod, altera a interpretação do texto posto que, em hebraico, 
não há necessidade da presença de um advérbio para se transmitir ideias 
adverbais. Estas ideias já estão presentes nestas expressões mesmo que 
seus verbos não venham acompanhados de um “intensificador no 
original”. Lembre-se, para este idioma, uma forma de falar que algo 
“cresceu espetacularmente”, mas sem a presença de advérbio, seria 
apenas dizer “cresceu até os céus”. 

 
Além disso, pela lógica de Reis, dificilmente ele interpretaria o 

crescimento do bode, a Grécia, como tendo atingido a esfera celestial pelo 
simples emprego da palavra hebraica mais apropriada para se transmitir 
noções adverbiais, o termo meod (v. 8), que acompanha a descrição deste 
símbolo. Mesmo que no texto bíblico esta palavra conste apenas em 
relação ao bode – “cresceu [gadal] sobremaneira [meod]” (v. 8) – a falta 
de outras palavras no contexto não indica um crescimento em esfera 
celestial. Reis concorda com isto, certamente. Mas sendo assim, então por 
que a ausência deste “intensificador no original” indicaria que as 
colocações – “cresceu até atingir o exército dos céus” (v. 10) e 
“engrandeceu-se até ao príncipe do exército” (v. 11) – não se refiram, de 
fato, a um crescimento em esfera sobre-humana? 



168 
 

 
Como visto, a presença deste intensificador em nada alteraria a 

interpretação do texto posto que nele há a presença de palavras – 
“exército”, “estrelas” e “príncipe” – que indicam um crescimento diferente 
dos demais. Eis a força do contexto. Qual crescimento é mais significativo, 
o do bode que – “cresceu [gadal] sobremaneira [meod]” (v. 8) – ou do 
“chifre pequeno” que além de crescer horizontalmente (sul, oriente e “terra 
gloriosa”) também “cresceu [gadal] até atingir o exército dos céus” (v. 10) 
e “engrandeceu-se [gadal] até ao príncipe do exército” (v. 11)? A tese de 
Reis quanto à ausência de um “intensificador no original” para determinar 
a abrangência do crescimento deste símbolo é precária porque se apoia 
num suporte – a presença de um advérbio de intensidade – extremamente 
frágil para o qual o próprio idioma hebraico não lhe atribui grande valor. 

 
Quanto à segunda conclusão de Reis extraída a partir da ausência 

de um “intensificador no original hebraico”, esta tem que ver com a 
identidade daqueles representados pelos símbolos “exército”, “estrelas” e 
“príncipe”. Conforme sua interpretação, a ausência de um advérbio nas 
seguintes afirmações bíblicas – “cresceu até atingir o exército dos céus” (v. 
10) e “engrandeceu-se até ao príncipe do exército” (v. 11) – juntamente com 
a interpretação da visão dada a Daniel por Gabriel (v. 15-26) indica que 
estas palavras são sinônimos da expressão “povo santo” (v. 24) e que tudo 
isto se refere apenas aos judeus e que aconteceria somente com eles. 

 
Mas este ponto de vista também é falho. E é falho por dois motivos 

básicos. Primeiro, a ausência de um intensificador em nada ajuda a 
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determinar a identidade deste grupo visto que esta palavra adverbial, caso 
estivesse presente no texto, só se relacionaria com o verbo 
crescer/engradecer-se (gadal), mas sem que com isso implicasse grandeza 
de ataque menor por parte do “chifre pequeno” já que ele cresceu até os 
céus (v. 9). Logo, este grupo (v. 10) está na esfera celestial. 

 
Segundo, este grupo descrito nesta parte da visão (v. 9-14) é descrito 

nos seguintes termos no verso 10: “exército dos céus”, “alguns do exército” 
e “estrelas”. Quando o anjo se propôs a explicar a visão para o profeta (v. 
15-26), a única referência que ele fez a algum grupo em especial está no 
verso 24 quando disse que este chifre destruiria, além dos poderosos, 
também o “povo santo”. Mas uma vez que as designações “exército dos 
céus” e “estrelas” só ocorrem na seção da visão (v. 9-14) não explanada 
para o vidente (v. 26), dificilmente a designação “povo santo”, uma clara 
referência aos judeus, seria sinônimo das designações “exército dos céus” 
e “estrelas”. Reis precisará de alegações muito mais consistentes do que 
arbitrariamente considerar como sinônimos termos e expressões bastante 
diferentes no contexto e que indicam clara e inequivocamente o tamanho 
da grandeza do ataque deste chifre ao santuário. Só e somente Roma 
preencheria este requisito profético. 

 
Toda esta má compreensão e confusão no raciocínio de Reis o leva, 

inevitavelmente, à incoerência e à autocontradição. Talvez sem perceber, 
ele argumenta neste ponto de modo contrário ao que outrora afirmou 
para defender um ponto de vista concernente à procedência do “chifre 
pequeno”. Primeiro, respondendo a alegação da posição tradicional que 
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insiste que este chifre se origina dos “quatro ventos dos céu” (v. 8), de um 
substantivo de gênero duplo (masculino e feminino), e não dos “quatros 
chifres notáveis” do bode (v. 8), de um substantivo somente feminino, ele 
diz: “de um ponto de vista puramente gramatical, há realmente pouca 
relevância o uso de um gênero masculino para formas femininas em Dan 
8:9 e a origem do ‘chifre pequeno’ não deve depender desse argumento” 
(ênfase acrescida). Ou seja, para ele, esta questão gramatical em torno do 
ponto de partida do chifre não é tão importante. Mas, agora, a fim de 
argumentar que este “chifre pequeno” não alcançou a esfera celestial e 
para sustentar que seu crescimento não foi maior do que o dos demais 
reinos, ele afirma: 

 
A objeção de que ele cresceu “para o exército do céu” (v. 10), 
por isso deve ter sido realmente enorme, não é uma 
conclusão necessária. As referências ao céu aqui são 
simbólicas; note que os quatro chifres já estavam no “céu” (v. 
8) e o chifre pequeno sai de um desses chifres “no céu”, 
alcançando assim a “hoste do céu”. 

 
O primeiro erro crasso de Reis, nesta argumentação, tem que ver 

com os “quatro chifres notáveis”. Para ele, estes “quatro chifres já estavam 
no céu” quando o “chifre pequeno” partiu. O problema é que se o “chifre 
pequeno” procedeu dos “quatro chifres” que “já estavam no céu”, como 
fala Reis, então, por implicação, isso significa que o “chifre pequeno” saiu 
de um destes “quatro ventos do céu” posto que em cada um destes 
“quatro ventos” estaria um dos “quatro chifres”, segundo seu 
entendimento. Logo, a tentativa de insistir que a procedência do “chifre 
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pequeno” é de um dos “quatro chifres” e não de um dos “quatro ventos” 
é simplesmente comprometida. 

 
Noutros termos, ou a origem do “chifre pequeno”, de ventos ou de 

chifres, tem importância para determinar sua identidade, ou a alegação de 
Reis com o intuito de diminuir a grandeza deste chifre para evitar que a 
grandeza de Roma se encaixe neste cenário profético é inconsistente 
posto que ele acaba, indiretamente, colocando o ponto de partida deste 
símbolo justamente no lugar o qual ele acha irrelevante e equivocado.   

 
Outro equívoco rudimentar de Reis em torno desta questão, o ponto 

do qual o “chifre pequeno” é oriundo no texto, tem que ver com a língua 
hebraica. Com o objetivo de tornar a tese de que este chifre, no texto 
bíblico, não precisa ser o maior dos reinos, ele diz que: “os quatro chifres 
já estavam no ‘céu’ (v. 8) [...] e o chifre pequeno sai de um destes chifres 
no céu”. O problema é que tal ponto de vista não se sustenta à luz do 
texto hebraico por um simples motivo. No original, a designação “quatros 
ventos do céu” está no que é conhecido como relação de construto, isto 
é, uma relação de termos (substantivos) que basicamente indica posse. De 
forma simples, estes “quatro ventos” são “quatro ventos [pertencentes ao] 
céu”. 

 
Mas Reis, ao falar de onde surgiu o “chifre pequeno”, diz que os 

“quatro chifres já estavam no céu”. Simplesmente, “quatro ventos do céu” 
é algo bastante diferente de “quatros ventos no céu” (ênfase acrescida) de 
modo a sugerir que estes símbolos lá estivessem. Noutras palavras, estes 
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chifres não estavam no céu quando surgiu o “chifre pequeno” porque 
“ventos do céu” não são ventos que estão num lugar denominado céu 
para o qual cresceram quatros chifres que lá ficaram até a aparição do 
“chifre pequeno”. Eles apenas são quatro ventos que são do céu ou que 
pertencem a esta abrangência. Não sem razão eles são quase que 
unanimemente entendidos como os quatro pontos cardeais terrestres que 
estão debaixo do céu (norte, sul, leste e oeste). 

 
Não obstante a tudo isto, os quatros chifres “subiram” em lugar do 

chifre notável que se quebrou. Se os “quatro ventos do céu” forem 
interpretados como “quatro ventos no céu”, segundo argumenta Reis, 
então por implicação isto significaria que o chifre notável do bode também 
estava no céu posto que, segundo lemos em hebraico, foi em lugar dele 
que “subiram” os quatro chifres. Assim, se estes quatro chifres “estavam 
no céu” porque lá “ficaram” até o surgimento do “chifre pequeno”, logo, 
uma vez que o texto afirma que eles substituíram o chifre notável do bode, 
o chifre do bode, portanto, também estava na esfera celestial. 

 
E isto, embora inconcebível no texto, é a implicação da interpretação 

de Reis. “Quatro ventos do céu”, por se tratar de um construto, é uma 
única unidade sintática e temática pequena no verso. Não se pode separar 
a expressão “quatro ventos” da palavra “céu” como, indiretamente, faz 
Reis. Se estes chifres substituíram um outro chifre terrestre (do bode), 
então os quatro ventos para onde cresceram também serão terrestres. É 
por este motivo que eles são os quatro cantos cardeais. 
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Ademais, caso esta interpretação de Reis esteja correta, ela faria com 
que o crescimento do “chifre pequeno” pudesse consistir numa espécie de 
crescimento quase que reverso. E não é muito concebível que algo que 
cresça ou progrida desta maneira esteja, de fato, em processo de 
crescimento. Como já dito, a palavra “céu” em todo o capítulo 8 só ocorre 
em duas ocasiões, uma no verso 8 e outra no verso 10. Na primeira 
ocorrência, ela é utilizada metaforicamente para indicar os quatro pontos 
cardeais, as quatro direções para onde se dirigiram cada um dos quatro 
reinos subsequentes ao reino grego. Por outro lado, no verso 10, se esta 
palavra também tiver o mesmo significado que tem no verso 8, então isso 
indicaria que este “chifre pequeno” cresceu muito para o lugar de onde 
ele partiu, o que seria um paradoxo. 

 
Mas duas coisas indicam que esta possibilidade sugerida por Reis 

não faz o menor sentido. Primeiro, no verso 8, em sua forma original 
hebraica, nenhum dos “quatro chifres” cresce (gadal) para lugar algum. O 
verbo utilizado não é o mesmo verbo até então usado para falar do 
crescimento dos demais reinos. O texto simplesmente diz, literalmente, 
que “subiram quatro visíveis [chifres] no lugar [do chifre] para os quatro 
ventos dos céus”. Isto indica que o ponto de referência do aparecimento 
destes “quatro chifres” é o chifre do bode. Logo, então, o surgimento 
destes chifres está atrelado a este animal. Por extensão, o “céu” a eles 
associado na designação “quatro ventos” não indica nada que não esteja 
no âmbito daquilo que está debaixo do céu, o âmbito no qual o próprio 
bode atuou. 
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Segundo, o verbo engradecer-se (gadal) ocorre três vezes entre os 
versos 9 e 11 para descrever ações do “chifre pequeno”. Este verbo é o 
mesmo que descreve o crescimento de todos os reinos da visão, exceto os 
“quatro chifres” que apenas saíram no lugar do chifre do bode, Alexandre 
o Grande da Grécia. O carneiro se engrandeceu (v. 4); o bode se 
engrandeceu (v. 8) e o “chifre pequeno” também se engrandeceu, mas três 
vezes (v. 9, 10 e 11). Assim, o que o “chifre pequeno” fez foi o mesmo que 
fizeram dois de seus antecessores. Mas, além disso, diferentemente deles, 
ele é o único que, na visão (v. 3-14), por três vezes se engrandeceu. Isto, 
para longe da dúvida, determina que o crescimento deste chifre para o 
céu (v. 10-11) é completamente diferente de tudo no capítulo 8, inclusive 
do surgimento dos “quatro chifres” em direção aos “quatro ventos do céu” 
(v. 8). E este argumento está baseado sobre verbos, o centro de uma 
oração, e não em “advérbios” como fez Reis. 

 
Esta constatação também ajudar a entender por que razão Daniel 

utilizou termos como “exército”, “estrelas” e “príncipe” para se referir a este 
grupo especial da visão, especificamente nos versos 10 a 14. Se este chifre 
cresceu como nenhum outro símbolo, então seu alcance até o céu não 
pode ter o mesmo significado que tem a expressão “quatro ventos do céu” 
e, pela mesma razão, termos como “exército”, “estrelas” e “príncipe” devem 
indicar grupos de esfera celestial e não o “povo santo” (v. 24) que é uma 
clara referência aos judeus como até Reis admite. Simplesmente, ele 
precisará se esforçar mais para comprovar seu ponto de vista de que o 
“chifre pequeno” realmente foi tão pequeno quanto Antíoco IV Epifânio. 
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Todo este modo de pensar ou de interpretar o texto bíblico de 
Daniel capítulo 8 leva Reis, novamente, a não compreender a relação que 
ocorre entre os símbolos e a realidade. Para ele, o fato do “chifre pequeno” 
ter crescido até o “céu” e ter atingido um grupo designado como “exército 
dos céus” e “estrelas” não é significativo e nem indicaria um crescimento 
extraordinário na realidade histórica. Nas palavras dele: “Isso não implica 
necessariamente em um crescimento ‘extraordinariamente grande’. A 
linguagem aqui é claramente simbólica, não literal” (ênfase acrescida). 
Noutros termos, para Reis, uma vez que “céu”, “exército” e “estrelas”, 
apesar de serem símbolos grandes, são apenas símbolos, eles não indicam 
uma grandeza real, uma grandeza que de fato existiu. Já que a linguagem 
é simbólica, isto é, não literal, então, segundo sua compreensão, não 
houve nenhum crescimento literal, na realidade histórica, 
extraordinariamente grande deste “chifre pequeno”. 

 
Pelo menos num aspecto deste raciocínio interpretativo Reis pode 

ser considerado sério já que os intérpretes sérios da Bíblia não enxergam 
estes símbolos como coisas literais e percebem que a linguagem é, de fato, 
simbólica. O seu problema é simplesmente não perceber qual a exata 
relação entre estes símbolos e suas respectivas realidades representadas, 
entre as figuras e a literalidade retratada. 

 
Na Bíblia, os textos de gênero apocalíptico têm um propósito, uma 

finalidade. E este propósito visa descrever uma realidade a existir no porvir, 
algo que de fato acontecerá. Ou seja, a linguagem simbólica objetiva 
apresentar uma literalidade futura. Nada mais plausível para um texto que 
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pretende antecipar o futuro, um tempo ainda não existente, fazê-lo pelo 
emprego de coisas não existentes, símbolos extravagantes. Assim como o 
futuro é algo que ainda não existe, mas de fato existirá, a linguagem 
simbólica consiste em coisas não existentes que apontam para coisas a 
virem verdadeiramente existir. Deste modo, o carneiro, um símbolo (v. 3), 
representa algo literal, um reino (v. 20); o bode, outro símbolo (v. 5), 
também retrata outro reino (v. 21). Na realidade, bodes não voam, mas, na 
visão, este simplesmente não tocava o chão (v. 5). Esta linguagem 
simbólica aponta para algo real, a velocidade com que a Grécia de 
Alexandre viria a se tornar um grande império e a força com que atacou o 
seu antecessor, o carneiro medo-persa. 

 
Entendido isto, compreende-se que os símbolos “céu”, “exército” e 

“estrelas” apontam para coisas reais, literais e históricas. Portanto, quando 
o texto bíblico diz que o “chifre pequeno” “cresceu até atingir o exército 
dos céus” isto é uma linguagem simbólica que remente a uma literalidade. 
Ninguém em sã consciência afirmaria que este chifre, na realidade, cresceu 
fisicamente até o céu. Mas esta linguagem simbólica aponta para a 
literalidade da grandeza vertical que Roma alcançou no sentido espiritual, 
isto é, no sentido de criar mecanismos religiosos que interferiram no 
contato do Céu com a Terra. Todos desta esfera celestial, “o exército dos 
céus”, foram afetados pelo crescimento vertical de Roma atingido estes 
céus. 

 
No fim das contas, se a afirmação de que um chifre que tenha 

atingido o céu não pode ser interpretada como sinal de grandeza literal 
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por se tratar de simbolismo e não de literalidade como pensa Reis, então 
pela mesma razão, esta linguagem simbólica não poderia apontar para 
nenhuma literalidade relacionada a Antíoco já que, na história, ele não 
procedeu, ele não veio, ele não nasceu e nem partiu de chifre  algum que 
estava no céu, chifre restante do império de Alexandre que igualmente 
não teve chifre nenhum e também não era bode. Reis precisa ser mais 
atento e meticuloso em sua linha argumentativa para, simbolicamente, 
não cortar o próprio galho da árvore em que resolveu sentar vindo assim 
a tombar. 
 

Erro 30: gramática hebraica e comparação indevida 
 

A última bala no cartucho de Reis para tentar demonstrar que do 
“chifre pequeno” de Daniel capítulo 8 não é requerida nenhuma 
grandiosidade extraordinária ou sobre-humana tem que ver com uma 
comparação um tanto quanto equivocada entre duas expressões idênticas 
presentes nos versos 22 e 24. Para ele, esta comparação constitui “uma 
linha adicional de apoio à interpretação do ‘chifre pequeno’ como sendo 
um rei grego”. 

 
Contudo, não é possível saber ao certo se esta comparação 

precipitada de Reis é fruto de uma má compreensão da sintaxe do texto 
hebraico em ambos os versos, ou se o entendimento equivocado da 
sintaxe do texto hebraico em ambos os versos é que é o resultado desta 
comparação indevida. Mas pelo fato de que a sintaxe do texto é o ponto 
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de origem de tudo, então é mais prudente se pensar que ela tenha sido a 
originadora da má comparação de Reis. 

 
O raciocínio ou interpretação de Reis pode ser sintetizado da 

seguinte maneira: tanto no verso 22 que trata do bode (Grécia) com chifre 
notável (Alexandre) e dos quatro chifres (reinos) que o sucederam quanto 
no verso 24 que fala especificamente do “chifre pequeno”, há a ocorrência 
da seguinte frase hebraica, welô bekohô. Esta frase literalmente quer dizer 
“mas não com a força dele”. Na interpretação de Reis, por se tratar 
exatamente da mesma frase, então ela deve conectae estes dois versos. 
Uma vez conectados, isto é, lidos conjuntamente, tem-se nestes versos a 
chave para entender que o “chifre pequeno” não foi maior do que o bode, 
o império grego. Assim interpretado, a pessoa de Antíoco poderia 
facilmente cumprir esse requisito profético, pensa ele. 

 
Assim, Reis entende que a frase “mas não com a força dele” (welô 

bekohô) do verso 24, que fala do “chifre pequeno”, que é a mesma do 
verso 22, que fala dos quatro chifres, aponta para o chifre do bode. Ou 
seja, para Reis, “mas não com a força dele” no verso 24, quer dizer que o 
chifre pequeno, assim como os outros quatro chifres, não tinha a mesma 
força do bode. Logo, ele conclui, “assim como os quatro chifres, o ‘chifre 
pequeno’ não teve a mesma força do ‘grande chifre’ [do bode]”. 

 
Todo este processo interpretativo ou de raciocínio leva Reis a 

concluir que a maioria das traduções não traduz corretamente a expressão 
welô bekohô (“mas não com a força dele”) no verso 24. Ele diz: 
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Mas há um problema na tradução deste verso: a maioria das 
versões traduz a expressão welo bekohô no verso 24 como 
sendo uma referência à força do próprio “chifre pequeno”. 
No entanto, a frase “mas não com a sua força [welo bekohô]” 
em 8:24 é uma cópia exata de 8:22 onde se refere à força do 
“grande chifre”. Logicamente portanto, a mesma frase “mas 
não com a força dele” em Dan 8:24 deve se referir à força do 
“grande chifre” em comparação com a do “chifre pequeno”. 

 
O irônico desta tese de Reis é que embora ele diga que “a maioria 

das versões” não é feliz ao traduzir a mesma frase hebraica do verso 22 no 
verso 24, ele não apresenta nenhuma outra versão além destas inseridas 
no grupo da maioria que apoie o seu ponto de vista. Será que Reis foi o 
único a notar um erro de tradução que durantes décadas passou 
desapercebido, depois de comissões de tradutores e revisores dedicarem 
anos sobre o texto bíblico? Obviamente que não mesmo que seja possível, 
ainda hoje, traduções conterem imprecisões que precisam ser corrigidas 
como aliás os próprios intérpretes da posição tradicional alegam em torno 
da tradução do verso 9 de Daniel 8 que, se ressalta, já foi corrigido em 
algumas versões modernas. 

 
A questão é que o argumento central de Reis é precário, pobre em 

consistência no que diz respeito ao idioma hebraico. Isto poderá ser 
notado em três outros argumentos por ele utilizados para ratificar sua 
alegação de que “logicamente, portanto, a mesma frase ‘mas não com a 
força dele’ em Dan 8:24 deve se referir à força do ‘grande chifre’ em 
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comparação com a do “chifre pequeno’”. As três outras alegações de Reis 
que, segundo ele, fortalecem seu ponto de vista são: 

 
(1) não há razão sintática e nem indicadores contextuais para 
se traduzir a mesma frase de forma diferente em tal 
proximidade (separadas por apenas dois versos); (2) faz mais 
sentido que a comparação com os reinos subseqüentes [sic] 
gire em torno do “grande chifre” grego e em se tratando de 
reis que saem do mesmo animal, o bode; (3) a frase “não por 
sua propria [sic] força” não faz sentido em uma passagem 
que descreve justamente os estragos feitos por este chifre. 

 
No que diz respeito à primeira dessas afirmações – “não há razão 

sintática e nem indicadores contextuais para se traduzir a mesma frase de 
forma diferente em tal proximidade (separadas por apenas dois versos)” – 
ela está extremamente equivocada em três pontos, pelo menos. O 
primeiro deles tem que ver com a sintaxe do texto. Na mente de Reis, pelo 
fato da mesma frase se repetir em dois versos próximos, isto 
automaticamente garante que ela significa exatamente a mesma coisa 
nestes mesmos dois versos. 

 
Tal ponto de vista sugere que Reis não tem o conhecimento mais 

elementar no que diz respeito à sintaxe e à interpretação de texto. 
Enquanto o verso 22 consiste num verbo (amad, “tomar o lugar”) seguido 
da frase welô bekohô (“mas não com a força dele”), o verso 24 consiste 
num outro verbo (tsalach “prosperar”, “fortalecer”) seguido da frase kohô 
welô bekohô (“força dele, mas não com a força dele”). Disto já se percebe 
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que a frase welô bekohô está numa sintaxe diferente nos dois versos e que 
a comparação de Reis é indevida ainda que welô bekohô se repita em 
ambos. 

 
No verso 22, esta frase clara e inequivocamente se refere ao chifre 

notável do bode. O texto assim se encontra no original: “tomaram o lugar 
quatro em lugar dele quatro reinos de nações [que] surgirão, mas não com 
a força dele”. Ou seja, o texto está para longe de qualquer questionamento 
falando que os “quatro chifres” subsequentes ao chifre do “bode peludo” 
(v. 21) se levantaram em seu lugar, mas “não com a força dele” (welô 
bekohô). Noutros termos, eram reis que seriam mais fracos do que foi 
Alexandre o Grande, o qual se engrandeceu sobremaneira (v. 8). Nisto Reis 
está certo. Mas no verso 24, por outro lado, a construção gira em torno 
do próprio “chifre pequeno”. 

 
O texto original é o seguinte: “e será poderoso [na] força dele, mas 

não com a força dele”. Aqui, a força do chifre não tem relação alguma com 
a força dos quatro outros chifres subsequentes a Alexandre. Este verso não 
faz comparação alguma com o verso 22. Este verso apenas diz que o chifre 
pequeno, o “rei feroz” (v. 23) será grande em uma força que não é a força 
dele mesmo. A força deste chifre é uma comparação consigo mesmo na 
pior das hipóteses. Isto explica por que as versões traduzem este texto 
como traduzem e por que Reis não apresentou nenhuma versão em 
qualquer idioma que endossasse sua tradução ou interpretação. 
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Tudo isto também faz com que ele peque em dois outros pontos já 
que há indicadores contextuais diferentes: (1) o sujeito da oração – no 
verso 22 são quatro chifres; no verso 24, apenas um “rei feroz” (v. 23); (2) 
a proximidade entre os versos pouco importa se a sintaxe e o sujeito em 
que a mesma expressão welô bekohô ocorre forem diferentes como, de 
fato, é o caso. 

 
Em essência, a alegação de Reis é pobre. A fim de ilustrar, imagine 

o seguinte texto – Os quatro amigos de João o ajudaram na construção 
de sua casa, mas não com a força dele. Assim descansaram para 
recuperarem o vigor (v. X1). Em seguida, encontram um quinto amigo pois 
ele tinha força, mas não com a própria força dele [ele usava ferramentas] 
(v. X2). – O que você acharia se alguém, como Reis, dissesse que a frase 
“mas não com a própria força dele” grifada nesse texto indicasse que esses 
dois versos hipotéticos (X1 e X2) permitem uma comparação da força de 
João com a força do quinto amigo que apareceu para trabalhar na obra? 
Só porque é a mesma expressão está sendo utilizada tão proximamente 
ela permitiria, textualmente, essa interpretação ou comparação? Pois 
então, no seu âmago, é isso que Reis defende só porque a expressão 
hebraica welô bekohô (“mas não com a força dele”) se repete nos versos 
22 e 24. Ele simplesmente não notou que a mudança de sujeito entre os 
dois versos, algo que ele sabe ter acontecido, indica contextos diferentes 
até porque a sintaxe também é diferente. 

 
Em relação à segunda das três afirmações de Reis – “faz mais sentido 

que a comparação com os reinos subseqüentes [sic] gire em torno do 
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“grande chifre” grego e em se tratando de reis que saem do mesmo 
animal, o bode” – ela é altamente subjetiva. Por que Reis pensa que faz 
mais sentido? Talvez porque, para ele, em virtude de outros erros 
cometidos e aqui expostos, ele pressuponha que este “chifre pequeno” 
seja um quinto reino subsequente ao reino de Alexandre, fazendo com 
que se tratasse no final das contas de um sexto rei grego: o bode 
(Alexandre), os quatro chifres e o “chifre pequeno”, para ele, Antíoco. 

 
O problema é que simplesmente este “chifre pequeno” é um reino 

distinto dos quatro reinos que se originaram após a morte do 
conquistador grego. Logo, o que realmente não faz sentido em toda essa 
discussão interpretativa é Reis achar que “faz mais sentido” aquilo que no 
texto não faz sentido algum, o “chifre pequeno” ser um sexto rei grego e 
menor do que o “bode peludo” (v. 21) apesar de ter crescido até os “céus’, 
ter atingido o “exército das estrelas” e ter feito tudo o que fez (cf. 9:25-27). 

 
Por fim, a terceira afirmação de Reis – “a frase ‘não por sua propria 

[sic] força’ não faz sentido em uma passagem que descreve justamente os 
estragos feitos por este chifre” – é descabida e um tiro no próprio pé. É 
descabida porque não há nada de inconcebível na admissão de que o 
poder do “chifre pequeno” não era dele mesmo em relação ao estrago por 
ele feito da mesma forma que, por analogia, não é inconcebível que um 
rei vença uma batalha e faça estragos a outros povos não com sua própria 
força, mas com a força de seu exército. Aliás, esta frase – “mas não com 
sua própria força” – faz é até bastante sentido quando se entende que este 
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“chifre pequeno” cresceu ao ponto de atingir até o “exército das estrelas” 
no céu o que, humanamente, seria impossível. 

 
Simplesmente, como um reino com sua própria força conseguiria tal 

façanha? Logo, este crescimento vertical só poderia ser por uma força que 
não fosse sua própria, mas que viesse de outra fonte externa ao próprio 
reino. Além disso, se a frase “mas não com sua própria força” (welô 
bekohô) não faz sentido em virtude do estrago feito pelo “chifre pequeno”, 
por que ela então faria sentido para os estragos feitos por Antíoco 
Epifânio, uma vez que Reis já afirmara que: “à luz do ataque grotesco [dele] 
contra os judeus, seria mesmo razoável que Deus os tivesse deixado 
desinformados em relação a essas agressões, omitindo esses eventos das 
profecias de Daniel? É muito improvável”? Reis precisa decidir de qual lado 
está, se realmente crê em seu ponto de vista posto que sua argumentação, 
em muitas ocasiões, volta-se contra si mesmo. 
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CAPÍTULO V 
“O ‘tempo do fim’ em Daniel 8 refere-se ao fim 

escatológico” 
 
 
 

O último tópico do artigo de Reis tem que ver com algumas 
expressões bíblicas que denotam tempo. E quando se trata de tempo 
profético este é um dos pontos mais importantes na interpretação do texto 
bíblico-apocalíptico de Daniel capítulo 8. Sua importância tem que ver 
com o fato de que o tempo, profeticamente falando, não é relativo, mas 
absoluto. Todos neste planeta estão sob os efeitos do tempo. Além disso, 
ele é objetivo, todos tem um ponto de entrada e de saída no tempo. Isto 
quer dizer que o tempo é um fator determinante na identificação deste 
“chifre pequeno”. Em termos de profecia, o tempo de um simplesmente 
não é o tempo do outro. Assim, portanto, quando o tempo for 
desvendado tem-se a chave mestra para identificar de uma vez por todas 
quem afinal de contas é o “chifre pequeno” deste capítulo, se o império 
romano ou se Antíoco IV Epifânio. 

 
Em todo o capítulo 8, há basicamente dois tipos de expressão 

relacionadas ao tempo. Apenas uma é identificada numericamente, dando 
a ela um destaque em relação às demais. Possui um teor mais objetivo já 
que ela é marcada, isto é, tem um início e um fim. As outras, por sua vez, 
fazem parte do segundo tipo, pois são designadas de modo menos 
objetivo, sem uma marcação numérica. Quanto ao primeiro tipo, as “2300 
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tardes e manhãs” (v. 14), seja lá como ela for interpretada, designa um 
tempo com início e fim, seja ele 2300 dias literais, 2300 anos ou 1150 dias 
literais, algo em torno de 3 anos. Neste livro você já leu por que esta 
alternativa não é uma interpretação bíblica consistente. No que diz 
respeito ao segundo grupo, as seguintes expressões: “tempo do fim” (v. 
17), “último tempo da ira” (v. 19) e “tempo determinado do fim” (v. 19), por 
não conterem nenhuma indicação numérica, demandam maior grau de 
divergência quanto à sua interpretação. 

 
Para Reis, a expressão “tempo do fim” não é uma expressão que 

aponta para um tempo de natureza escatológica. Em sua opinião, este 
tempo está relacionado ao período em que Antíoco oprimiu os judeus, o 
conhecido período dos Macabeus, por volta do segundo século a.C. Assim, 
a fim de que seu ponto de vista seja compreendido e analisado, primeiro 
será analisada a expressão de natureza temporal numérica, as “2300 tardes 
e manhãs” (v. 14). 

 
Em seguida, estará em análise o segundo grupo de expressões 

temporais, as que não são acompanhadas de números, para só em 
seguida a opinião de Reis ser julgada como procedente ou improcedente. 
Isto ajudará o leitor a visualizar a sua interpretação com mais propriedade 
e discernimento já que, antes de tomar ciência dela, ele já terá tido alguma 
informação quanto à questão do tempo no texto de Daniel 8, no qual Reis 
fundamenta seu ponto de vista. Este é um ponto crucial em toda esta 
discussão. 
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Análise de expressões temporais em Daniel 8 
 

De forma básica, algumas coisas devem ser respondidas no que diz 
respeito à natureza destes dois grupos temporais no referido capítulo 
bíblico: (1) se são tempos literais ou simbólicos, (2) a quem ou a que estes 
tempos se referem (3) em que parte do fluxo histórico eles se encaixam, 
isto é, quando começam e quando terminam. Uma vez que no mesmo 
capítulo há a ocorrência destas duas maneiras de identificar um tempo, 
uma por meio de números e outra por meio de frases, termos ou 
expressões que denotam tempo, então não é inverossímil assumir de 
antemão, pressupor como uma hipótese a ser avaliada, que eles possuam 
alguma relação, seja ela direta ou indireta. 

 
A menos que se apresente uma razão consistente, é simplesmente 

plausível adotar como pressuposto que estes dois tipos de tempo 
possuam relação mútua no capítulo por estarem dentro do mesmo 
contexto. O que é fato, o texto diz que Daniel teve uma visão em que um 
tempo foi mencionado, um tempo com marcação numérica, as “2300 
tardes e manhãs” (v. 14). Outro fato, em seguida Gabriel apareceu para 
explicar a ele coisas acerca de um tal “tempo do fim” (v. 17), de um “último 
tempo da ira” (v. 19) e de um “tempo determinado do fim” (v. 19). Logo, é 
sensato se pensar que deve haver algum parentesco entre estes tempos. 
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As “2300 tardes e manhãs”10 
 

No que diz respeito a este primeiro tipo de tempo no capítulo 8 de 
Daniel, ele é o único que aparece associado a números. A primeira coisa a 
se desvendar acerca deste tempo é se ele é um tempo literal, ou se é um 
tempo simbólico de algo. Como já dito aqui, o contexto é a maior de todas 
as forças interpretativas. O poder de uma ou poucas palavras jamais será 
maior do que o poder de todas as demais palavras atuando 
conjuntamente. Assim, a primeira chave para se desvendar o teor deste 
tempo, se literal ou simbólico, é o próprio contexto no qual ele está 
inserido. 

 
Uma vez que este tempo se encontra no último verso (v. 14) da visão 

contemplada por Daniel (v. 3-14) e, mais especificamente, na última parte 
da visão que está atrelada à esfera celestial (v. 10-14), então disto já se 
deduz com relativa segurança que este tempo é de natureza simbólica. 
Afinal, não é concebível que, literalmente, o “chifre pequeno” (v. 9) tenha 
crescido em realidade até o céu e ali atacado fisicamente um grupo 
designado como “exército dos céus” e “estrelas” (v. 10) além de ter atingido 
o “príncipe do exército” e seu “santuário” com o “sacrifício costumado” (v. 

                                                 
10 Para fins didáticos, a expressão bíblica “sacrifício diário”, como aparece em algumas 
traduções bíblicas do português, será considerada como legítima até a discussão mais 
pormenorizada em torno dela que se encontra no tópico – “’2300 tardes e manhãs’ e 1150 
dias outra vez” – neste mesmo capítulo, precisamente na página 253. 
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11). Não existe, literalmente, um chifre desta magnitude. Logo, seu tempo 
também deve ser simbólico. 

 
Outro ponto importante a se considerar no que diz respeito à 

literalidade ou não deste tempo designado como “2300 tardes e manhãs” 
é o real sentido da frase “tardes e manhãs”. A princípio, parece não haver 
nada extremamente significativo ou explícito dentro dos limites do 
capítulo 8 que possa iluminar seu sentido. Há, contudo, o fato de que a 
expressão está empregada em relação a duas coisas: ao âmbito celestial e 
ao santuário.  Mas, curiosamente, essa terminologia “tardes e manhãs” faz 
parte de um diálogo entre dois entes santos no qual um pergunta ao outro 
acerca de um tempo (v. 13). Nesta interação, há um questionamento, além 
da questão do tempo (“até quanto”), também quanto ao conteúdo da 
visão que inclui: “sacrifício costumado”, “transgressão assoladora”, 
“santuário” e “exército” (v. 13). 

 
Este conteúdo se refere a tudo o que o “chifre pequeno” fez quando 

alcançou o céu (v. 10-12): atingiu o “exército do céu”, lançou por terra e 
pisou em alguns desse “exército” e das “estrelas”, se engrandeceu até o 
“príncipe do exército”, retirou o “sacrifício costumado” e derrubou o lugar 
do “santuário”. Ou seja, o primeiro santo questionou quanto tempo todas 
estas coisas feitas pelo “chifre pequeno” durariam. A resposta foi: até “2300 
tardes e manhãs”, tempo em que este santuário atacado seria “purificado” 
ou restaurado (v. 14) pois, afinal, o seu lugar no céu fora “deitado abaixo” 
(v. 11). 

 



190 
 

Sabendo que todos estes termos, frases e expressões são simbólicos, 
então, obviamente, a expressão “tardes e manhãs” também deverá ser 
simbólica posto que está relacionada ao tempo de atuação do símbolo 
“chifre pequeno” contra os símbolos “céu”, “exército”, “estrelas”, “príncipe 
do exército”, “santuário” e “sacrifício costumado”. Deste modo, a expressão 
“2300 tardes e manhãs” designa um tempo simbólico que aponta para 
uma literalidade, pois esta é a função de todos os símbolos na visão 
apocalíptica. Se “carneiro”, “bode” e “chifres” são símbolos de entidade 
reais, literais, reinos que existiram nesta Terra como o próprio texto afirma 
(v. 20-23), então, da mesma maneira, o “chifre pequeno” e o seu tempo, 
“2300 tardes e manhãs”, também são símbolos de coisas que aconteceriam 
na história, seja ela terrestre e/ou celestial. 

 
Além disso, sabendo que em outros lugares da Bíblia a expressão 

“tarde e manhã” significa um dia literal (cf. Gn 1:3-31), um intervalo de 24 
horas, conclui-se que “2300 tardes e manhãs” são 2300 dias que 
simbolizam algum outro tempo.11  E o fato de ser um tempo simbólico 
único no capítulo por estar marcado, isto é, delimitado com números, 
então tem-se uma referência de seu recorte histórico no qual todas as 
ações simbólicas do “chifre pequeno” encontrariam sua correspondência 
literal ou real. 

 
                                                 

11 Mediante a aplicação do chamado “princípio dia-ano”, segundo o qual um dia simbólico 
equivale a um ano literal, então tem-se aí 2300 anos. A Bíblia (cf. Gn 6:3; Nm 14:34; Jó 10:5; 
Ez 4:5-6) e o próprio livro de Daniel (2:28; 7:25) já dão indícios de que dia e ano possuem 
alguma relação. 
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Diante destas constatações, pode-se afirmar que este tempo 
marcado com números (“2300 tardes e manhãs”), singular no capítulo 8, é 
um tempo simbólico que aponta para um tempo literal, real, um recorte 
histórico dentro do fluxo temporal, e que se refere direta ou indiretamente 
às ações do “chifre pequeno” contra um grupo de entes designados como 
“exército do céu”, “estrelas”, “príncipe do exército”, “sacrifício costumado” 
e “santuário”. 

 
Um ponto curioso, todavia, no que diz respeito ao encaixe deste 

tempo dentro do fluxo histórico está no verso 13, no qual um ente santo 
pergunta justamente acerca do tempo e cuja resposta de outro santo é 
“2300 tardes e manhãs” no verso seguinte (v. 14). Ou seja, se “2300 tardes 
e manhãs”, além de tempo, são a resposta para uma pergunta justamente 
acerca de tempo, então esta pergunta acerca de tempo pode lançar luz 
sobre a sua resposta cujo conteúdo é “2300 tardes e manhãs”. Esta 
dinâmica pode ajudar a descobrir em que parte da história as “2300 tardes 
e manhãs” se ajustam. 

 
Observando detidamente a indagação feita por um ente santo, 

talvez um anjo, para outro santo acerca do tempo no verso 13, é possível 
notar que ela está atrelada a algumas coisas. Primeiro, o ponto de partida 
da pergunta é a “visão do sacrifício diário”. O que primeiramente chama 
atenção nesta pergunta é o que acontece a estes sacrifícios. Noutras 
palavras, este tempo tem relação primeiramente com este sacrifício 
mencionado pela primeira vez no verso 11. Segundo, a pergunta tem que 
ver com a “transgressão assoladora”. Ou seja, o tempo do questionamento 
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também envolve o tempo dos desmandos do “chifre pequeno” 
mencionados primeiramente no verso 12 (“transgressões”). Terceiro, a 
pergunta fala do tempo em que o “santuário” foi entregue. Logo, o tempo 
envolvido na pergunta tem que ver com o santuário, já mencionado no 
verso 12, e que, aqui, é algo distinto do “sacrifício diário”, posto que este é 
apenas parte daquele. Por fim, a pergunta se encerra com um 
questionamento envolvendo o “exército” mencionado no verso 10. Em 
suma, todo conteúdo da pergunta é uma revisão do que foi visto na visão 
entre os versos 10 a 12 após o “chifre pequeno” ter se tornado “muito forte 
para a terra gloriosa” (v. 9). 

 
Na resposta do verso 14, o tema central é o tempo (“2300 tardes e 

manhãs”), o “santuário” e a “purificação”. Como é possível notar, esta 
resposta é uma síntese de todo questionamento anterior. E ela responde 
a questão do tempo envolvido, do lugar atacado e de uma ação a ser 
realizada. Simplesmente nada é dito acerca do ponto de partida deste 
tempo marcado numericamente que pudesse servir como um indicador 
de em qual parte da história este período pudesse ter começo. 

 
Porém, por outro lado, está visível no texto, apesar da ausência de 

um ponto de partida, que há uma indicação do seu ponto final, seu 
término: a purificação do santuário. E tudo isto parece ter sido intencional, 
proposital, posto que na explicação de toda esta visão (v. 3-14) a única 
parte não explicada por Gabriel a Daniel é justamente a questão em 
relação a quando este tempo teria início (v. 26). 
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O que chama atenção, contudo, é que na interpretação que Gabriel 
dá a visão de Daniel (v. 15-26), ele menciona o período de chegada do 
“chifre pequeno”. Seu tempo marcado, embora não numericamente, está 
no verso 23, quando o anjo diz que ele surgiria no “fim dos reinados deles”, 
isto é, dos quatros chifres subsequentes ao chifre notável do bode grego, 
Alexandre o Grande (v. 21-20).  

 
Desta forma, e a partir da constatação deste fato, pode-se com 

relativa segurança afirmar que o tempo de “2300 tardes e manhãs” (v. 14), 
embora tenha relação com a atividade blasfema do “chifre pequeno” 
contra o “exército do céu”, contra o “sacrifício diário” e contra o “santuário” 
(v. 10-12), simplesmente não começa com ele. 

 
Primeiro porque este tempo de “2300 tardes e manhãs” não tem seu 

início explicitamente informado senão apenas seu o fim. Segundo porque 
o anjo não explica para o profeta a parte da visão concernente a este 
tempo de “2300 tardes e manhãs” (v. 26), mas explica quando surgiria o 
“chifre pequeno”. E, por fim, porque o tempo de aparição do “chifre 
pequeno” na interpretação da visão é informado ou marcado, ainda que 
não numericamente, após a saída de cena dos quatros chifres (v. 23). 
Assim, portanto, seja o “chifre pequeno” Roma ou Antíoco, estas “2300 
tardes e manhãs” não têm início com o seu surgimento na história. 

 
Sabendo que este tempo “numeralizado” (“2300 tardes e manhãs”) 

não tem início concomitante com a aparição do “chifre pequeno” no fluxo 
histórico, o que resta ser descoberto agora é se este tempo tem início 
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antes ou após a aparição deste poder blasfemo, seja Antíoco ou Roma. 
Desde o verso 10 até o verso 12 encontra-se uma descrição de tudo aquilo 
que aconteceria após a entrada em cena deste símbolo e que seria 
provocado por ele mesmo. Já nos versos 13 e 14 está aquele pequeno 
colóquio no qual o tempo é uma parte importante do diálogo. 

 
Mas, como foi observado, nesta conversa celestial o tempo está 

atrelado ao “sacrifício diário”, a “transgressão assoladora” do “chifre 
pequeno”, ao “exército” e ao santuário”. Aliás, é com o próprio “santuário” 
que esse tempo terminaria. Deste modo, uma vez que dentro deste tempo 
numericamente marcado (“2300 tardes e manhãs”) já estão inclusas as 
atividades opressoras do “chifre pequeno”, então não há outra alternativa 
senão concluir que este tempo, além de não ter início simultâneo com sua 
aparição, tem início antes de seu próprio surgimento na história. Noutras 
palavras, o “chifre pequeno” só começaria a agir após o início das “2300 
tardes e manhãs”. 

 
Esta compreensão, obrigatoriamente, leva o início das “2300 tardes 

e manhãs” para um período anterior a entrada do “chifre pequeno” na 
história (v. 9 e 23). Isto significa que este tempo só poderia ser encaixado 
regressivamente no período dos quatros chifres (v. 8), do bode com chifre 
notável (v. 5) ou do carneiro com dois chifres (v. 4) respectivamente os 
quatros reinos oriundos da derrocada grega (v. 22), o próprio Alexandre o 
Grande (v. 21) e o império medo-persa (v. 20). Destas três opções, a menos 
provável é a primeira, o período dos quatro chifres, período dos quatro 
reinos subsequentes a Grécia. Se as “2300 tardes e manhãs” são um tempo 
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significativo no texto e têm começo antes da aparição do “chifre pequeno”, 
parece bastante improvável que ele tenha começado no período destes 
quatros reis, uma vez que, de todos os reinos mencionados no capítulo e 
na visão, eles são os que menos tem destaque. Apenas três versos são 
dedicados para descrevê-los e eles nada fazem de significativo (v. 8, 22 e 
23). 

 
Restam agora apenas duas opções, o bode e o caneiro, 

respectivamente os impérios Greco-Macedônico de Alexandre e o Medo-
Persa. É, portanto, razoável não somente supor mas avaliar a ideia de que 
este tempo de “2300 tardes e manhãs” tenha tido começo em um desses 
dois períodos históricos. E isto é bastante significativo porque, como já se 
sabe, estes dois animais símbolos destes reinos são animais importantes 
para o ritual do santuário (cf. Lv 16:5). 

 
As “2300 tardes e manhãs” têm relação direta com o santuário na 

visão do capítulo 8. Noutros termos, assim como há uma conexão temática 
do santuário com os dois primeiros animais da visão, o carneiro e o bode, 
também é possível haver uma conexão cronológica posto que o tempo na 
visão igualmente está atrelado ao santuário assim como os dois primeiros 
símbolos animalescos. Estabelecendo-se este marco, entre as duas opções 
possíveis para determinar o início das “2300 tardes e manhãs” no capítulo 
8, à luz das evidências do próprio capítulo em destaque, é mais provável 
que este recorte temporal tenha tido começo no período do primeiro 
império, medo-persa (v. 20), representado pelo símbolo “carneiro”. 
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Este ponto de vista é reforçado pelo fato de que a indagação feita 
pelo primeiro ente santo no verso 13 tem que ver com tempo, mais 
especificamente com tempo que envolve a “visão”, do hebraico hazon. 
Esta palavra ocorre no capítulo 8 sete vezes, nos versos 1, 2 (duas vezes), 
13, 15, 17 e 26. Isto quer dizer que o ponto de partida do questionamento 
feito é o tempo e este tempo aponta para o início da própria “visão” 
(hazon). A primeira ocorrência do termo, no verso 1, situa o ano em que a 
“visão” (hazon) ocorreu no fluxo histórico, a saber, “no terceiro ano do 
reinado do rei Belsazar”.12 Sua segunda ocorrência, no verso 2, estabelece 
o local em que os eventos contidos no transe profético tiveram 
acontecimento, na cidade de Susã; no mesmo verso ainda, sua terceira 
ocorrência determina o local de saída do primeiro animal da visão, o 
primeiro reino, o carneiro com dois chifres, às proximidades do “rio Ulai” 
(v. 2-3). 

 
Diante disto, parece claro que a pergunta relacionada ao tempo 

apontando para “visão” (hazon) se encaixa melhor no período do império 
persa (carneiro) e não no período da Grécia (bode). Primeiro porque o 
carneiro é o primeiro animal da “visão” (hazon); segundo porque a cidade 
de Susã, embora tenha estado sob o domínio babilônico, teve mais 

                                                 
12 Convertendo este ano para o calendário gregoriano, esta visão aconteceu no ano 551 
a.C. Neste período, restavam cerca de doze anos para a derrocada babilônica e o início da 
supremacia medo-persa no cenário profético-apocalíptico de Daniel. 
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proeminência sob o domínio persa (carneiro);13 terceiro porque o carneiro 
(Pérsia) sai do rio que está na cidade em que a “visão” (hazon) aconteceu, 
cidade esta mais proeminente sob o governo pós-babilônico, o governo 
persa. 

 
Se toda esta reconstrução histórico-interpretativa estiver correta, 

tendo como base apenas o capítulo 8 de Daniel, então não há a menor 
possibilidade de o “chifre pequeno” ser Antíoco IV Epifânio. Se tudo isto 
estiver correto, então é impossível que ele cumpra esse requisito temporal 
exigido pelo texto profético. Tendo este tempo de “2300 tardes e manhãs” 
iniciado no período Persa, jamais, sob qualquer circunstância, Antíoco se 
enquadraria nele. Se este tempo for interpretado como 1150 dias literais 
como afirma quem opta por Antíoco, tendo ele começado no período 
persa, este rei selêucida não passaria de anedota interpretativa. 

 
Além do mais, esta reconstrução abre portas para que as “2300 

tardes e manhas” sejam interpretadas como 2300 anos posto que, 
literalmente, 2300 dias seriam cerca de seis anos, tempo que sequer 
alcançaria a chegada do império persa que dominaria babilônia cerca de 
doze anos após a visão. Ou seja, este tempo, além de dever começar 
depois da chegada dos persas, também deveria ser longo o suficiente para 

                                                 
13 Antes de conquistar Babilônia, certamente, o exército de Ciro já conquistara a cidade de 
Susã. Só não há certeza se esta conquista tenha acontecido já na época em que esta visão 
aconteceu, “no terceiro” ano de Belsazar, em 551 a.C. 
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que dentro dele o “chifre pequeno” pudesse agir. Tal atuação é bem 
posterior a Pérsia que sequer havia entrado em cena ainda.14 

 
Ademais, é curioso que o tempo marcado em forma numérica “2300 

tardes e manhãs” tenha o santuário como seu ponto final no recorte 
histórico e tenha como primeiro ponto marcante após seu começo, na 
pergunta do verso 13, o “sacrifício diário”, uma parte integrante do próprio 
santuário. Assim, além deste tempo se iniciar no período persa, 
considerando-se apenas o capítulo 8, é possível inferir que ele tenha 
começado num tempo próximo a retomada desses sacrifícios posto que 
uma das ações do “chifre pequeno” ao entrar em cena na história seria 
justamente fazer cessar estes sacrifícios. 

 
No momento em que a visão é dada para Daniel, o santuário judeu 

não estava em uso pelos serviços sacerdotais. Desta forma, as “2300 tardes 
e manhãs” teriam começo no reinado persa (o carneiro) e mais 
especificamente num período próximo à retomada desse ritual sacrifical. 
No fim das contas, isso só reforçaria a tese de que o entendimento de Reis 
em torno do “chifre pequeno” está completa e integralmente equivocado. 
Antíoco simplesmente não cabe nesse espaço-tempo. 
 

                                                 
14 Isto se ajusta perfeitamente na fala de Gabriel a Daniel no verso 16 quando ele diz que a 
“visão” (hazon) “se refere a dias ainda mui distantes”. Ou seja, a expressão “tarde e manhãs” 
está atrelada a dias, mas a dias muitos longos, provavelmente anos. 
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O “tempo do fim” e seus associados 
 

O segundo grupo de expressões ou termos envolvendo tempo no 
capítulo 8 de Daniel não é marcado numericamente como as “2300 tardes 
e manhãs” o são. Este segundo grupo tem como característica principal a 
expressão “tempo do fim” e outras palavras a ela associadas, tais como 
“último tempo da ira” e “tempo determinado do fim”, ambas no verso 19. 

 
A primeira vista, parece claro que todas estas expressões são 

sinônimas tendo como diferencial apenas algumas palavra que as 
especificam quando comparadas com a expressão “tempo do fim”. Em 
vista disto, é preciso saber: (1) se estas expressões são semanticamente 
paralelas, (2) se possuem alguma relação com as “2300 tardes e manhãs” 
e (3) em qual recorte histórico elas podem ser encaixadas a fim de 
determinar se o período de Antíoco IV Epifânio pode ser entendido como 
um “tempo do fim” da perspectiva do texto bíblico-profético de Daniel. 

 
A primeira indicação que pode apontar na direção de que estas 

expressões – “último tempo da ira” e “tempo determinado do fim” – são 
paralelas à expressão “tempo do fim” é o fato de todas elas estarem dentro 
do mesmo contexto de fala do anjo Gabriel sem que nele haja indicação 
alguma de se tratarem de tempos distintos ou diferentes um do outro. No 
verso 17, Gabriel diz que esta “visão” (hazon) se refere ao “tempo do fim”. 
Somente dois versos depois, após o verso 18 apenas mencionar algo 
acerca da reação de Daniel diante da situação, o verso 19 traz a seguinte 



200 
 

fala do anjo: “te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira” 
(ênfase acrescida). 

 
Nesta transição do uso da expressão “tempo do fim” (v. 17) para a 

expressão “último tempo da ira” (v. 19) não há nada explícito que leve o 
leitor a pensar numa mudança de contexto ou de situação. O mesmo 
ocorre com o uso da expressão seguinte, ainda no verso 19: “esta visão se 
refere ao tempo determinado do fim” (ênfase acrescida). Noutros termos, 
considerando apenas o contexto imediato, parecer ser mais provável que 
estas duas expressões, “último tempo da ira” e “tempo determinado do 
fim” sejam semanticamente paralelas à expressão “tempo do fim”. 

 
Quando analisadas individual e minuciosamente, consideradas uma 

a uma, o cenário que indica que elas são paralelas surge assim como surge 
o Sol no horizonte e mostra como elas se ajustam melhor não somente ao 
contexto imediato da fala de Gabriel com Daniel (v. 16-19), mas ao todo do 
próprio capítulo 8. Considerando apenas a primeira destas expressões 
temporais, “tempo do fim” (v. 17), ela é única em todo o capítulo. 

 
A razão de sua singularidade se deve ao fato de que apenas ela tem 

em sua constituição uma palavra exclusiva ou própria para indicar tempo, 
a palavra hebraica et. “Tempo do fim”, em hebraico, é et qetz. Esta palavra 
se refere ao tempo e a todas as suas nuances, mas em todas elas seu 
sentido tem que ver exclusivamente com tempo. As demais expressões 
temporais do capítulo não são compostas com palavras para indicar 
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exclusivamente “tempo” ainda que no contexto elas o façam de alguma 
maneira. 

 
A expressão “último tempo da ira”, por exemplo, no original 

hebraico, é beaharit hazzaam. Destas duas palavras, a primeira delas, traz 
consigo uma ideia de “parte final” ou o “fim” de algo, mas não 
necessariamente de algo final ou fim no que diz respeito ao tempo 
somente. Por vezes, seu sentido pode ser até mesmo de algo concreto. 
Juntamente com a segunda palavra da sentença, hazzaam cuja tradução é 
“ira”, beaharit se refere ao fim desta ira, à sua parte final. Obviamente, isto 
traz consigo uma noção de tempo, mas, neste caso, esta expressão tem 
como foco a “ira” em si antes de ter como foco o “tempo” propriamente 
dito. 

 
A segunda expressão é “tempo determinado do fim” que em 

hebraico se encontra como lemowed qetz. O que chama atenção nesta 
sentença é a palavra lemowed, pois seu significado é de algo marcado ou 
determinado, que pode ser tempo ou até mesmo lugar. Isto quer dizer 
que esta expressão se refere a algo marcado ou determinado como fim. 
Desta maneira, vistas todas em conjunto – “tempo do fim” (et qetz), “último 
tempo da ira” (beaharti hazzaam) e “tempo determinado do fim” 
(lemowed qetz) – estas expressões ou sentenças têm algo em comum: o 
fim, seja pelo emprego da própria palavra “fim” (qetz) ou pelo emprego 
da palavra beaharit que quer dizer “última parte de algo”. Todas elas neste 
ponto são paralelas e isto deve levar à conclusão de que elas possuem 
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relação semântica (relação de significado) dentro do referido capítulo 
bíblico. 

 
Saber que elas possuem significados paralelos ou sinônimos, 

observar sua devida posição no texto e dentro do seu contexto, ajuda a 
concluir que as duas últimas sentenças iluminam o significado da primeira, 
a expressão “tempo do fim” (v. 17). No que diz respeito apenas à primeira 
delas, “tempo do fim” (et qetz), uma vez que ela está, no original hebraico, 
no estado construto (posse ou pertencimento), então isto acaba por 
destacar o tempo, mas não qualquer tempo senão um tempo singular, o 
tempo final, o último tempo ou o designado “tempo do fim”. Ou seja, 
“tempo do fim” obviamente é um tempo, mas um tempo especial porque 
é pertinente ao “fim”. Este fim é caracterizado por duas coisas que são 
apresentadas nas sentenças seguintes do verso 19. 

 
Primeira, este “tempo do fim” se encontra numa parte final (beaharit) 

de uma indignação ou simplesmente no “último tempo da ira” (v. 19). Logo, 
este “fim” da expressão “tempo do fim” é a última parte de alguma 
indignação ou ira de alguém. Além disso, este “fim” ou “tempo do fim” 
também está marcado ou determinado. É isto o que diz a expressão 
“tempo determinado do fim”. Noutras palavras, este “fim” ou “tempo do 
fim” não é um tempo para o qual não se teria conhecimento dele posto 
que ele está marcado ou “selado” como o “fim”. Simplesmente, este 
“tempo do fim” seria conhecido (“marcado”) como sendo o “fim”. Em 
suma, “tempo do fim” é um tempo, mas o tempo final, o tempo da última 
parte da ira que já está determinado, pelo menos no momento da visão 
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do capítulo 8 de Daniel. Será que Antíoco IV Epifânio se ajusta a este 
tempo? 

 
A proximidade das expressões dentro do texto bíblico-profético e o 

significado das palavras que as compõem indicam que elas são paralelas. 
Porém, isto não determina necessariamente que elas possuam alguma 
relação direta ou indireta com a outra expressão de tempo da visão, as 
“2300 tardes e manhãs”. Uma vez que estas “2300 tardes e manhãs”, à luz 
do próprio capítulo 8, refere-se a um tempo que começa no período do 
império persa e nas proximidades da retomada dos sacrifícios diários, 
então é necessário saber se as sentenças “tempo do fim”, que também é 
designada como o “último tempo da ira” (v. 19) e como o “tempo 
determinado do fim” (v. 19) do qual fala Gabriel (v. 17), possui alguma 
relação com estas “tardes e manhãs” e, caso tenham, que tipo de relação 
ocorre entre elas. Somente assim será possível saber se Antíoco Epifânio 
atua neste tempo presente em Daniel 8 ou se este tempo se refere a ele 
(“2300 tardes e manhãs” e o “tempo do fim”). 

 
O ponto de partida para determinar se as “2300 tardes e manhãs” 

possuem alguma relação com o “tempo do fim” está na compreensão de 
o porquê o anjo Gabriel aparece para explicar para o profeta Daniel o 
conteúdo da visão, pois ele diz aparecer justamente para fazer entendê-lo 
que “esta visão se refere ao tempo do fim” (v. 17). Noutras palavras, por se 
tratar de uma explicação acerca de tudo o que Daniel contemplara em seu 
transe profético, a fala do anjo para o profeta de que a “visão” se “refere 
ao tempo do fim” já leva o leitor a entender que esta expressão temporal 
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específica, designada como “tempo do fim”, tem alguma relação ou com 
os eventos da visão (v. 3-14), ou com o próprio tempo em que estes 
eventos ocorreriam, as “2300 tardes e manhãs” (v. 14), posto que seu início 
ou ponto de partida se encontra no período do carneiro, o império medo-
persa. 

 
Essa relação pode ser percebida pelo fato de que a visão (hazon) 

termina com dois entes santos dialogando sobre um tempo específico em 
que as “2300 tardes e manhãs” (v. 13-14) são o centro, enquanto a 
interpretação desta mesma visão (hazon) começa com alguém com 
aparência de homem falando para Gabriel, também com aparência 
humana, fazer Daniel entender a “visão” (mareh). Assim como dois santos 
conversaram (v. 13-14) no fim da visão (hazon), agora no início da 
interpretação um “homem” ouve de outro “homem” uma fala acerca da 
“visão” (mareh). 

 
Além disso, especificamente na visão (hazon) (v. 13-14), Daniel diz 

“ouvir” (shama) e não ver este diálogo santo (v. 13). O mesmo ocorre no 
início da interpretação desta visão (hazon) já que o profeta diz que “ouviu” 
(shama) um “homem” falar para Gabriel lhe fazer entender a “visão” 
(mareh) (v. 16). Ou seja, a visão termina com a audição de um diálogo e 
sua interpretação começa com outra audição de um outro “diálogo”. 
Enquanto a último conteúdo da visão (hazon) é um tempo (“2300 tardes 
e manhãs”) a primeira coisa do conteúdo da fala do anjo para o vidente é 
“visão (mareh) e “tempo do fim”. 
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Palavras-chaves, níveis estruturais e o tempo 
 
Todo este entendimento se torna mais consistente quando se 

percebe um jogo de palavras em torno do termo “visão” que só pode ser 
notado no original hebraico e não nas traduções para o português. Neste 
capítulo, há dois termos hebraicos utilizados para se referir à visão, o termo 
hazon e o termo mareh. O primeiro termo (hazon) é o mais utilizado em 
todo o capítulo 8. O segundo (mareh), por sua vez, ocorre apenas nos 
versos 15, 16, 26 e 27. Esta diferença de proporções nas ocorrências dos 
termos vertidos como “visão” para o português parece indicar alguma 
especificidade naquilo que Gabriel se propôs a explicar para Daniel. 

 
Das três ocorrências significativas do vocábulo mareh a primeira 

delas é pronunciada por alguém não identificado no texto que ordena o 
anjo a explicar a “visão” (mareh) ao profeta (v.16). A segunda, é 
pronunciada pelo próprio anjo quando diz: “a visão (mareh) da tarde e da 
manhã, que foi dita, é verdadeira” (v. 26). E a terceira, se encontra na fala 
do vidente que apenas diz não ter entendido a “visão” (mareh) no verso 
27. 

 
A partir destas ocorrências, constata-se que enquanto o termo 

hazon em todo o capítulo 8 é usado para se referir a tudo aquilo que o 
profeta Daniel contemplou em seu transe (v. 1-14), o termo mareh por sua 
vez é utilizado apenas para indicar uma pequena parte do todo da visão. 
Gabriel recebe a ordem para fazer Daniel entender a mareh (v. 16), a 
primeira ocorrência. Mas o anjo diz que a mareh “da tarde e da manhã” é 
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verdadeira e deve ser preservada (v. 26), a segunda ocorrência. Como ele 
não explica a visão da “tarde e da manhã”, o profeta que não teve outra 
opção senão reconhecer que “não havia quem entendesse a mareh” (v. 
27), a terceira ocorrência. Disto, é possível facilmente concluir que 
enquanto o termo hazon se refere a tudo que Daniel viu, o termo mareh 
se refere exclusivamente às coisas relacionadas ao tempo das “2300 tardes 
e manhãs”, a única coisa não detalhada por Gabriel e a única coisa que, 
como era de se esperar, Daniel não tivesse entendido. 
 

Esta constatação leva o leitor a compreensão de que em todo o 
capítulo 8, além da percepção de duas seções bem distintas e explícitas, a 
contemplação da visão (v. 2-14) e a sua interpretação (v. 15-26), também 
há uma espécie de “subvisão” e “subprofecia” neste texto apocalíptico. Por 
“subvisão” se entende a parte da visão (hazon) para a qual Gabriel foi 
ordenado a explicar (v. 16) e não explicou (v. 26) e que é designada pelo 
termo mareh, aquilo que Daniel não entendeu por não ter recebido 
explicação alguma (v. 27), especificamente os eventos na esfera celestial e 
seu tempo de “2300 tardes e manhãs”. 

 
Por “subprofecia” se entende o conteúdo da fala do emissor não 

identificado que diz para Gabriel fazer Daniel entender a “subvisão” 
(mareh) no verso 16, algo que o anjo simplesmente não fez. Ou seja, esta 
fala é uma profecia, dentro de um texto com outras previsões, ainda a se 
cumprir em algum momento já que no capítulo 8 isto simplesmente não 
aconteceu. Gabriel simplesmente não explicou a mareh e Daniel não a 
entendeu (v. 26-27). 
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Este ponto de vista prepara o terreno para uma conclusão já 

sustentada há tempos pela interpretação tradicional adventista: o capítulo 
9 é uma explicação para aquilo que não foi explicado no capítulo 8. Não 
sem razão o mesmo ente angelical aparece em ambos os capítulos, 
Gabriel. Noutras palavras, o texto de 8:16 profetiza que Daniel entenderá 
em algum outro momento distinto deste da visão (v. 1-14) o que realmente 
são os eventos relacionados as “2300 tardes e manhãs” (v. 14, 26). Isto se 
cumpriu no capítulo 9. 

 
Além disso, esta compreensão também faz com que os versos 15 e 

16 sejam tidos como uma introdução à segunda seção do capítulo, a 
interpretação da visão. Assim, é possível que estes dois versículos 
indiquem que a contemplação da visão e sua interpretação tenham 
ocorrido em momentos distintos um do outro, mas não necessariamente 
longínquos.  Num primeiro momento, o profeta teve a visão (v. 1-2) e num 
segundo momento o anjo apareceu para explicá-la (v. 15-16) o que 
acontece, aliás, com a mareh do capítulo 8 e sua explicação no capítulo 9. 

 
Isto pode ser corroborado por duas coisas que se observa nos versos 

1 e 2 e 15 e 16 do capítulo 8, versos que introduzem respectivamente o 
conteúdo da visão e a interpretação dada a ela. Após marcar na linha 
histórica o ano em que a visão aconteceu (v. 1), Daniel diz que se vê dentro 
de uma visão na cidade de Susã e que se vê próximo ao rio Ulai (v. 2). É 
exatamente isto o que o texto no original hebraico quer dizer. 
Literalmente, ele diz: “eu vi na visão que aconteceu deu me ver em visão 
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na cidade de Susã, na província de Elão, e eu vi em visão que eu estava 
próximo do rio Ulai”. Ou seja, parece claro que Daniel estava em Susã, 
próximo a este rio, apenas em espírito, em transe profético, mas não 
presente lá em pessoa. Este cenário parece mudar após o encerramento 
daquilo que foi contemplado em visão, especificamente no verso 14. 

 
No verso 15, porém, Daniel, apesar de alguma semelhança, introduz 

a cena seguinte de modo diferente. Ele narra o que aconteceu após a visão 
ter se encerrado. Nas palavras dele em hebraico, literalmente, é dito que: 
“e aconteceu que em ver eu, Daniel, a visão eu busquei seu entendimento. 
E eis que apresentado diante de mim um com aparência de homem”. 
Noutras palavras, enquanto no verso 2 primeiro Daniel diz que se vê em 
visão para em seguida dizer o que aconteceu, no verso 15 ele diz o que 
aconteceu após a visão ter se encerrado, sua busca por compreensão. Ou 
Daniel vê a si mesmo em busca de compreensão, mas dentro da visão, o 
que implicaria que a visão não teria seu encerramento no verso 14, ou ele 
tenta entendê-la após ela ter se encerrado (v. 14). A segunda opção possui 
alguma plausibilidade em face do fato da fraseologia dos dois versos (v. 2 
e 15) ser diferente. 

 
Ademais, algo curioso chama a atenção do leitor quando os versos 

2 e 15 são lidos conjuntamente já que ambos introduzem as duas seções 
do capítulo, a visão e a interpretação. No verso 2, Daniel diz literalmente 
o que viu. O verbo hebraico empregado por ele para descrever esta ação 
é o verbo raah que significa simplesmente “ver”. Ou seja, Daniel relatou 
aquilo que se passou diante dos seus olhos. No verso 15, por outro lado, 
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embora o mesmo verbo seja usado, o foco não está em se ver a si mesmo 
dentro da visão (v. 2), mas em ver a própria visão e buscar o entendimento 
dela. Isto pode ser reforçado pelo fato de que no verso seguinte, o verso 
16, Daniel não vê alguém falando com outro alguém como no verso 13, 
por exemplo, uma parte integrante da visão, apesar da utilização do verbo 
“ouvir”, mas apenas ouve alguém falar para Gabriel, o ser com aparência 
de homem que se apresenta diante dele (v. 15), para fazê-lo entender 
aquilo que foi visto (v. 16). No verso 2, Daniel vê; no 16, ele apenas ouve. 

 
O que pode tornar este ponto de vista um tanto quanto estranho é 

o fato de no verso 16 a voz ouvida por Daniel procede das margens do rio 
Ulai, o mesmo rio em que Daniel se vê a si mesmo dentro da visão (v. 2). 
Se este ponto de vista estiver correto, então isso implicaria em: (1) a visão 
ocorreu de fato em Susã e Daniel se viu a si mesmo nesta cidade no transe 
profético; (2) a visão aconteceu num local distinto de Susã e Daniel se viu 
nesta cidade apenas em visão; (3) ou a despeito do local em que a visão 
tenha ocorrido, Daniel se vê espiritualmente dentro da visão em Susã, mas 
ouve a interpretação da visão estando ele próprio fisicamente na cidade 
de Susã quando a explicação lhe foi dada por Gabriel. 

 
Além disso, o que depõe contra esta hipótese é o fato do verbo “ver” 

(raah) estar no infinitivo em ambos os versos (2 e 15) nas construções 
fraseológicas semelhantes: “[...] em ver eu Daniel a mim em Susã [...]” (v. 2) 
e “[...] em ver eu Daniel a visão [...]” (v. 15). Verbos neste modo não indicam 
coisas executadas. Logo, o verso 15 ainda poderia ser uma continuação de 
algo não encerrado no verso 14 cujo início está no verso 2. 
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O fato mais importante, todavia, é que disto se pode perceber 

alguma relação entre o tempo numericamente marcado na visão, as “2300 
tardes e manhas”, único em todo o capítulo, e o “tempo do fim”, expressão 
que se encontra na seção que trata exclusivamente da explicação (v. 15-
26) para aquilo que se passou dentro da visão (v. 2-14), inclusive este 
tempo singular. Daqui em diante, talvez seja necessário fazer uso destas 
peculiaridades do capítulo e também do jogo de palavras hebraico em 
torno da visão, hazon e mareh, para se perceber ao certo que tipo de 
relacionamento há entre estas duas expressões ou sentenças temporais no 
capítulo 8 de Daniel. 

 
Sabendo-se que o termo hazon se refere a tudo o que Daniel 

contemplou em visão e que o termo mareh designa apenas uma parte 
deste todo, a partir das ocorrências deles tem-se a chave para abrir a porta 
desta questão: qual tipo de relação há entre estas duas sentenças 
temporais? Esta chave pode ser apoiada pela compreensão de que os 
versos 10 a 14 constituem uma parte importante da previsão como se 
fossem seu núcleo (a “subvisão”) e pela noção de que há uma promessa 
de fazer Daniel entender este núcleo, esta “subvisão”, o que pode ser 
entendido como uma “subprofecia” (v. 16), algo prometido e que está 
dentro dos demais eventos previstos. 

 
Além deste jogo de palavras hebraicas em torno do termo “visão” 

(hazon e mareh), há uma conexão temática dos versos 13 e 14, a última 
parte da “visão” (hazon), com o verso 16 e 17, a primeira parte da 



211 
 

interpretação da “visão” (hazon). Nos versos 13 e 14 há um diálogo entre 
dois entes santos em que um dos assuntos centrais tem que ver 
justamente com o tempo, as “2300 tardes e manhãs”. No verso 16, também 
há um diálogo em que um “homem” dá uma ordem a Gabriel para fazer 
Daniel entender a “visão” (mareh). A primeira coisa que o anjo fala para o 
profeta é que a “visão” (hazon) se refere ao “tempo do fim”. Noutros 
termos, enquanto a “visão” (hazon) se encerra com a menção das “2300 
tardes e manhãs”, a interpretação desta “visão” (hazon) começa com uma 
explicação relacionada ao tempo, um tempo designado especificamente 
como “tempo do fim”. Isto estabelece uma clara conexão entre estas duas 
expressões temporais no capítulo. 

 
O que pode reforçar ainda mais este ponto de vista é o modo como 

foi feita a construção da oração gramatical em que a expressão “tempo do 
fim” ocorre. Ao redigir seu texto hebraico, Daniel literalmente escreveu: 
“entenda, filho do homem, que para o tempo do fim [?] a visão” (v. 17) 
(ênfase acrescida). O profeta não colocou nenhum verbo entre a expressão 
“tempo do fim” e a palavra “visão” (hazon). Aparentemente, não se pode 
saber que tipo de relação este “tempo do fim” tem com a “visão” (hazon). 
As principais traduções para o português invertem a ordem das ciosas e 
colocam a palavra “visão” antes da sentença “tempo do fim” (ARA, NVI, 
ACF, NAA e BJ), além de inserirem o verbo “referir-se” para estabelecer 
uma relação entre as duas sentenças, exceto a Almeida Corrigida Fiel (ACF) 
que opta pelo verbo “acontecer”. 
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A primeira coisa a se considerar nesta questão gramatical é se a 
inversão da ordem original – “visão”/”tempo do fim” em vez de “tempo do 
fim”/“visão” – é plausível. E, de antemão, já se pode dizer, isto está 
absolutamente correto. Em sua forma original, a preposição “para” (lê) está 
atrelada a expressão “tempo do fim” e não ao termo “visão” (hazon) o que 
faz com que o vocábulo “visão” (hazon) seja o sujeito e a sentença “tempo 
do fim” um objeto ou complemento: “a visão [?] para o tempo do fim”. A 
segunda coisa a se considerar é qual verbo é o mais apropriado para 
preencher o vazio presente no texto original e que melhor explicaria a 
relação da “visão” (hazon) com o “tempo do fim”. Entender esta questão 
será de fundamental importância para se determinar a relação entre estas 
duas expressões temporais, “2300 tardes e manhãs” e “tempo do fim”, 
além de definitivamente encerrar o assunto de quem é este “chifre 
pequeno”, se Antíoco ou Roma. 

 
Primeiro, a preposição “para” (lê), em hebraico, é mais comumente 

usada para designar uma direção ou um deslocamento, seja no espaço ou 
no tempo, ainda que ela possua outros sentidos menos usuais. A princípio, 
esta preposição tem a função de apontar o sentido do fluxo de algo, a 
direção para a qual se está correndo. E este parece ser o sentido dela aqui. 
Primeiro porque o contexto gira em torno de um tempo. Então é natural 
se pensar nela como apontando a direção ou o sentido do fluxo deste 
tempo, o futuro no caso. Segundo porque ela está vinculada a uma 
expressão (“tempo do fim”) que tem como marca um “fim” (qetz), um 
ponto final. Logo, ela está indicando que a visão aponta ou vai em direção 
a este fim. Isto tudo ainda é reforçado pelas sentenças paralelas a sentença 
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“tempo do fim” – “última parte da ira” e “tempo determinado do fim”. 
Assim, portanto, a opção da ACF parece ser a mais adequada por fazer jus 
ao sentido da preposição lê (“para”) no contexto – “a visão acontecerá no 
tempo do fim” – apesar das demais traduções não poderem ser 
consideradas erradas. Uma tradução como – “a visão [hazon] [se 
estenderá] para [lê] o tempo do fim” – poderia ser mais adequada ainda. 

 
Assim, já é possível saber que a “visão” (hazon) se encerrará ou se 

estenderá para o “tempo do fim”. iluminada pelas suas expressões 
associadas, sabe-se que este “tempo do fim” é a última parte da 
indignação, o “último tempo da ira” (v. 19), que está marcado como 
“determinado tempo do fim”. Sendo este o caso e considerando que há 
uma ligação da “visão” (hazon) com o “tempo do fim”, então se pode dizer 
que: 

 
(1) “2300 tardes e manhãs” só pode ser um período muito longo 

como anos, por exemplo, pois precisariam começar juntamente com a 
visão, precisamente no período persa e as proximidades da retomada dos 
sacrifícios diários, além de obrigatoriamente abarcar a chegada do “chifre 
pequeno”, o último dos reinos;15 (2) estas “2300 tardes e manhãs” se 
estenderiam até o tempo marcado como “tempo do fim” que será a última 

                                                 
15 Este ponto de vista faz com que a expressão “2300 tardes e manhãs” seja interpretada 
como um longo período de anos tendo como base apenas e tão somente o capítulo 8 de 
Daniel sem que o chamado princípio “dia-ano” seja algo externo ao texto ou as fronteiras 
do referido capítulo (cf. 8:26), pois a única unidade de medida temporal bíblica que 
satisfaria estas exigências proféticas é o “ano”. 
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parte ou a parte final da indignação de alguém; (3) as “2300 tardes e 
manhãs” não são o mesmo tempo designado como “tempo do fim”, pois 
enquanto este tempo é o final de algo, as “2300 tardes e manhãs” tem 
início com a própria visão. Isto é reforçado pelo fato de que toda a visão 
do capítulo 8 é designada no texto como hazon, e “tempo do fim” está 
atrelado à esta hazon (v. 17), enquanto as “2300 tardes e manhãs” são 
chamadas de mareh por Gabriel e Daniel e foi o elemento que ficou em 
aberto no relato. 

 
Sabendo-se destas coisas, agora basta apenas que se estabeleça em 

qual recorte histórico o “tempo do fim” se ajusta ou se encaixa, quando 
ele começa e quando ele termina. Assim como a expressão “2300 tardes e 
manhãs” não possui indicação direta de seu início senão de seu fim 
somente, o mesmo acontece com a expressão “tempo do fim” que indica 
um final, mas não um começo. Seu começo também precisa ser 
desvendado à luz das informações do próprio capítulo em questão, o 
capítulo 8 de Daniel. As únicas informações explícitas que lançam luz sobre 
o final deste “tempo do fim” são obtidas nas suas expressões ou sentenças 
associadas no verso 19: “último tempo da ira” e “tempo determinado do 
fim”. Como dito, este “tempo do fim”, além de ser um “fim”, é o final, a 
última parte, da “ira” ou da indignação” que está marcada ou 
“determinada” como o “fim”. Isto permite com que se tenha luz sobre seu 
recorte histórico. 

 
Duas são as indicações nestas sentenças que lançam luz sobre seu 

recorte histórico, a “ira” ou a indignação e o fato deste tempo ser 
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“determinado” ou marcado. Em todo o capítulo 8, só uma coisa pode ser 
motivo para provocar “ira” ou indignação, as atitudes do “chifre pequeno”. 
De todos os símbolos/reinos do capítulo, o “chifre pequeno” é o único que 
tem suas ações contra as coisas de cunho santo ou sacro explicitamente 
mencionadas. Nenhum dos outros símbolos/reinos fez o que fez este 
chifre. Somente ele afetou o “exército dos céus”, “lançou por terra” alguns 
deste exército e das “estrelas” além de os ter pisado (v. 11). Somente ele 
“engrandeceu-se até o príncipe do exército” e “dele tirou o sacrifício 
costumado” além de ter “deitado abaixo” o lugar de seu santuário (v. 13). 
E somente por causa das atrocidades que ele fez é que um tempo é 
mencionado, as “2300 tardes e manhãs”. Tudo isto é motivo mais do que 
suficiente para provocar “ira” e indignação em alguém.16 

 
Esta parte final da “ira” ou da indignação (v. 19), que ilumina o 

sentido da expressão “tempo do fim” (v. 17), é ela própria iluminada pela 
expressão seguinte também associada à expressão “tempo do fim” (v. 17), 
a expressão “tempo determinado do fim”. De maneira semelhante ao que 

                                                 
16 Isto responde uma das alegações infundadas de Reis, meramente retóricas, feita 
anteriormente – “Devemos perguntar se faria sentido que a visão tratasse de um bode 
(Grécia) com um grande chifre (Alexandre) seguido de quatro chifres igualmente gregos, 
apenas para que, no final das contas, Gabriel virasse para Daniel e dissesse: ‘Daniel, esqueça 
o bode e os cinco reis gregos que surgem dele, eles não têm nenhuma relevância para a 
profecia das  2.300 tardes e manhãs. Ainda há um sexto rei que virá num futuro distante 
que não tem nada a ver com os cinco primeiros reis gregos, um reino desconhecido agora, 
cujo nome eu não posso lhe dar. Preste atenção nele!’” – Sim. Faz todo o sentido o foco 
de Gabriel no sétimo rei/reino da visão já que este e somente este fez o que fez. 
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ocorreu com a expressão “tempo do fim” (v. 17), esta sentença “tempo 
determinado do fim” assim se encontra no original hebraico (v. 19): “[...] 
pois para [lê] [?] o tempo marcado do fim” (ênfase acrescida). 

 
Novamente, há ausência de um verbo que defina que tipo de relação 

se dá entre a noção de “tempo” persente na expressão anterior, o “último 
tempo da ira”, com a expressão “tempo determinado para o fim”. Porém, 
pela mesma lógica linguístico-gramatical, a presença da preposição lê, isto 
significa que o “último tempo da ira”, a parte final da indignação 
provocada pelos ultrajes do “chifre pequeno”, se estende ao tempo 
marcado ou “determinado do fim” (v. 19). Noutras palavras, uma vez que 
a “ira” ou indignação foi provocada pelas afrontas do “chifre pequeno”, 
então este “tempo do fim” se refere especificamente aquilo que ele fez e 
provocou “ira” e indignação em alguém além de ser um tempo marcado 
ou “determinado” para [lê] [ser] o “fim” ou que está na direção do “fim”. 

 
Em todo o capítulo 8, só há um tempo marcado, as “2300 tardes e 

manhãs”. Mas a expressão “tempo do fim”, como visto, não se trata deste 
mesmo tempo marcado numericamente em função do jogo de palavras 
hebraicas com o termo “visão”. As “2300 tardes e manhãs” são mareh, uma 
parte do todo, enquanto a “visão” (hazon) se estende para o “tempo do 
fim”, o tempo que é a “última parte da ira” daquilo que fez o “chifre 
pequeno”. Simplesmente, o “tempo do fim” está “determinado” ou 
marcado pela “ira”, pela indignação, provocada pelos agravos provocados 
pelo “chifre pequeno”. Assim, portanto, as “2300 tardes e manhãs”, uma 
parte da hazon chamada de mareh, são o tempo que abarca toda a visão 
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cujo início está no período persa; o “tempo do fim”, por outro lado, 
começa no final dos vilipêndios do “chifre pequeno” porque, como disse 
Gabriel, a “visão” [hazon], o todo visto por Daniel, “é” ou se “estende” para 
o “tempo do fim”. 

 
Noutros termos, somente quando o “tempo do fim” tivesse 

começado é que as “2300 tardes e manhãs”, iniciadas no período persa, 
viriam a terminar, com a purificação do santuário e o encerramento das 
afrontas do “chifre pequeno”. Este “tempo do fim” só teria começo quando 
o chifre por suas ações e seu engrandecimento, após ter alcançado à 
esfera sacro-celestial, período específico em que ele faria coisas para 
provocar “ira” ou indignação, tivesse seu domínio encerrado. 

 
Simplesmente, este “tempo do fim” começa com o fim destas ações 

afrontosas específicas do “chifre pequeno”. Contudo, como sua marcação 
do fim se trata da parte final desta “ira”, então se pode com relativa 
segurança determinar que o “tempo do fim” é o último tempo da 
indignação de alguém em face das coisas provocadas pelo chifre, isto é, o 
tempo “determinado” ou “marcado” para ser o “último tempo da ira”. 
Simplesmente não haverá mais nenhum outro tempo após este. Ele é o 
último tempo ou simplesmente o “tempo do fim”. 

 
Estas constatações definitivamente cremam e em seguida sepultam 

com sete chaves a possibilidade de Antíoco IV Epifânio, o rei selêucida que 
oprimiu os judeus no segundo século a.C., ser identificado como o “chifre 
pequeno” de Daniel. Pelos registros históricos, o tempo de atuação de 
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Antíoco contra o santuário e os judeus foi de cerca de três anos, entre 167 
a.C. e 164 a.C. Este tempo não tem como ser ajustado aos 2300 anos e 
nem ao “tempo do fim”. 

 
Primeiro, os 2300 começam no início da visão, no império persa, e 

terminam com uma purificação do santuário. Os cerca de três anos no 
século II a.C. não tem relevância alguma para os eventos deste tempo 
descritos no texto. Segundo, o “tempo do fim” não começa com a aparição 
do “chifre pequeno” (v. 9), mas com o fim de suas ações em âmbito vertical 
(celestial) que se encontra no fim dos 2300 anos. Os três anos de atuação 
de Antíoco por volta do segundo século a.C. não se enquadram na parte 
final destes 2300 anos. Ainda restariam cerca de 2011 anos para os 2300 
terminaram. Agora, basta que Reis também reconheça esta 
impossibilidade e sepulte em sua mente esta ideia antiga e nada atual 
posto que em termos de tempo, algo objetivo no texto, Antíoco não tem 
a menor possibilidade de ser encaixado. 
 

Uma avaliação das alegações de Reis 
 

Para Reis, a interpretação tradicional adventista de Daniel 8 “provém 
de uma leitura em estilo piloto automático do livro de Daniel”. Em seu 
entendimento, isto só pode ser solucionado com “o bom e velho hebraico” 
o qual “oferece a clareza necessária”. O que resta saber é se o uso que ele 
fará deste idioma nesta seção de seu texto será correto e coerente, algo 
que não aconteceu em outros momentos de seu artigo. Além disso, com 
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base na compreensão obtida a partir da análise das expressões temporais 
em Daniel 8 fica melhor para se avaliar todo seu ponto de vista. 
 

Erro 31: incoerência e saída das fronteiras do capítulo 8 
 

O primeiro erro cometido por Reis em sua tentativa de demonstrar 
como Antíoco IV Epifânio se ajusta ao recorte histórico que o texto de 
Daniel 8 chama de “tempo do fim” é sair das fronteiras deste próprio 
capítulo. A fim de esclarecer o real sentido desta expressão – “tempo do 
fim” – ele tentará elucidá-la recorrendo aos capítulos 11 e 12, capítulos de 
Daniel que também mencionam esta mesma expressão (no hebraico, et 
qetz). Chama a atenção, porém, o fato de que no início de seu texto, Reis 
afirmou fazer “uma leitura próxima (atendo-se ao contexto imediato) [do 
texto em] suas línguas originais”, mas agora demonstra não ter sido capaz 
de decifrar o significado desta expressão temporal apenas com base no 
capítulo 8. Não foi ele quem dissera que este capítulo continha 
“informações suficientes para se sustentar sozinho”? 

 
Segundo suas próprias palavras: “O significado dessa expressão é 

aclarado pelo ‘tempo do fim’ (et-qets, Dan 11:35; cf. 40), que ocorre 
juntamente com o surgimento da ‘abominação desoladora’ no ‘fim do seu 
reinado’ (8:23). Esse “tempo do fim’ reaparece duas vezes como et-qets 
em 12:4, 9”. Ou seja, para Reis, o “tempo do fim”, além de ser aclarado fora 
das balizas do capítulo 8, também é o tempo em que surgiria a 
“abominação desoladora”, especificamente, no fim do reinado dos quatros 
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reis subsequentes ao reinado de Alexandre o Grande. Alguns erros 
notáveis podem ser elencados a partir deste seu raciocínio interpretativo. 

 
O primeiro erro tem que ver com incongruência argumentativa. 

Embora Reis tenha dito que o capítulo 8 deva ser lido de modo 
independente quando afirmou – “o capítulo contém informações 
suficientes para se sustentar sozinho” – ele próprio não seguiu à risca sua 
proposta. Desatenção ou ignorância podem ter sido os motivos para isto. 
Mas ao buscar informações em outros capítulos para elucidar questões do 
capítulo 8, ele está implicitamente reconhecimento a conexão deste 
capítulo com as demais partes do livro de Daniel como disse Goldstein, em 
citação do próprio Reis no início do seu texto. Interpretar o capítulo 8 com 
base em informações oriundas de outros capítulos, principalmente dos 
capítulos 2 e 7, é algo que os intérpretes da posição tradicional já fazem 
há muito tempo.  Reis julga ser isto um erro, embora ele mesmo recorra 
ao capítulo 7 e a outros para formular seus argumentos. Se este 
procedimento interpretativo é equivocado, o que se demonstrou não ser, 
Reis também o comete. 

 
Este comportamento de Reis, nas entrelinhas, também revela outra 

coisa: não é possível defender o ponto de vista de que este “chifre 
pequeno” de Daniel 8 seja Antíoco sem sair das fronteiras deste capítulo. 
A interpretação que entende ser ele uma representação do império 
romano até se ajusta com base apenas neste texto profético, mas o mesmo 
não se dá com a tese oposta que opta pelo rei selêucida. Se fosse possível 
encontrar Antíoco tendo como base apenas o capítulo 8 de Daniel, por 
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que Reis precisou de informações de outro capítulo para defender esta 
ideia? Ou porque não é possível defendê-la do modo como ele propôs – 
só com base no capítulo 8 – ou porque o que ele propôs simplesmente 
não está certo, pois caso assim estivesse, então ele estaria errado ao fazer 
o que fez. Uma terceira via para este dilema talvez fosse ele reconhecer 
que não está completamente seguro do que crê ou não entende 
completamente o que pretendeu “atualizar”. 
 

Erro 32: selamento e abertura de Daniel 
 

Na opinião de Reis, a expressão de natureza temporal designada 
como “tempo do fim” está atrelada a um período específico que lança luz 
sobre seu sentido. Este período é descrito por Gabriel como sendo um 
recorte histórico no qual o livro de Daniel deixaria de estar selado, isto é, 
fechado e o que metaforicamente quer dizer sem ser estudado ou 
compreendido (cf. 12:4 e 9). Ou seja, para Reis, este “tempo do fim” tem 
relação direta com o estudo do livro de Daniel já que Gabriel afirmou que 
ao fim deste tempo o livro seria “esquadrinhado”, estudado ou 
redescoberto uma vez que estivera “selado” por um tempo. Assim, este 
“tempo do fim” se encerraria somente quando o texto de Daniel, 
especialmente suas visões extravagantes, voltasse a ser compreendido. 

 
Sendo este o caso, para Reis, basta então que se descubra quando 

Daniel foi reaberto após seu período de selamento para se determinar o 
recorte histórico no qual pode ser encaixado o “tempo do fim” e avaliar se 
Antíoco se enquadra nele ou não. Para Reis, este tempo (“tempo do fim”) 
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se encerrou, precisamente, “quando os judeus começaram a ler e 
compreender as profecias de Daniel, provavelmente logo após o fim do 
cativeiro babilônico ou, mais tardar, quando o livro de Daniel tornou-se 
parte da Bíblia hebraica”. E ele chega a esta conclusão porque, segundo 
seu raciocínio, este “tempo do fim” ocorre concomitantemente “com o 
surgimento da abominação desoladora” (cf. 11:31), mais especificamente 
no “fim do seu reinado (8:23)”. Este entendimento tem que ver 
basicamente com duas coisas: com a interpretação da expressão “tempo 
do fim” e seu uso e com a determinação da identidade deste tempo como 
sendo definida pela reabertura do livro de Daniel. 

 
O primeiro erro de Reis ao interpretar esta expressão de natureza 

temporal tem que ver com simplesmente ignorar o real sentido dela 
dentro do capítulo 8 de Daniel. Isto não vem a ser surpresa posto que, 
como dito, seu lapso anterior foi justamente ignorar a regra 
metodológico-interpretativa proposta por ele mesmo, uma independência 
deste capítulo de Daniel em relação aos demais. Mas, como visto, a 
expressão “tempo do fim” no capítulo 8 está associada a outras duas 
sentenças no verso 19: a “última parte da ira” e ao “tempo determinado 
[marcado] do fim”. Uma vez que esta ira foi provocada pelas ações do 
“chifre pequeno” em sentido vertical, em direção ao céu, então este 
“tempo do fim” deve obrigatoriamente começar com o encerramento 
deste ataque celestial provocado por ele. Além disso, devido ao fato deste 
tempo se tratar do “determinado tempo do fim” e em todo capítulo só 
haver um tempo numericamente marcado, as “2300 tardes e manhãs”, 
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então este “tempo do fim” só pode se tratar do final deste período e não 
outra parte dele. 

 
Logo, trata-se de um outro equívoco de Reis determinar o período 

histórico no qual se encontra este “tempo do fim” com base no tempo em 
que o livro de Daniel deixaria de estar selado. O equívoco se dá porque a 
única indicação temporal de selamento do livro de Daniel no capítulo 12 é 
a própria designação “tempo do fim”. Como não há outras indicações 
temporais no texto do capítulo 12 para especificar o recorte histórico no 
qual o livro de Daniel deixaria de estar selado, não há base para se 
determinar quando terminaria esse “tempo do fim”. Este argumento de 
Reis é praticamente outro raciocínio circular expresso pelo seguinte 
diálogo – Quando termina este tempo do fim? – Quando o livro de Daniel 
deixar de estar selado. – E quando ele deixará de estar selado? – Quando 
terminar o tempo do fim. 

 
Dito de outra forma, a utilização da expressão “tempo do fim” no 

capítulo 12 implica um conhecimento prévio do que ela já significa, pois 
ao dizer que o livro ficaria selado até o “tempo do fim” não há nada além 
desta própria expressão para se delimitar este selamento da obra de 
Daniel. Noutras palavras, este “tempo do fim” é o mesmo “tempo do fim” 
do capítulo 8, local em que esta expressão foi empregada pela primeira 
vez em todo o livro profético. Assim, é o capítulo 8 que deve determinar a 
identidade deste “tempo do fim”, não o capítulo 11 ou 12 como faz Reis. É 
a partir do capítulo 8 que todas as demais ocorrências dessa expressão no 
livro deverão ser entendidas. Interpretar um texto anterior – “tempo do 
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fim” no capítulo 8 – com base em textos posteriores – “tempo do fim” nos 
capítulos 11 e 12 – não é metodologicamente correto, ainda mais para 
quem asseverou ser um erro fazer uma leitura além dos limites do capítulo 
8 de Daniel. 

 
É verdade que o verso 4 do capítulo 12 fala de algo atrelado ao 

“tempo do fim” – “muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará”. – 
Mas esta designação só lança luz sobre um fato: o de que Daniel seria 
reaberto após este “tempo do fim” e não em qual período este “tempo do 
fim” deveria ser encaixado na história. Assim, sabendo que este “tempo do 
fim” é o mesmo designado no capítulo 8, então por implicação o livro de 
Daniel só seria reaberto quando os desatinos do “chifre pequeno” 
estivessem para terminar. Aliás, faz bastante sentido este selamento 
durante este período já que desde o capítulo 7 até o final do livro este 
“chifre pequeno” tem reveladas muitas de suas ações contra Deus, seu 
povo e seu santuário. 

 
Dito doutra maneira, Reis definiu prévia e erroneamente a 

identidade do “chifre pequeno” como Antíoco IV Epifânio. Depois disto, 
ele torceu o sentido da expressão “tempo do fim” para encaixá-la no 
período de atuação deste rei selêucida. Contudo, como se pode perceber 
em todo o capítulo e nas demais seções do livro de Daniel, é o tempo que 
serve para determinar a identidade de um rei ou reino e não o contrário:  
o reino servindo para identificar o período em que um tempo qualquer 
deve ser encaixado. O tempo, do ponto de vista bíblico-profético e 
apocalíptico, é universal, absoluto e somente Deus é quem o determina 
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(cf. Dn 2:21).  Deste modo, primeiro se desvenda a identidade do tempo 
segundo as normas bíblicas e com base nisto se determina a identidade 
das entidades representadas em símbolos que atuam neste tempo. Reis, 
quebrando este protocolo, definiu o “tempo do fim” pela reabertura do 
livro de Daniel, mas é a compreensão do que é o “tempo do fim” que 
define o quando se daria a reabertura deste livro. 

 
Em suma, o “tempo do fim” não tem sua identidade desvendada 

pelo fim do selamento do livro de Daniel, como argumenta Reis, embora 
este texto tenha, de fato, ficado selado em todo este período. Para se 
descobrir o recorte histórico deste tempo e naturalmente deste selamento 
primeiro é necessário saber do que se trata o próprio “tempo do fim”. E 
isto se faz apenas no capítulo 8. Mas, ainda que se admitisse que este 
tempo devesse ser determinado pelo fim do selamento do livro de Daniel, 
isto não significaria necessariamente que este período específico de 
selamento é exatamente o período mencionado por Reis, o suposto 
período em que os judeus estudaram as profecias deste livro, logo após o 
cativeiro babilônico, ou o período em que eles o inseriram em seu Cânon, 
a Bíblia Hebraica ou simplesmente o Antigo Testamento. 

 
Simplesmente, uma coisa é saber que o livro de Daniel seria reaberto 

após o término do “tempo do fim” e outra coisa bem diferente é 
determinar que esta reabertura seja precisamente o período após o 
cativeiro babilônico e suas proximidades. É de se perguntar: por que Reis 
acha que o “tempo do fim” deve ser encaixado exatamente no período 
que se segue ao cativeiro babilônico, quando os judeus supostamente 
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foram estudar as profecias de Daniel, ou quando eles o incluíram ao seu 
canon? Qual critério objetivo, textual ou histórico, que sustenta este ponto 
de vista? Talvez a resposta esteja nestas palavras: “a abertura de Daniel 
predita para o ‘tempo do fim’ é paralela ao ‘fim [última parte posteridade] 
de seu reinado’ (Dan 8:23), ou seja, o reinado dos quatro reis gregos que 
se seguem a Alexandre, o Grande (cf. 8:26)”. 

 
Estas palavras são outra forma de dizer o que Reis já dissera 

anteriormente: “O significado dessa expressão é aclarado pelo ‘tempo do 
fim’ (et-qets, Dan 11:35; cf. 40), que ocorre juntamente com o surgimento 
da ‘abominação desoladora’ no ‘fim do seu reinado’ (8:23). Esse “tempo 
do fim’ reaparece duas vezes como et-qets em 12:4, 9”. De forma simples, 
para ele, a expressão “tempo do fim” de Daniel 8:17 deve ser encaixada no 
recorte histórico presente no verso 23 porque ali está “a parte final” 
(beaharit) dos quatro reis subsequentes ao governo de Alexandre o 
Grande, o bode (v. 20-22). Esta intepretação é simplesmente impossível à 
luz do capítulo 8 de Daniel porque “tempo do fim” neste capítulo tem 
estreita relação com as “2300 tardes e manhãs” que abarcam todo o 
tempo envolvido na visão. Por isso se tratam de 2300 anos, para os quais 
não é possível textual e historicamente encaixar o período de Antíoco 
Epifânio. 

 
No verso 17 do capítulo 8, Gabriel diz que “esta visão se refere ao 

tempo do fim”. Como já dito aqui, a palavra hebraica para visão, neste 
verso, é hazon. Seu sentido é de tudo aquilo que Daniel contemplou, 
desde se ver a si mesmo em visão (v. 2), passando pelo surgimento do 
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carneiro (v. 3) até a purificação do santuário no âmbito celestial (v. 14). 
Além disso, pela construção frasal no original hebraico, esta fala do anjo 
seria melhor entendida da seguinte maneira: “esta visão [hazon] se 
estende para o tempo do fim”. Desta maneira, o que o profeta Daniel 
observou em visão (hazon) tinha como principal propósito fazê-lo 
compreender as coisas pertinentes a este tempo em particular, os eventos 
a ocorrer neste tempo final ou simplesmente o que aconteceria neste 
“tempo do fim”. 

 
Mas sabendo que: (1) este “tempo do fim” corresponde à “parte final 

[beaherit] da ira” (v. 19) provocada pelo que fez o “chifre pequeno” em 
esfera celestial, muitas atrocidades; (2) que ele é um “tempo determinado 
[marcado] para [lê] o fim” e (3) que isto tem relação com o tempo marcado 
de “2300 tardes e manhãs”, então é impossível fazer esta conexão 
proposta por Reis, tanto textual como historicamente. Noutras palavras, à 
luz da compreensão que se tem deste tempo, não há como este rei ser o 
“chifre pequeno” deste capítulo. Não existe a menor possibilidade 
interpretativa de se inserir Antíoco em Daniel capítulo 8 apesar de todo 
esforço de Reis. 

 
Ademais, a alegação de Reis é de natureza histórica e não 

meramente uma afirmação baseada no texto bíblico de Daniel. Em qual 
fonte histórica ele fundamenta sua afirmação de que o período seguinte 
ao cativeiro babilônico é exatamente o período em que os judeus 
começaram a estudar o livro de Daniel a ponto de dizer que é aí que o 
“tempo do fim” se encerraria? Ou qual é a sua fonte documental para 
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alegar que este período profético tenha sido precisamente o período em 
que Daniel foi incorporado ao cânon judaico como ele alega? 

 
Imagina-se que Reis deve ter o conhecimento de que, para os 

judeus, pelo menos os que trabalharam no recebimento, na formalização 
ou oficialização deste cânon, o livro de Daniel não é visto como um livro 
de profecias senão como um livro de história ou de sabedoria na melhor 
das hipóteses. Assim, como Reis consegue conciliar este fato com sua 
alegação sabendo que pela afirmação de Daniel 12:4 após o encerramento 
do “tempo do fim” o livro de Daniel seria buscado por muitos a fim de 
conhecerem seu texto? Eis um desafio para Reis. Simplesmente, ele 
precisará de outra tentativa para convencer aqueles leitores mais 
experientes e conhecedores do texto bíblico. 
 

Erro 33: “fim provisório” e “horizonte escatológico” 
 

Uma outra maneira de Reis tentar fazer com que este “tempo do 
fim” se ajuste ou se alinhe ao período de Antíoco, o segundo século a.C., 
é apelar para alguns estudiosos que, segundo ele, entendem este “tempo 
do fim” não como o tempo final da história humana, a última parte dela, 
mas como um “fim provisório”. Este “fim provisório” é o que alguns 
eruditos, segundo ele, “frequentemente chamam [...] de ‘horizonte 
escatológico’ do profeta e não o ‘fim’ escatológico mas o ‘fim’ dos eventos 
referidos na visão” (ênfase acrescida). Ou seja, segundo o entendimento 
destes especialistas com os quais Reis concorda, para o profeta Daniel, o 
“tempo do fim” não é o tempo final da história humana, mas o tempo final 
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no qual os eventos da visão se concentrariam. Obviamente, para Reis, 
estes eventos da visão como entendidos por Daniel se restringiriam ao 
período intertestamentário, o período dos Macabeus e deste rei selêucida. 

 
Alguns problemas com este pensamento podem ser apontados. 

Dois deles saltam os olhos. O primeiro tem que ver com um fato, a 
aceitação de que o entendimento ou a compreensão do profeta Daniel 
quanto ao tempo é o fator determinante para estabelecer o período ou o 
recorte histórico no qual o “tempo do fim” deve ser encaixado. Se o 
“tempo do fim” é o tempo compreendido como “horizonte escatológico 
do profeta”, então por implicação isto significa que o entendimento de 
Daniel é a chave para a determinação da identidade deste “tempo do fim”. 
Noutros termos, o que Daniel entendeu acerca do “tempo do fim” é o que 
deve ser entendido pelos intérpretes atuais como o “tempo do fim”. É a 
sua compreensão de horizonte temporal que deve prevalecer na 
interpretação deste tal “tempo do fim”. 

 
Diante desta realidade, deve-se perguntar: o entendimento de 

Daniel é a chave hermenêutica (interpretativa) para desvendar este 
problema, em qual período o “tempo do fim” deve ser encaixado? Uma 
rápida leitura no capítulo 8 facilmente demonstra que a compreensão do 
profeta não deve ser este fator determinante. Em todo o capítulo, há duas 
figuras proeminentes fora dos limites da visão (v. 2-14). O primeiro deles é 
o próprio Daniel, o narrador dos eventos proféticos e redator do texto. O 
segundo é o anjo Gabriel, aquele que interpreta para o profeta os símbolos 
da visão. E o que está mais do que claro, mais límpido do que um céu sem 
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nuvens ao meio-dia, é o fato de que o próprio Daniel não entendeu o 
tempo envolvido na visão (v. 26-27). 

 
Gabriel recebeu ordens para lhe explicar a “visão”, do hebraico, 

mareh (v. 16). Porém, ele não explanou nada ao profeta acerca desta mareh 
(v. 26) senão apenas da hazon (v. 17, 20-25). Isto justifica porque Daniel 
não entendeu justamente a mareh, que tem que ver especificamente com 
o tempo abarcado pelos eventos proféticos em âmbito celestial, os 2300 
anos (v. 27). Sabendo, entretanto, pelo próprio capítulo que a expressão 
“tempo do fim” está ligada ao final destes 2300 anos, o que não foi 
explicado pelo anjo e, consequentemente, não compreendida pelo 
profeta, então é simplesmente impossível que Daniel houvesse 
compreendido corretamente do que se tratava este “tempo do fim”. 

 
Em outras palavras, não é seguro considerar o entendimento de 

Daniel quanto ao tempo como o fator determinante na identificação deste 
“tempo do fim”. Logo, o “fim provisório” do qual fala Reis não passa de 
uma alegação provisória para tentar a todo custo inserir a figura de 
Epifânio no cenário profético do “tempo do fim”. 

 
O segundo problema gritante deste ponto de vista também é digno 

de análise. Acha-se nas entrelinhas, faz parte de seu pressuposto, a 
convicção de que há uma distinção entre o final de fato escatológico, 
aquele último período da história humana neste mundo, e o final previsto 
pelos eventos da visão, denominados por Reis de “fim provisório”. Ou seja, 
para ele, o final da visão não alcança este período histórico último, pois 
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ele só se estenderia até a chegada de Antíoco. Esta ideia simplesmente 
não se ajusta à noção de tempo encontrada no capítulo 8. Neste capítulo, 
não há nada que indique que o “tempo do fim” não esteja atrelado aos 
últimos eventos da história. Se por “tempo do fim” Gabriel quisesse se 
referir a um “fim provisório”, o fim dos eventos da visão, então este fim da 
visão deve, obrigatoriamente, se encontrar no final de 2300 anos pois é 
isto que indica a expressão “2300 tardes e manhãs”. 

 
Além disso, as duas expressões temporais paralelas a expressão 

“tempo do fim” no verso 19 não deixam margem para dúvida de que 
“tempo do fim” é o “último tempo para ira”, isto é, a parte final de uma 
indignação. Esta parte final, só pode se referir, no capítulo 8, aos desatinos 
do “chifre pequeno”. Logo, o que fez este chifre está na parte final de um 
tempo e não numa parte “transitória” dele. Isto até explica 
satisfatoriamente por que “tempo do fim” é designado no capítulo como 
“tempo do fim” e não como “fim provisório”. Este “tempo do fim” também 
está “determinado” ou marcado como o “tempo do fim”. Sabendo que o 
único tempo marcado são os 2300 anos, então não há espaço para que o 
“tempo do fim” seja um “fim provisório” ou um não “tempo do fim” no 
final das contas. 

 
A tese de que o “tempo do fim” em Daniel capítulo 8 se trata apenas 

do “horizonte escatológico” do profeta ou de um “fim provisório” não 
brota de uma leitura aproximada ou atentiva deste capítulo senão da 
pressuposição obstinada de que tudo neste texto deve obrigatoriamente 
se encaixar na figura de Antíoco IV Epifânio. Em síntese, o texto não 
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permite que a opção mais segura seja determinar o entendimento de 
Daniel quanto ao tempo o fator determinante do recorte histórico no qual 
o “tempo do fim” deve ser enquadrado. Ademais, o mesmo texto também 
não oferece margem alguma para distinguir os eventos da visão de sua 
natureza escatológica última posto que o capítulo é de natureza 
escatológica última ainda que se pense que esta escatologia se cumpra no 
segundo século a.C., o que realmente não é o caso. Assim, portanto, a 
opinião de Reis quanto ao “tempo do fim” como um “fim provisório” é o 
fim permanente de sua abordagem. 
 

Erro 34: Daniel e Macabeus 
 

Uma das últimas cartadas de Reis para tentar encaixar o “tempo do 
fim” na época de Antíoco e assim mostrar que este “tempo do fim” não é 
tão no fim assim é recorrer “aos livros” de Macabeus, o primeiro e o 
“segundo”. Nas palavras dele: 
 

Os livros históricos de Macabeus (ca. 100 a.C.) indicam que o 
selo sobre Daniel já havia sido removido, pois os judeus 
entenderam as visões de Daniel como aplicando-se às 
profanações de Antíoco IV Epifânio no século II a.C., 
especialmente a “abominação desoladora” prevista para o 
“tempo do fim” (cf. Dan 9:27; 11:31, 35, 40; 12:11; 1 Mac 1:41– 
50, 57; 2 Mac 6:1–12). Esses eventos fornecem um ponto de 
partida histórico para se entender o “tempo do fim” em 
Daniel (ênfase acrescida). 
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O primeiro erro de Reis no que diz respeito a esta colocação tem 
que ver com algo comentado há pouco, um raciocínio circular implícito. 
Isto acontece porque ele simplesmente coloca a carroça na frente dos bois. 
Como previamente ele estabeleceu que o “chifre pequeno” é Epifânio, ele 
tentará desvendar a identidade deste tempo a partir do recorte histórico 
no qual este rei atuou para que sua interpretação faça algum sentido. 

 
O problema com esta abordagem é que o tempo não é desvendado 

pelas entidades a ele relacionadas. Ao contrário, são as entidades que tem 
sua identidade reveladas a partir de sua atuação no tempo indicado pelo 
texto profético. Eis uma razão para a interpretação tradicional definir a 
identidade deste chifre como Roma. Somente ela se encaixa no recorte 
histórico das “2300 tardes e manhãs” (anos) e do “tempo do fim” realmente 
do fim. 

 
O segundo erro cometido por Reis no que se refere a esta afirmação 

de que os livros de Macabeus “indicam que o selo sobre Daniel já havia 
sido removido” tem que ver com a interpretação dos textos do livro de 
Macabeus. Em Daniel capítulo 8, a expressão “abominação assoladora” 
simplesmente não ocorre. A expressão que mais se aproxima desta é 
“transgressão assoladora” (v. 13). Esta constatação já compromete de cara 
a argumentação de Reis, pois o “tempo do fim” neste capítulo está 
atrelado a esta “transgressão assoladora” e ela não aparece nos livros de 
Macabeus. A expressão apontada por Reis – “abominação assoladora” – 
aparece no livro de Daniel nos seguintes trechos: 9:27, 11:31 e 12:11. Logo, 
de que maneira Reis poderia estar certo na sua identificação do “chifre 
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pequeno” do capítulo 8 como Antíoco baseando-se nos livros de 
Macabeus se a expressão que ocorre nestes livros não é a mesma que 
ocorre no capítulo 8 de Daniel? Deste modo, na melhor das hipóteses, os 
livros de Macabeus só poderiam ser considerados úteis para desvendar 
coisas pertinentes aos capítulos 9, 11 e 12 de Daniel. 

 
O terceiro escorregão de Reis ao recorrer aos livros de Macabeus 

para iluminar o texto de Daniel, que deveria se restringir apenas ao 
capítulo 8 segundo sua proposta, tem que ver com a própria interpretação 
dos textos destes livros deuterocanônicos. Em 1 Macabeus 1:41-57 a 
expressão “abominação desoladora” ocorre no verso 54 em que é dito: 
“No dia quinze do mês de Casleu, no ano cento e quarenta e cinco, Antíoco 
fez erigir a Abominação da desolação sobre o altar. Também construíram 
altares em todas as cidades vizinhas de Judá” (BJ. Ênfase acrescida). 

 
Uma leitura até superficial deste texto já revela que, para seu autor, 

a “abominação desoladora” não é a pessoa do próprio Antíoco, mas sua 
ação de oferecer sacrifícios impróprios no altar do templo embora, 
certamente, este autor tenha se inspirado em Daniel para usar esta 
terminologia. Porém, aludir a uma terminologia de Daniel que sequer 
aparece no capítulo 8 é algo bastante diferente de identificar o “chifre 
pequeno” deste mesmo capítulo como esta “abominação desoladora”, o 
que também é diferente de identificar esta abominação como a pessoa de 
Epifânio para a partir daí encaixar nesta época o “tempo do fim” de Daniel. 
Reis simplesmente tropeça no óbvio. 
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O quarto tropeço de Reis é que em 2 Macabeus esta expressão e 
nada semelhante a ela ocorre, embora ele tenha feito referência a este 
livro para embasar seu ponto de vista. Esta terminologia só ocorre em 1 
Macabeus, também em 6:7, e não em “2 Mac 6:1-12” como ele apontou. O 
fato, porém, é que mesmo nesta ocorrência ela em nenhum momento 
identifica Antíoco como a própria “abominação desoladora”. O texto assim 
se encontra: “Eles tinham também destruído a Abominação edificada por 
ele sobre o altar, em Jerusalém, e haviam cercado o templo com altas 
muralhas, como outrora, assim como a cidade de Betsur” (BJ. Ênfase 
acrescida). 

 
O texto diz que a “abominação” sobre o altar fora destruída. Como 

pode então esta “abominação” ser o próprio Antíoco? Está claro que ela 
aponta para o ato de oferecer um sacrifício abominável e não para a 
pessoa que o ofereceu, o rei seleucida no caso. Se estas ocorrências em 1 
Macabeus constituíssem uma interpretação da “transgressão assoladora” 
de Daniel 8:13 ou da “abominação desoladora” do restante do livro (9:27, 
11:31 e 12:11), por que razão o autor não mencionou que se tratava da 
reabertura do livro de Daniel de modo que suas profecias estivessem a se 
cumprir com Antíoco? Reis precisa ser mais atento. 

 
Outro ponto em que ele patina tem que ver com esta afirmação: “os 

judeus entenderam as visões de Daniel como aplicando-se às profanações 
de Antíoco IV Epifânio no século II a.C.”. Primeiro ponto, os judeus 
realmente entenderam as visões de Daniel como se aplicando as ações de 
Antíoco? Pelo que se vê nos textos de 1 Macabeus, não é isto o que 
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acontece. O autor do texto apenas reconhece que as ações deste rei são 
uma abominação. Mas em nenhum momento ele aponta para Antíoco 
como a “abominação desoladora” de Daniel. 

 
Segundo, ainda que estes judeus tivessem entendido Daniel desta 

forma, no caso o autor de 1 Macabeus em particular, isto constituíra em 
definitivo que Antíoco Epifânio é de fato a “abominação desoladora” e 
consequentemente o “chifre pequeno” de Daniel de modo que o “tempo 
do fim” se referisse a ele? A resposta para esta pergunta no final das contas 
determina quem deve ter a autoridade interpretativa ou a palavra final 
sobre a compreensão do texto de Daniel. São os judeus da época dos 
Macabeus? Na melhor das hipóteses, a compreensão destes judeus é 
somente elucidativa e não conclusiva. 

 
Algo que simplesmente encerra esta questão específica e põe um 

ponto final na tentativa de Reis de encaixar Antíoco IV Epifânio na profecia 
de Daniel 8 e ajustar o “tempo do fim” segundo sua própria conveniência 
é a imprecisão temporal desta interpretação. Se realmente os judeus do 
tempo dos Macabeus estivessem: (1) interpretando as profecias de Daniel 
e em seguida a isto (2) identificando o “chifre pequeno” do capítulo 8 
como Antíoco de tal modo que (3) o “tempo do fim” se encaixasse na 
época deste rei, então por qual razão em nenhuma circunstância há uma 
sincronia entre os tempos de Daniel 8 e 1 Macabeus? Por qual razão os 
cerca de três anos de opressão de Antíoco sobre os judeus (algo em torno 
de 1090 dias) em nenhuma hipótese se ajustam as “2300 tardes e manhas”, 
sejam elas literais ou simbólicas? 



237 
 

 
O “tempo do fim” tem estreita relação com este número e até Reis 

reconhece isto. Mas então por qual razão não há sincronia se o autor de 
Macabeus é a chave mestra para desvendar a reabertura do livro de Daniel 
e a consequente, mas indevida, compreensão de que isto determina onde 
encaixar o “tempo do fim” como faz Reis? Eis uma grande dor de cabeça 
para ele. Que ele procure outras armas para convencer os seus leitores. 
 

Erro 35: “os dias por vir [sic], futuro, última parte, posteridade” 
 

O segundo e penúltimo subtópico da quarta seção do artigo de Reis 
trata especificamente da tradução de uma palavra hebraica em particular 
cujo propósito é demonstrar que seu significado não tem que ver 
especificamente com tempo, mas com alguma “posteridade”. Obviamente, 
esta é uma forma um tanto quanto astuta de induzir leitores mais ingênuos 
nas questões de tradução de algumas palavras-chave do hebraico. Se ele 
conseguir demonstrar que esta palavra não tem que ver com tempo, então 
abre-se aí uma brecha para encaixar a figura de Antíoco IV Epifânio em 
alguma “posteridade” da história grega após a morte de Alexandre o 
Grande, mais especificamente na época das guerras sírias no segundo 
século a.C., época deste rei selêucida. 

 
O ponto de partida para o argumento de Reis está em Daniel 10:14. 

Nas palavras dele: “É importante notar que Daniel usa expressões 
diferentes para descrever períodos em suas visões. Dan 10:14 diz: ‘Agora 
vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos 
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derradeiros dias [b’aharît hayamim]’ (ACF)” (ênfase acrescida). De fato, 
Daniel não usa apenas uma única palavra para “descrever períodos em 
suas visões”. E é com base nesta realidade bíblico-textual que Reis começa 
a montar um cenário no qual a expressão beaharit hayamim (“nos últimos 
dias”), venha a ter o significado que se ajuste à sua ideia previamente 
estabelecida: o “chifre pequeno” é Antíoco, então o tempo do qual fala o 
texto deve ajustar-se à época dele. 

 
Para montar as peças do quebra-cabeças deste quadro 

interpretativo, Reis recorre a alguns dicionários ou léxicos a fim de 
apresentar os sentidos embutidos no termo hebraico aharit. Ele diz: “O 
substantivo ’aharît, no entanto, pode ter uma gama de significados como 
‘parte posterior, fim (lugar), última parte, futuro (temporal), posteridade 
(descendência), menor parte, parte de trás’”. Novamente, Reis está correto. 
Este termo hebraico, de fato, possui esta gama de significados. E este seu 
entendimento ainda é reforçado pelo texto de Daniel 11:4 no qual a mesma 
palavra hebraica (aharit) é traduzida, não com sentido temporal, mas 
justamente com o sentido apontado por Reis, o sentido de “posteridade”. 

 
Deste modo, Reis tem então todas as peças do quebra-cabeças 

reunidas. Agora lhe falta apenas encaixá-las no “lugar certo”. No entanto, 
para ele, este local certo é Daniel 8:23 em que é dito: “Mas, no fim 
[beaharit] de seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-
se-á um rei de feroz catadura e entendido em intrigas” (ARA. Ênfase 
acrescida). Ou seja, a partir de algumas informações obtidas, Reis tem em 
mãos o sentido da palavra beaharit (be, “em”, mais aharit, “parte do final”) 
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como “posteridade” e outro texto de Daniel em que esta mesma palavra é 
traduzida do modo como apontado por ele. Sendo este o caso, ele então 
conclui que: 
 

Voltando a Daniel 8:23 e 11:4, uma vez que ambas as 
passagens são tematicamente paralelas, a melhor tradução 
de ’aharît em Dan 8:23 deveria ser “posteridade” ou 
“descendentes” como em 11:4, em vez de “fim”; assim 
teríamos: “Na posteridade [o período dos descendentes] do 
reinado deles [quatro reis gregos], quando a rebelião dos 
ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro 
semblante, mestre em astúcias” (NVI) (ênfase acrescida). 

 
Se Reis estiver correto, no verso 23 do capítulo 8, a ênfase recai não 

sobre o tempo, mas sobre alguns descendentes dos quatro reis que 
substituíram Alexandre o Grande no controle do império grego-
macedônico. É a pedra faltante do quebra-cabeças de que ele precisa para 
inserir este rei no cenário e na cronologia profética bíblica de Daniel. A 
partir disso, a questão então passa ser a seguinte: Reis está correto em sua 
proposta de tradução bíblica do termo hebraico aharit como “posteridade” 
e não como “fim”? E, se ele estiver correto, isto realmente abriria espaço 
no texto bíblico de Daniel 8 para Antíoco IV Epifânio? Tudo isto merece 
uma avaliação. E é o que aqui será feito a partir deste momento. 

 
O primeiro erro de Reis tem que ver com lógica. Para ele, a tradução 

da palavra aharit em Daniel 8:23 como “posteridade” deve acontecer por 
duas razões: (1) porque estas duas “passagens são tematicamente 
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paralelas”, isto é, ambas falam do mesmo “chifre pequeno” grego e (2) 
porque esta mesma palavra aparece em Daniel 11:14 traduzida como 
“posteridade”. Simplesmente, Reis pressupõe que em 8:23 o “chifre 
pequeno” seja um rei grego porque, em 11:4, o texto fala de um rei grego 
em 11:4. 

 
Com esta pressuposição, ele encontra sua base para correlacionar a 

palavra aharit das duas passagens e concluir que, assim como em 11:4 ela 
é traduzida como “posteridade”, em 8:23 ela também deve ser traduzida 
desta forma. O problema, porém, é que Daniel 8:23 e 11:4 não são versos 
tematicamente paralelos. Enquanto no capítulo 8:23 o profeta escreveu 
sobre o “chifre pequeno” que sucedeu os quatro reinos subsequentes ao 
império greco-macedônico de Alexandre, em 11:4 o profeta descreve 
justamente este império grego e os reis que se sucederam. 

Sem este suposto paralelismo temático, só restam dois fatos para 
Reis defender seu ponto de vista com um fato: a mesma palavra (aharit) 
que ocorre em 11:4 com o sentido de “posteridade” também ocorre em 
8:23 além dos léxicos e dicionários darem como possibilidade de tradução 
da palavra (aharit) a alternativa “posteridade”. Contudo, estes fatos por si 
só não constituem argumento plausível para a tradução, pois os léxicos 
mostram quais são as possibilidades de tradução e não necessariamente 
qual a palavra deve ser escolhida para uma tradução específica. Sem o 
pressuposto de que as duas passagens são tematicamente paralelas, Reis 
não tem uma base objetiva que justifique sua escolha: traduzir aharit como 
“posteridade”. Logo, com uma premissa falsa – as duas passagens são 
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tematicamente paralelas – sua proposta de tradução não passa de uma 
falácia. 

 
O seu segundo erro também é facilmente percebido. Reis caiu, 

novamente, no mesmo buraco: ignorar a força do contexto. Neste caso, o 
contexto do próprio verso em questão. Toda ênfase do verso 23 do 
capítulo 8 está sobre uma noção de tempo e não sobre uma noção de 
descendência. Neste verso, a palavra ahariti, além de estar vinculada à 
preposição bê, preposição apropriada para indicar tempo, tem relação 
sintática com outra palavra, o verbo taman, cujo sentido tem que ver com 
a “plenitude” de algo. Este é o verbo chave do verso. É em torno dele que 
as demais palavras giram. E ele está no modo hifil, o que significa que ele 
descreve a causa de alguma ação. Ou seja, ele é a referência de significado 
das demais palavras. Deste modo, este verso fala da plenitude de alguma 
coisa. Mas que coisa é esta? 

 
A palavra seguinte responde esta pergunta. É a palavra pasha, que 

em português quer dizer “rebelião”, “transgressão” ou “iniquidade”. Logo, 
a “plenitude” (taman) tem que ver com estas “transgressões” (pasha está 
no plural em hebraico). Sabendo disto, estas duas palavras juntas exigem 
qual indagação: o que é esta “plenitude” de “transgressões” (ideia de 
objeto), ou quando acontecerá esta “plenitude” de “transgressões” (ideia 
de tempo)? Esta pergunta é iluminada pela expressão hebraica beaharit 
malkutam, que quer dizer “na parte final [tempo ou posteridade?] dos 
reinados deles”. Assim, em hebraico, este verso quer dizer o seguinte: na 
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parte final [beaharit] do reinado deles, na plenitude das transgressões se 
levantará um rei [...]”. 

 
A dissecação deste verso revela para longe de qualquer 

questionamento, que sua ênfase recai sobre o tempo. Ele fala de um 
evento a ocorrer. Que evento? – “se levantará um rei” – Mas quando isto 
acontecerá? – “na parte final [beaharit] do reinado deles [quatro reis 
gregos]” – E quando será esta parte final? – “na plenitude [taman] das 
transgressões”. Isto explica mais do que satisfatoriamente um fato: diversas 
traduções optam por traduzir beaharit com o sentido de tempo (“no fim”) 
e não com o sentido de “posteridade”, pois a força do contexto obriga os 
tradutores a fazer esta escolha. Eis uma lista de traduções que concordam 
com isto – ARA, ARC, NVI, NVT, AM, NVB, NTLH, NAA, ACF, KJV, BJ, LXX, 
VL, RV etc.17 Até mesmo traduções católicas como a Ave Maria (AM) e a 
Bíblia de Jerusalém (BJ) cuja igreja reconhece, assim como Reis, que este 
“chifre pequeno” é Antíoco, verteram aharit como “fim” e não como 
“posteridade”. O poder do contexto é insuperável. O lapso de Reis é quase 
que imperdoável, pois ele próprio reconhece: “os léxicos concordam que 
seu significado [aharit] deve ser decidido pelo contexto”. 

 
Para tornar este lapso ainda mais grave, quase um “pecado 

interpretativo”, poucos versos antes do verso 23, a palavra aharit ocorre 
                                                 

17 As siglas NVT, NVB, NAA, ACF, LXX, VL e RV correspondem, respectivamente, as seguintes 
traduções ou versões: Nova Versão Transformadora, Nova Versão Brasileira, Nova Almeida 
Atualizada, Almeida Corrigida e Fiel, Septuaginta, Vulgata Latina e Reina Valera (em 
espanhol). 
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no próprio capítulo 8. Ali ela é traduzida como “última parte” ou “último 
tempo”. A promessa de Gabriel é fazer Daniel entender o que iria 
acontecer no “último tempo [aharit] da ira” e não numa suposta 
“posteridade da ira”. O uso da palavra aharit dentro do próprio capítulo 8 
pulveriza a proposta de tradução de Reis. Noutras palavras, se o próprio 
Reis tivesse seguido sua própria proposta inicial de fazer uma leitura e 
interpretação do capítulo 8 independentemente de outros capítulos de 
Daniel, e seguindo as indicações do contexto imediato (a leitura atentiva), 
ele jamais optaria por traduzir aharit como “posteridade”, o que, aliás, 
ninguém faz. O contexto é a chave que Reis se nega a usar para abrir as 
portas da compreensão do texto bíblico. 

 
O poder do contexto é tão forte que faz com que até mesmo a 

proposta de tradução de Reis, aharit como “posteridade”, seja entendida 
com o sentido de tempo. Mesmo que Reis estivesse correto em sua opção, 
o que não é o caso, ainda assim, esta suposta “posteridade” deveria ser 
entendida como a posteridade final de algum período, mais 
especificamente no período em que as “transgressões” alcançassem seu 
limite, seu clímax, sua “plenitude”, no final do “reinado deles”, os quatro 
reis subsequentes a Alexandre. E sendo este o caso, é impossível que 
Antíoco se ajuste neste cenário como Reis obstinadamente quer fazer. 

 
Como se sabe, este rei não reinou “na posteridade” final (“plenitude”, 

taman) dos reinos helenísticos (gregos) sucessores de Alexandre, mas por 
volta da metade deste período. Logo, Antíoco não tem como ser 
encaixado na “posteridade” concomitante com a “plenitude” das 
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“transgressões”. Eis porque o tempo e o contexto são os fatores 
determinantes na identificação deste “chifre pequeno”, pois eles não 
permitem, como diz Reis, que faça “sentido então que a palavra ‘aharit em 
Dan 8:23 aponte para os descendentes dos quatro reinos”. É a tese de Reis 
que não ficará para a posteridade. 
 

Erro 36: nada de significativo no “último rei [...] significativo” 
 

No penúltimo tópico da parte final de seu artigo, Reis se esforça para 
fazer com que seus leitores se convençam de que Antíoco IV Epifânio é o 
“chifre pequeno” de Daniel 8. Sua tentativa, porém, não está no âmbito da 
interpretação do texto bíblico, mas na menção de alguns fatos históricos. 
A fim de tentar “atualizar” o entendimento tradicional adventista do sétimo 
ele menciona algumas verdades em torno da figura deste rei. 

 
O curioso é que estas menções, já conhecidas de todos, em nada 

ajudam a mostrar que o “tempo do fim” em Daniel 8 não se refira ao fim 
de fato escatológico, embora este seja o assunto que ele se propôs a 
discutir nesta seção de seu texto.18 Noutras palavras, nada disto é 
significativo para determinar a questão do tempo neste capítulo de Daniel. 

 

                                                 
18 A última parte do artigo de Reis é uma tentativa de refutar o que ele julga ser apenas um 
outro pressuposto da intepretação tradicional – “O ‘tempo do fim’ em Daniel 8 refere-se 
ao fim escatológico”. O penúltimo subtópico desta seção é designado por ele como “Os 
dias por vir [sic], futuro, última parte, posteridade”. 



245 
 

Reis diz: “Antíoco IV Epifânio é considerado o último rei selêucida 
significativo pelos historiadores já que os reis que o seguiram foram 
insignificantes”. Como esta afirmação faz parte de um tópico em que ele 
tenta demonstrar que a palavra hebraica beaharit em 8:23 deve ser 
entendida como “posteridade”, disto se deduz que Reis quer demonstrar 
que a figura de Epifânio é a que, segundo seu ponto de vista, melhor se 
encaixa nesta suposta “posteridade”. 

 
Porém, Reis simplesmente não esclarece como o fato o fato de 

Antíoco ser “considerado o último rei selêucida significativo pelos 
historiadores” determina que o “tempo do fim” em Daniel 8 não seja o fim 
escatológico. Além disso, ele também não explica por que a tradução de 
beaharit como “posteridade” deve ser a proposta preferida. Ou seja, no 
capítulo 8 não há nada profeticamente significativo no que diz respeito ao 
último rei selêucida significativo. 

 
Este mesmo tipo de abordagem segue até o fim deste tópico. Reis 

simplesmente menciona fatos históricos relacionados à figura de Antíoco 
sem, contudo, explicar no que eles ajudam ou se relacionam com seu 
ponto de vista: o “tempo do fim” em Daniel 8 não é o fim escatológico e 
a palavra beaharit (“no fim”) não tem relação com tempo senão com 
“posteridade”. Ele afirma: “A derrota de Antíoco IV na Revolta dos 
Macabeus (167-160 a.C.) preparou o cenário para que a Judéia se tornasse 
um estado independente”. Este fato, além de não ser profeticamente 
relevante em Daniel 8, pode ser visto como um tiro no próprio pé ou como 
alguém que está cavando sua própria cova. 
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Com esta fala Reis está reconhecendo que: (1) Antíoco foi derrotado 

pelos judeus na Revolta dos Macabeus e (2) que esta revolta abriu as 
portas para a Judeia se tornar independente da Grécia. O problema é nem 
no capítulo 8 e nem em nenhum outro capítulo de Daniel, nada é dito do 
povo de Deus, judeus ou não judeus, lutando e vencendo um suposto 
“chifre pequeno” como aconteceu nesta insurreição a ponto de tornar este 
grupo independente do governo dominante. Se este fato fosse 
profeticamente relevante, ele se ajustaria muito mais ao entendimento 
tradicional da igreja adventista do que à proposta anacrônica de Reis.19 

 
Por fim, Reis então encerra este tópico alegando que “Depois de 

Antíoco IV, Israel nunca mais seria vassalo da Grécia; esse foi de fato, o 
‘fim’ de suas ‘transgressões’ contra o povo de Deus (Dan 8:23)”. Isto é o 
que se pode chamar de o último prego posto no caixão metodológico-
argumentativo de Reis. A partir desta sua declaração, o que se percebe é 
que, para ele, o fim do domínio de Antíoco sobre os judeus foi o “fim” de 
suas “transgressões” e que este “fim” de suas “transgressões” consiste no 
“fim” do qual fala Daniel 8:23. 
 

                                                 
19 Alguns teólogos, eruditos adventistas, veem a figura de Antíoco apenas em Daniel 11:14 
já que o trecho no qual se encontra este verso descreve as batalhas Sírias pelo controle da 
Judeia dentre as quais está a célebre Revolta dos Macabeus. Porém, mesmo assim, este 
verso não descreve uma vitória do povo sobre o reino dominante, sobre o suposto “chifre 
pequeno” o qual Reis aponta. 
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Um dos problemas com isto é que se o “’fim’ de suas ‘transgressões’” 
consiste no “fim” do qual fala Daniel 8:23, então a própria proposta de Reis 
– arahit em 8:23 não é “fim”, mas “posteridade” – não faz o menor sentido. 
O que ele pensa afinal, arahit (“fim”) é a “posteridade de suas 
transgressões”? 

 
O segundo problema dessa proposta é que se ela for entendida 

desta forma – o fim do domínio de Antíoco sobre os judeus é o “fim de 
suas transgressões” como supostamente predito em Daniel 8:23 – então 
os eventos descritos que se sucederam depois deste verso não se 
refeririam ao próprio Antíoco. Dito doutra forma, se o “fim” das 
“transgressões” deste rei foram preditos no verso 23, então os eventos 
preditos desde o verso 24 em diante não se relacionariam com o próprio 
Antíoco. 

 
Sendo este o caso, o que Reis pensa destas ações do “chifre 

pequeno: “causará estupendas destruições” (v. 24), “destruirá os 
poderosos e o povo santo” (v. 24), “fará prosperar o engano” (v. 25), 
“levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes” (v. 25) e “será quebrado 
sem o esforço de mãos humanas” (v. 25)? Se, para ele, estas são ações de 
Antíoco, então por que ele sugere que em 8:23 o “fim” se refira ao “fim de 
suas transgressões”? Se, ao contrário, estas ações não são de Antíoco, 
então, para ele, são de quem, de Roma? Do ponto de vista da coerência, 
considerando-se este seu entendimento, Reis conseguiu cavar sua cova, 
depois se jogou dentro dela e ainda conseguiu a proeza de fechar o 
próprio caixão. 
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Erro 37: um fim não escatológico escatológico 
 

Reis termina a última seção de seu artigo enfatizando novamente a 
questão em torno do “tempo do fim” ou “o fim dos tempos”. Logo no 
início desta parte, ele assevera: “O fim escatológico no livro de Daniel é 
encontrado somente em 12:13” (ênfase acrescida). Este verso fala o 
seguinte: “Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim; pois descansarás e, 
ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança” (Dn 12:13, ARA). 
Ou seja, para Reis, apenas o último verso de todo o livro de Daniel tem 
que ver com o fim de fato e absoluto. E para não deixar “dúvidas” em torno 
de seu pensamento, mais adiante, ele volta a enfatizar: “Apenas uma vez 
no livro de Daniel a expressão “tempo do fim” se refere ao final 
escatológico do livro, Dan 12:13” (ênfase acrescida). 

 
Este ponto de vista suscita pelo menos duas indagações cujo intuito 

básico é eliminar uma ambiguidade em sua colocação. Primeira: para ele, 
não há nada de escatologia final e absoluta em todo o livro de Daniel uma 
vez que ele enfaticamente diz que “O fim escatológico no livro de Daniel 
é encontrado somente em 12:13” (ênfase acrescida)? Ou, segunda: para 
ele, apenas a expressão “tempo do fim” no livro Daniel, exceto pelo seu 
último verso, não se refere a este fim escatológico absoluto? Reis fala com 
todas as letras que “Apenas uma vez no livro de Daniel a expressão “tempo 
do fim” se refere ao final escatológico do livro, Dan 12:13” (ênfase 
acrescida). 
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Seu ponto de vista aqui não parece claro. Porém, é bastante 
improvável que ele pense que absolutamente nada no livro de Daniel faça 
referência ao fim escatológico, ao fim último, já que no capítulo 2 é dito: 
“Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será 
jamais destruído; este reino não passará a outro povo; esmiuçará e 
consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre” (Dn 
2:44, ARA). Dificilmente alguém poderia interpretar este texto doutra 
forma como não sendo o fim definitivo. Deste modo, então deve-se 
considerar que a intenção de Reis, apesar desta ambiguidade, é afirmar 
que apenas a expressão “tempo do fim”, exceto pela ocorrência em 12:13, 
não se refira ao fim escatológico. 

 
Estabelecendo este ponto, então outras indagações devem ser feitas 

diante deste cenário. Realmente a expressão “tempo do fim” em Daniel, 
exceto pela sua ocorrência no último verso deste livro (Dn 12:13), não se 
refere ao final da história humana, ao fim escatológico como ele afirmou? 
Qual(s) critério(s) Reis utiliza para determinar esta diferença, um “tempo 
do fim” não escatológico, o que segundo ele implicitamente diz é o de 
maior ocorrência no livro, e um “tempo do fim” escatológico somente no 
último verso do livro? 

 
A resposta para esta segunda pergunta é a chave para resolver o 

problema abarcado pelo primeiro questionamento. Sem algum critério 
objetivo não é possível fazer distinção entre “tempo do fim” não 
escatológico (quase em todas as ocorrências desta expressão) e “tempo 
do fim” escatológico (o que ocorre apenas no final do livro). 
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O primeiro problema com este pensamento tem que ver com 

terminologia. A expressão hebraica para “tempo do fim” é et qets. Sua 
primeira ocorrência está em Daniel 8, quando o anjo diz para o profeta 
que as coisas envolvidas na visão se estenderiam até ao “tempo do fim” 
(cf. Dn 8:17). Esta mesma expressão aparece nos capítulos 10 a 12 (cf. 11:35, 
40; 12:4, 9). Assim sendo, por meio da observação da ocorrência da 
referida expressão, não é possível distinguir um “tempo do fim” não 
escatológico de um “tempo do fim” escatológico já que a mesma 
nomenclatura é utilizada para se referir a ambos supostos “tempos do fim”. 

 
O segundo problema com este entendimento tem que ver com o 

fato de que “tempo do fim” em Daniel 8, como já visto, começa antes do 
final das “2300 tardes e manhas” (anos). Ou seja, se a primeira ocorrência 
desta expressão já aponta para um fim escatológico, então Reis fica sem 
base alguma para fazer diferença entre dois “tempos do fim” uma vez que 
a terminologia é exatamente a mesma. 

 
O terceiro problema deste ponto de vista tem raízes no próprio 

capítulo 12. Este capítulo, em seu primeiro verso, começa com a seguinte 
sentença: “neste tempo...”. Isto implica que este tempo já deve ser 
conhecido dos leitores de Daniel, uma vez que ele já está definido. Não 
sem razão a palavra “tempo” vem acompanhada de artigo no original 
hebraico. Ou seja, em algum momento antes deste verso, Daniel já 
explicara ou deixara claro para seus leitores do que se trata este tempo. 
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Isto ocorre nos versos 35 e 40 do capítulo anterior, o capítulo 11. 
Daniel usa a expressão “tempo do fim” uma vez em cada um destes versos. 
Logo, ao começar o capítulo 12 falando “neste tempo”, Daniel só pode 
estar se referindo ao “tempo do fim”. Mas em face do fato de que esta 
expressão é exatamente a mesma do capítulo 8, então é mais prudente 
interpretar este “tempo do fim” do capítulo 11 e ao qual faz referência o 
começo do capítulo 12 como o mesmo “tempo do fim” escatológico 
mencionado pela primeira vez em Daniel 8. Noutros termos, até aqui, não 
há como se falar de dois “tempos do fim” em Daniel. 

 
O quarto problema tem que ver com a temática do início do capítulo 

12. No primeiro verso, o qual começa falando “neste tempo”, é dito que 
haveria um tempo de angústia qual nunca houve e que o povo de Daniel 
seria salvo, todos os que estivessem com o nome escritos no “livro da 
vida”.  O verso seguinte menciona uma ressurreição com consequências 
eternas e uma ressurreição cujo propósito seria a “vergonha e o horror 
eterno”. É praticamente impensável interpretar “tempo do fim” aqui sem o 
sentido escatológico absoluto em face do fato de que ele fala de 
singularidades, uma angústia sem igual e uma ressurreição com efeitos 
eternos. Logo, o “tempo do fim” o qual abarca estes eventos não pode ser 
outro senão o único “tempo do fim” do qual Daniel fala, o “tempo do fim” 
escatológico absoluto, o “tempo do fim” último. 

 
O quinto problema deste argumento de Reis tem que ver com o 

modo como ele constrói seu raciocínio ao fazer distinção entre um “tempo 
do fim” não escatológico, presente em todo o livro de Daniel e um “tempo 
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do fim” realmente escatológico que só é mencionado em 12:13. Nas 
palavras dele: “A frase qets hayyamîn significa literalmente ‘o fim dos dias’, 
isto é, ‘quando o tempo chegará ao fim” e aparece só aqui em todo o 
Antigo Testamento, indicando claramente o dia em que Daniel 
ressuscitaria e, portanto, refere-se ao fim de todas as coisas (cf. 1 Cor 15:51-
53; Apoc 20:5)”. Ou seja, para Reis, pelo fato de a expressão qets hayyamin 
(“fim dos dias”) acontecer somente nesta passagem de Daniel e falar da 
ressurreição do próprio Daniel, isto é suficiente para que ele conclua e 
demonstre segurança em sua conclusão de que há dois “tempos do fim”, 
um não escatológico e outro escatológico. 

 
O problema com este problema – os problemas no texto de Reis se 

desdobram em muitos outros – é que esta argumentação é absolutamente 
frágil e inconsistente. Por que, o fato da expressão hebraica qets hayyamin 
ser única e falar da ressurreição de Daniel constitui motivo para fazer 
distinção entre dois “tempos do fim”? Por que não considerar esta 
expressão, embora única, como sinônimo da expressão “tempo do fim” 
que norteia toda a ideia de tempo no livro desde o capítulo 8? O verso 2 
do capítulo 12 também fala de uma ressurreição que só faz sentido num 
cenário de “tempo do fim” final, escatológico absoluto, pois seus efeitos 
são eternos. 

 
Além disso, se qets hayyamin só ocorre aqui, como Reis pode ter 

certeza do que ela significa a ponto de dizer que ela se refere ao fim 
escatológico, mas pressupondo outro “tempo do fim”? Se sua ocorrência 
é única, então seu sentido deve ser iluminado pelo contexto. E o contexto 
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fala de um fim escatológico final e não relativo. Se ela é escatológica 
porque fala da ressurreição de Daniel, então o verso 2 do mesmo capítulo 
que fala de uma ressurreição coletiva com efeitos eternos só pode, pela 
mesma razão, indicar um tempo e evento de natureza escatológica última. 

 
Ademais, talvez nem mesmo Reis tenha percebido isto, mas em 

Daniel 12:13 não há ocorrência da expressão “tempo do fim” (et qets). 
Embora ele tenha dito que – “Apenas uma vez no livro de Daniel a 
expressão “tempo do fim” se refere ao final escatológico do livro, Dan 
12:13” – não existe, na verdade, a expressão “tempo do fim” neste verso. 
Isto foi um lapso de Reis? Se não foi, então sem perceber, talvez, ele está 
reconhecendo que a expressão qets hayyamin (“fim dos dias”) que aí 
ocorre seja sinônima de “tempo do fim”. E se este for o caso, então por 
implicação o “tempo do fim” do qual o texto bíblico fala anteriormente é 
de fato o fim escatológico. No fim das contas, o que Reis fez mesmo foi 
apenas falar de um fim não escatológico que, em realidade, é de fato 
escatológico. 
 

Erro 38: “2300 tardes e manhãs” e 1150 dias outra vez 
 

No início de seu artigo, Reis afirmou que as “2300 tardes e manhãs” 
de Daniel 8:14 são 1150 dias. Contudo, ele não desenvolveu um raciocínio 
mais elaborado acerca do porquê desta intepretação. Agora ele retoma 
essa questão e tenta fazer uma defesa deste ponto de vista. Neste 
processo de justificar a razão deste posicionamento, ele desenvolve alguns 
argumentos em torno da interpretação que julga ser mais adequada para 
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este verso bíblico. E, como já era de se esperar, a controvérsia em torno 
do tempo abarcado pelo período de “2300 tardes e manhãs” tem que ver 
com qual objeto ou evento este tempo está atrelado. 

 
Para Reis e companhia, este tempo está atrelado aos sacrifícios 

diários que ocorriam duas vezes ao dia no tabernáculo/templo. Para os 
intérpretes da posição tradicional, por outro lado, este tempo tem que ver 
com a visão como um todo e, para estes, mesmo que ele estivesse 
vinculado apenas ao “sacrifício diário”, estes sacrifícios, ainda assim, 
deveriam ser entendidos como toda a atividade contínua (diária) realizada 
no santuário terrestre (e celestial) e não apenas com o ato do sacrifício 
realizado diariamente no pátio do templo. Esta é a famigerada polêmica 
em torno da palavra hebraica tamîd, que quer dizer, literalmente, 
“contínuo”. 

 
Antes de avaliar as alegações de Reis para defender seu ponto de 

vista, talvez seja sensato que se apresente alguns fatos em torno desta 
discussão. Depois de apresentados, então o entendimento de Reis poderá 
ser analisado à luz deles. 

 
Em primeiro lugar, é fato que no Antigo Testamento (ou Bíblia 

Hebraica) o termo tamîd é usado tanto como adjetivo, quando é 
precedido de artigo, quanto como advérbio. Em ambos os casos há em 
seu sentido a ideia de algo “contínuo” (adjetivo), que dura 
“continuamente” (advérbio). Nestas ocorrências, tamîd é uma palavra 
usada para se referir tanto às atividades (cf. Ez 39:14; 2 Sm 9:13) quanto às 
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emoções humanas (cf. Sl 38:17; Sl 71:14) e até mesmo a alguns sentimentos 
divinos (cf. Is 65:3). 

 
Em segundo lugar, tamîd também é usado para descrever algumas 

atividades “contínuas”, ininterruptas, do santuário terrestre: (1) os pães da 
proposição que deveriam continuamente estar sobre a mesa (cf. Nm 4:7); 
(2) as lâmpadas que deveriam estar continuamente acessas (cf. Ex 27:20); 
(3) o fogo que deveria ser mantido sempre acesso sobre o altar (cf. Lv 6:13); 
(4) aos sacrifícios que deveriam ser oferecidos continuamente, isto é, 
diariamente (cf. Nm 28:3, 6); e (5) o incenso que deveria ser oferecido 
continuamente, pela manhã e pela tarde (cf. Ex 30:7, 8). 

 
Ou seja, a partir da verificação destas ocorrências, já se percebe que 

seu sentido não tem que ver com algo que acontece apenas diariamente, 
mas com algo que ocorre continuamente, seja esta frequência diária ou 
não, além de que tamîd não tem seu uso restrito às atividades sacrificais 
que aconteciam no pátio do templo. 

 
Em terceiro lugar, o termo tamîd só é traduzido pelas traduções 

contemporâneas, inclusive as portuguesas, como “sacrifício diário” no livro 
de Daniel, onde ele ocorre cinco vezes (cf. 8;11, 12, 13; 11:31; 12:11). Então, 
sendo este o caso, é de se perguntar (1) por que motivo esta palavra tamîd 
é traduzida como “sacrifício diário” em Daniel e (2) o que leva alguns a 
entenderem o tempo de “2300 tardes e manhãs” como se referindo a estes 
sacrifícios que aconteciam duas vezes ao dia? 
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No que diz respeito a este primeiro ponto – por que motivo tamîd 
é traduzido como “sacrifício diário – é bastante provável que, no caso de 
Daniel 8, os tradutores tenham sido influenciados pela presença da palavra 
“santuário” que no contexto ocorre bem próximo da palavra tamîd. Mas 
mesmo que este seja o caso, sabendo-se que tamîd não é uma palavra 
atrelada apenas ao “sacrifício diário” entre os serviços do santuário, então 
ainda que coerente, esta opção é uma mera inferência que torce o real 
sentido de tamîd. 

 
O contexto, de fato, é a força mais poderosa da interpretação. 

Entretanto, o contexto não às impõe um significado não conhecido as 
palavras. Ele apenas torna claro um de seus muitos significados já 
existentes. Os termos são o que são independentemente de um contexto. 
E é justamente por serem o que são – palavras carregam mais de um 
conceito consigo – é que palavras devem ser iluminadas pelo contexto. 
Assim, pelo contexto, tamîd é apenas uma atividade “contínua” do 
santuário e não o sacrifício diário do santuário que acontecia no altar do 
pátio. 

 
Além disso, em Daniel 8 (v. 11, 12 e 13), nas primeiras ocorrências de 

tamîd neste livro, este termo está acompanhado de um artigo e isto 
determina que ele está sendo usado como adjetivo. Todavia, ainda que 
adjetivo, tamîd não está associado a nenhum substantivo. Esta realidade 
deve fazer com que intérpretes atuais entendam que tamîd, por ser uma 
palavra independente neste caso, não está atrelada a nenhuma atividade 
em especial do santuário, isto é, o “sacrifício diário”. 
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Ainda que na literatura judaica posterior como o Talmud,20 por 

exemplo, tamîd, quando usado de maneira independente como neste caso 
em Daniel, denote o “sacrifício diário”, isto não significa que em Daniel ela 
deva ser interpretada também desta forma. Literatura extra bíblica é útil 
para iluminação de passagens bíblicas apenas e tão somente quando o 
próprio texto bíblico canônico é dúbio e não conclusivo. Em Daniel 8, não 
há nenhuma ambiguidade em entender tamîd como significando 
“contínuo” pois isto é exatamente o que este termo significa. 

 
Em relação ao segundo ponto – por que razão alguns entendem as 

“2300 tardes e manhãs” como se referindo a dois sacrifícios diários – isto 
tem que ver com o modo como os versos 13 e 14 são interpretados. A 
maioria dos intérpretes atuais entende que a pergunta no verso 13, para a 
qual a resposta será a afirmação profética do verso 14, gira em torno deste 
“sacrifício diário” (tamîd). Sendo este o caso, eles deduzem que “2300 
tardes e manhãs” remetem, na realidade, a cada um dos dois sacrifícios 
que diariamente aconteciam no templo. Noutras palavras, estas “2300 
tardes e manhãs” são 2300 sacrifícios que eram oferecidos pela manhã e 
pela tarde. Isto no fim indicaria que eles tratam de 1150 dias (2300 dividido 

                                                 
20 Talmud é uma coletânea literária judaica que consiste num registro de discussões 
rabínicas em torno da lei, da ética, da história, da tradição e, também, das discussões acerca 
da intepretação bíblica. 
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por dois). Como já visto anteriormente, esta interpretação não é 
consistente. 21 

 
Talvez seja interessante mostrar que, no texto hebraico, o verso 13 

literalmente está desta forma: “[...] até quando a visão, o contínuo [tamîd], 
a transgressão assoladora dar o santuário e o exército a serem pisados?”. 
Disto já se percebe que o foco do texto está no tempo, e o tempo que 
envolveria três coisas, a saber: a visão (hazon), o contínuo (tamîd), e a 
transgressão assoladora. É por esta razão que, como resposta, o verso 
seguinte fala de um tempo (o tempo da visão, “2300 tardes e 
manhãs/anos”), de um lugar (o santuário celestial) e de uma ação (a 
purificação que consistiria numa reversão do que fez o “chifre pequeno” 
ao retirar o “contínuo” do santuário, chamada de “transgressão 
assoladora”). Assim, já está claro que o ponto de vista de Reis não é 
consistente. Portanto, agora basta apenas que se avalie todo o restante de 
suas alegações em torno desta questão. Isto será feito nos tópicos a seguir. 
 

Erro 39: tempo profético e gênero literário 
 

A primeira alegação de Reis para induzir seus leitores a concordarem 
com seu ponto de vista em torno do tempo da visão, especificamente as 

                                                 
21 Na página 60 deste livro, especificamente no tópico “O tempo de duração da agressão 
do ‘chifre pequeno’”, há uma explicação mais pormenorizada em torno do porquê este 
ponto de vista deve ser rechaçado. 
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“2300 tardes e manhãs”, é de uma imperícia digna de exegetas amadores. 
Ou como se diz por aí, de um “eisegeta”.22 Embora não seja a melhor 
opção pensar que “não há base contextual para considerar as 2.300 tardes 
e manhãs como ‘anos’ usando-se um suposto princípio ‘dia-ano’” como 
ele alega, isto é compreensível e passível de discussão.23 Porém, sua 
primeira alegação para demonstrar a invalidade desta compreensão 
adventista é estapafúrdia. Ele pensa o seguinte: “Períodos de tempo em 
visões proféticas no Antigo Testamento nunca são simbólicos mas sempre 
literais” (ênfase acrescida). 

 
Neste ponto, Reis está sendo taxativo. Está sendo absoluto, 

dogmático e inflexível. Ele assevera que no Antigo Testamento não há 
nenhuma profecia que mencione algum “período de tempo” que não seja 
literal. Ou seja, para ele, todos os tempos proféticos, em todas as profecias 
bíblicas do Antigo Testamento, sempre são literais. Não há exceções. 

 

                                                 
22 O termo exegese é um termo técnico nos estudos teológicos cujo significado se refere 
ao ato extrair do texto bíblico seu real sentido, aquele pretendido por seu autor. O termo 
eisegese, por outro lado, é usado de forma jocosa para indicar o oposto da exegese e 
designa o ato impor ao texto um sentido não presente nele, não pretendido pelo autor. 
Eisegeta, obviamente, é o “intérprete” que faz eisegese e não exegese. 
23 No tópico “As ‘2300 tardes e manhãs’” neste mesmo capítulo, precisamente na página 
188, há um desenvolvimento do porquê o próprio texto do capítulo 8 de Daniel, 
independentemente de qualquer informação externa a ele, já aponta na direção de que 
“2300 tardes e manhãs” em realidade se tratam de 2300 anos. 
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Este pensamento por si só já é um vitupério teológico. Porém, Reis 
conseguiu cavar um buraco mais profundo em seu poço metodológico-
argumentativo quando tentou explicar o porquê deste seu 
posicionamento. Para justificar esta tese ele recorreu a uma profecia bíblica 
que menciona um período de tempo literal, a profecia de Jeremias acerca 
do cativeiro babilônico. Nas palavras dele: “Por exemplo, a visão do 
cativeiro babilônico registrada em Jer 29:10 trata de 70 anos literais de 
cativeiro, não 70 dias a serem convertidos em anos: ‘Assim diz o SENHOR: 
Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos…’ (ARA)”. 

 
A primeira coisa a se considerar tem que ver com a veracidade de 

sua asserção. Ele entende que todos os “períodos de tempo” em todas as 
profecias veterotestamentárias são literais e “nunca [...] simbólicos”. Só há 
uma maneira de descobrir se esta afirmação é verdadeira ou falsa: listar 
todos os períodos de tempo de todas as profecias bíblicas do Antigo 
Testamento e analisá-los um a um para determinar se são simbólicos ou 
literais. Se houver apenas um destes que seja simbólico, então a afirmação 
de Reis está cem por cento errada já que ele afirma que estes períodos de 
tempo “nunca são simbólicos”, mas “sempre literais”. 

 
Porém, em nenhum momento de seu texto Reis caminhou na 

direção de tentar ratificar esta afirmação. Ao contrário, ele simplesmente 
a fez e deixou o ônus da prova nas mãos de seus leitores. Assim, ou se 
confia no que ele diz, ou se duvida. Aqui, neste caso, esta segunda opção 
é o caminho mais recomendado para quem está em busca do que é 
biblicamente verdadeiro. 
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A segunda coisa a se levar em tem que ver com a diferença entre 

gêneros literários. Pelo modo como Reis formulou seu entendimento, dá-
se a impressão de que ele não conhece que existem diferenças entre textos 
cujo gênero literário é o profético e textos cujo gênero é a apocalíptica. 
Caso Reis esteja ciente desta distinção, seu pecado se torna imperdoável. 

 
Para tentar demonstrar que o período de tempo de “2300 tardes e 

manhãs” em Daniel 8:14 não é simbólico, mas literal, Reis argumentou com 
base num texto do profeta Jeremias cujo período de tempo mencionado 
de 70 anos é, de fato, literal. O problema é que, como se sabe, o texto de 
Daniel é de gênero apocalíptico e o texto de Jeremias é do gênero 
profético. Embora ambos contenham um elemento preditivo e por isso 
sejam profecias, estas profecias são descritas mediante um gênero literário 
diferente. Enquanto Daniel é apocalíptico, Jeremias é profético. 

 
Para ser didático, talvez seja necessário explicar suscintamente as 

diferenças entre textos apocalípticos e textos proféticos. De modo simples, 
na Bíblia, existem dois tipos de profecia, a profecia clássica e/ou geral e a 
profecia apocalíptica. A profecia clássica é apresentada por meio de um 
gênero literário, um tipo de texto, chamado de texto profético. É a profecia 
bíblica por excelência. Quase todas as profecias da Bíblia são apresentadas 
por meio deste gênero literário. 

 
Por outro lado, a profecia apocalíptica é apresentada por meio de 

um gênero literário chamado de apocalíptica. Neste gênero literário, a 
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profecia bíblica é diferente e possui características diferentes porque, 
obviamente, o texto pelo qual ela é apresentada é único. Isto por si só já 
é motivo mais do que suficiente para se saber que a intepretação de uma 
profecia apocalíptica (gênero apocalíptico) é feita seguindo padrões 
diferentes daqueles que regem a interpretação de uma profecia clássica 
(gênero profético). 

 
Para que esta noção hermenêutica (de interpretação) fique mais 

clara, talvez seja útil ilustrá-la. Hoje, a sociedade humana produz diferentes 
tipos de textos, isto é, gêneros literários diferentes. Bulas de remédio, leis 
e decretos, e-mails, cartas românticas, trabalhos acadêmicos, conversas 
em redes sociais e mensagens eletrônicas (WhatsApp, por exemplo). Cada 
um destes tipos de textos é escrito de modo diferente porque eles são 
resultado de situações diferentes e possuem propósitos diferentes. 

 
O bom senso diz que não se pode escrever uma bula de remédio 

do mesmo modo como se escreve numa conversa de internet cujo rigor 
gramatical e ortográfico é mínimo. Da mesma forma, não se interpreta um 
texto jurídico do mesmo modo que se interpreta uma carta de amor. 
Textos diferentes demandam mecanismos de interpretação diferentes. E 
esta realidade é inerente à própria Bíblia. Não se interpreta parábolas da 
mesma forma que se interpreta, por exemplo, textos legislativos. Assim, 
portanto, os mecanismos que regem a interpretação de uma profecia 
clássica (gênero profético) não são os mesmos que regem a interpretação 
de uma profecia apocalíptica (gênero apocalíptico). 
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Na Bíblia, o livro de Daniel e, obviamente, também o de Apocalipse, 
são exemplos de texto cujo gênero literário é o apocalíptico por excelência. 
Enquanto uma das marcas da profecia clássica, da qual o livro de Jeremias 
faz parte, é a descrição de eventos a se cumprirem por meio da literalidade 
das coisas, na profecia apocalíptica, por outro lado, os eventos futuros são 
apresentados por meio de símbolos. Isto explica por que motivo os reinos 
em Daniel 8 são retratados como animais com seus chifres enquanto 
Jeremias fala do reino caldeu babilônico lhe chamando pelo seu nome, 
Babilônia. 

 
Assim, isto também explica por que Jeremias apresenta a duração 

do cativeiro (período de tempo) como sendo de 70 anos e Daniel descreve 
o período de tempo que abarcaria toda a visão do capítulo 8 como “2300 
tardes e manhãs”. Isto é simples. Gêneros literários diferentes possuem 
linguagem diferente e, por esta razão, demandam uma interpretação 
diferente. E o que é pior, Reis já reconheceu que o texto é simbólico 
quando falou dos reinos aos quais estes símbolos remetem. Mas agora, 
sem nenhum critério consistente, ele argumenta que, apesar deste período 
de tempo estar num contexto altamente simbólico (gênero apocalíptico), 
o período de tempo do qual fala este texto simbólico (Daniel 8) é literal. 

 
É muitíssimo estranho que Reis tenha tentado sustentar seu ponto 

de vista de que os períodos de tempo nas profecias do Antigo Testamento 
“nunca são simbólicos”, mas “sempre literais” com base num texto de 
Jeremias. Isto é estranho porque enquanto Jeremias é reconhecidamente 
uma profecia clássica (gênero profético) Daniel é, indiscutivelmente, uma 
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profecia apocalíptica (gênero apocalíptico). As diferenças entre estes dois 
gêneros são muitas. O que Reis está fazendo é equivalente a alguém tentar 
defender a existência de um seio de Abraão literal no qual estão os mortos 
(na “parábola” do Rico e Lázaro) porque em todas as demais ocorrências 
do nome de Abraão na Bíblia ele sempre ocorre com significado literal. E 
isto é um erro mais do que grave. É gravíssimo. 
 

Erro 40: “tardes” e “manhãs” e “tardes e manhãs” 
 

Depois de cometer essa gafe argumentativa, agora Reis novamente 
focaliza suas atenções no tempo marcado numericamente como “2300 
tardes e manhãs”. No capítulo 8 de Daniel, este tempo numericamente 
marcado aparece duas vezes, uma de modo explícito e outra de maneira 
implícita. 

 
A primeira ocorrência, a ocorrência explícita, está no verso 14. Ali a 

expressão “tardes e manhãs” é precedida do número 2300. A segunda 
aparição deste tempo está no verso 26. Mas neste verso, por outro lado, 
não há a menção explícita deste número (2300). Ali, o anjo Gabriel apenas 
diz: “A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira”. Está nítido, 
apesar da ausência do número 2300, que este verso 26 remete o leitor ao 
verso 14, já que em 26 é afirmado: “a visão [...] que foi dita” (verso 14). 

 
A partir deste fato, Reis argumentará em cima das diferenças 

existentes nos textos que relatam exatamente este mesmo tempo, os 
versos 14 e 26. Todavia, sua argumentação não adentra em explicações 
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hebraicas pormenorizadas já que ele declara sua interpretação apenas 
transliterando o texto bíblico. Assim ele argumenta: “Outro detalhe 
importante é que Dan 8:26 indica que tanto a ‘tarde’ como a ‘manhã’ são 
itens distintos na visão: ‘A visão da tarde e da manhã [umareh haerev 
w’haboqer], que foi dita, é verdadeira; tu, porém, preserva a visão, porque 
se refere a dias ainda mui distantes’ (ARA)”. Nota-se que Reis se concentra 
no verso 26, em seguida percebe diferenças com o verso 14 para então 
concluir que este verso faz distinção entre “tardes” e “manhãs”. 

 
Se esta sua compreensão estiver correta, sabendo-se que se tratam 

do mesmo tempo, então abre-se uma porta para sua tese: tardes e 
manhãs estão atreladas, cada uma, a cada um dos sacrifícios diários que 
aconteciam no templo, um pela parte da manhã e outro pela parte da 
tarde (o tamîd), totalizando um período de 1150 dias. Aliás, é justamente 
isto o que Reis diz. “Novamente, cabe lembrar que o contexto trata do 
tamîd (8:13), o sacrifício diário que ocorria no santuário ao anoitecer e de 
manhã. Portanto, o v. 26 indica que a soma total tanto das manhãs como 
das tardes é 2.300, sendo dois sacrifícios diários levando assim a 1.150 
dias”. 

 
Sendo este o caso, então se deve notar que diferenças são estas que 

levam Reis a entender que o verso 26 faz distinção entre “tarde” e “manhã” 
de modo que estas duas palavras não devam designar uma unidade, 
simplesmente “tarde e manhã”. Já se percebe logo de antemão que ele 
reconhece que os versos 14 e 26 possuem relação direta, apesar de no 
primeiro deles o número referente ao tempo estar explícito enquanto no 
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segundo, implícito. Se assim não fosse, não faria sentido ele alegar o que 
alegou, que no verso 26 as palavras “tarde e manhãs” “são itens distintos 
na visão” já que o tempo associado a “tarde e manhã” está no verso 14. 
Uma vez que pela tradução dificilmente se nota alguma diferença, senão 
pela “implicitude” do número 2300, então o hebraico pode revelar o que 
está por detrás da alegação de Reis. 

 
Olhando o texto a partir de seu original hebraico, no verso 14, assim 

se encontra a questão do tempo, literalmente – “[...] e disse ele para mim: 
até tardes [e] manhãs, dois mil e três de cem [...]”. – No verso 26, porém, a 
construção realmente é diferente. Assim está o texto – “e a visão das tardes 
e das manhãs que foi dita [é] verdadeira [...]”. Estando os textos falando do 
mesmo tempo, mas construídos de modo diferente, o que resta saber é se 
esta diferença realmente implica numa distinção de tempo como alegado, 
sendo “tarde” uma coisa e “manhã” outra. O que é necessário agora é 
saber se esta diferença subsidia interpretação de Reis. 

 
À primeira vista se nota o seguinte, enquanto no verso 14 o tempo 

tem um número que o define (2300), as palavras “tarde” e “manhã” não 
possuem artigo além de não estarem conectadas por uma conjunção (“e”). 
No verso 26, por outro lado, não há a menção de nenhum número, mas 
as palavras “tarde” e manhã” possuem cada uma o artigo e estão 
conectadas por uma conjunção (“e”). Estas diferenças implicam em 
distinção entre “tarde” e “manhã” como pensa Reis? 
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O primeiro item a se considerar em tudo isto é o próprio argumento 
de Reis, antes de se pensar sobre as diferenças do texto entre os versos 14 
e 26. Ele argumenta que o modo como o texto se encontra em 26 
distingue a “tarde” da “manhã”. Considerando isto como uma 
possibilidade, e correta, então por implicação deve-se obrigatoriamente 
concluir que pelo modo como o texto do verso 14 está construído ele 
indica que as palavras “tardes” e “manhãs” não são distintas, mas uma 
unidade inseparável. 

 
Se no verso 26 a ausência de um número (2300), a presença de 

artigos e uma conjunção devem levar a conclusão de que “tarde” e 
“manhã” são coisas distintas, então, pela mesma lógica empregada se 
conclui que no verso 14 a presença de um número, a ausência de artigos 
e uma conjunção, o contrário de 26, deve levar a conclusão de que “tardes 
e manhãs” não são distintas, mas uma única unidade semântica. Isto é 
lógica pura. Se A (verso 26) implica em B (distinção de “tarde” e “manhã”), 
então o contrário, não A (verso 14) não implica em B (distinção de “tarde” 
e “manhã”). Logo, esta alegação de Reis coloca o texto bíblico de Daniel 8 
e a si próprio em auto contradição. 

 
Se Reis estiver certo em sua interpretação do verso 26, então há dois 

tempos distintos no texto de Daniel 8, o tempo do verso 14 que considera 
“tarde” e “manhã” como uma unidade e o tempo do verso 26 que 
considera “tarde” e “manhã” como sendo duas coisas diferentes. Assim, 
como as palavras “tarde” e “manhã” só ocorrem nestes dois versos neste 
capítulo de Daniel, este tipo de interpretação, estando correto, 
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simplesmente impede que a expressão “tarde e manhã” seja 
compreendida já que os dois versos que poderiam se iluminar 
mutuamente não estariam falando exatamente da mesma coisa. 

 
Além disso, o próprio Reis entraria em contradição também. Se, para 

ele, o verso 26 distingue “tarde” de “manha” por estar escrito como está, 
então este verso não tem que ver com o tempo do verso 14 no qual não 
há distinção entre “tarde e manhã”. Porém, admitindo-se isto, sua própria 
tese ou prédio argumentativo rui já que é justamente o tempo do verso 
14, interpretado como 1150 dias, que é utilizado para se optar por Antíoco 
e se negar Roma. Ou seja, no fim das contas, é melhor Reis rever sua 
interpretação do verso 26 para manter seu próprio ponto de vista em 
torno de Antíoco. 

 
Uma pergunta a se fazer agora é: se o argumento de Reis, e por 

consequência sua interpretação do verso 26 não estão corretos, então por 
que os textos destes versos foram escritos de modo diferente já que 
supostamente falam a mesma coisa, isto é, não fazem distinção entre 
“tarde e manhã”? Chegou o momento de se considerar o outro ponto de 
vista, o ponto de vista que entende que “tarde e manhã” são uma unidade 
de partes inseparável. Afinal, é necessário que alguém que defenda esta 
interpretação de que estes dois versos falam do mesmo tempo, mas 
estando escritos de modo diferente, explique como estas dessemelhanças 
não implicam numa distinção ente “tarde” e “manhã” como alegou Reis. 
Uma olhada rápida no texto bíblico, mesmo em português, já lança uma 



269 
 

luz sobre isto. A primeira diferença visível entre o texto destes dois versos 
é a ausência do número 2300. Em 14 ele está explícito; em 26, implícito. 

 
Ao se olhar para o verso 14 em sua forma hebraica, o que menciona 

explicitamente o número 2300, logo se percebe que a presença nítida 
deste número torna desnecessário a utilização de artigos. Em hebraico, 
não existem artigos indefinidos (um, uma). A ideia de indefinição é 
transmitida só pela ausência do artigo definido (o, a). Porém, este idioma 
tem uma peculiaridade, pois ele permite que haja ideia de definição 
mesmo com a ausência de artigos. Isto, todavia, só ocorre quando um 
substantivo é por si só definido. Nomes próprios, por exemplo, em 
hebraico, são palavras que podem vir sem artigo e ainda assim possuírem 
ideia de definição. 

 
Neste verso em particular, apesar de não haver nenhum nome 

próprio, a ideia de definição está presente no número 2300. Ou seja, este 
tempo (numerais hebraicos) é em si mesmo definido de tal modo que as 
palavras “tarde” e “manhã” podem estar sem o artigo e mesmo assim elas 
terão a ideia de definição já que estão sendo regidas por estes numerais 
(2300). A ausência de uma conjunção para conectar “tarde” a “manhã” é 
justificada porque toda a construção só tem uma única conjunção que 
encerra a frase – “e três de cem” – o que indica que toda a sequência de 
palavras forma uma única unidade temático-temporal (“tardes”, “manhãs” 
e contagem de tempo). 
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O verso 26, ao contrário do 14, não tem o número 2300 explicitado. 
Esta ausência implica que as “tardes” e “manhãs” precisam ser 
especificadas ou definidas para não ficarem soltas no texto. Esta 
especificação, com a ausência do tempo definidor, aconteceu pelo 
emprego do artigo antes de cada termo, “as tardes” e “as manhãs”. E estes 
dois termos agora são conectados pela conjunção “e”. Noutras palavras, 
sem a presença do tempo definidor 2300, então estas “tardes e manhas”, 
além do artigo que as determina, também precisam estar conectadas uma 
a outra o que só aconteceu pelo emprego da conjunção “e”. E é válido 
considerar que esta conjunção “e”, aí, tem função conectiva, não 
adversativa ou disjuntiva como Reis gostaria que fosse. Assim, as palavras 
“tardes” e “manhas” são na verdade uma expressão com significado 
próprio, “tardes e manhãs” (dias). 

 
Dito de outra maneira, o verso 26, ao contrário do que entendeu 

Reis, não apresenta os termos “tardes” e “manhãs” como sendo duas 
coisas distintas para se chegar à cifra 1150, mas como uma unidade 
também inseparável, isto é, dias de 24 horas. Estas palavras, juntas assim 
como estão, são símbolos de um tempo bem longo já que, afinal, esta 
visão “se refere a dias ainda bem distantes” (v. 26). Simplesmente o verso 
26 esclarece de uma vez por todas que “tardes e manhãs” são dias que se 
estenderiam por um tempo suficientemente longo o bastante para abarcar 
todos os eventos da visão, desde a chegada do carneiro (Medo-persa) até 
a purificação do santuário (celestial). Ou seja, para que o texto faça sentido, 
estes dias (“2300 tardes e manhãs”) só podem ser anos e nada além disso. 



271 
 

No fim das contas, Reis tratou como “tardes” e “manhas” (uma suposta 
separação) o que em realidade é “tardes e manhãs” (uma unidade). 
 

Erro 41: Antíoco Epifânio e a tradição judaica 
 

Reis encerra a parte central do corpo de seu artigo, especificamente 
nos dois últimos parágrafos, ainda falando sobre como encaixar a figura 
histórica de Antíoco Epifânio no tempo do verso 14, as “2300 tardes e 
manhas”. Obviamente, depois de entender, com base no verso 26, que 
“tardes e manhãs” são coisas distintas e estão atreladas ao “sacrifício 
diário” do templo terrestre, então estas mesmas “2300 tardes e manhãs” 
são, para ele, 1150 dias literais. 

 
Assim, ele se esforça para ajustar este tempo à atuação de Antíoco 

em Jerusalém. Por isto ele afirma que: 
 

Alguns consideram que a expressão se refere a 2.300 ciclos 
de sacrifícios/dias literais, que vão desde o assassinato do 
sumo sacerdote Onias III em 170 a.C. (morte essa que abriu 
as portas para as profanações de Antíoco), até a revolta dos 
Macabeus em dezembro de 164 a.C., que libertou os judeus 
de Antíoco IV Epifânio. 

 
Neste ponto, Reis não está sendo taxativo como há pouco, mas 

cuidadoso e até prudente o que do ponto de vista acadêmico é bom, diga-
se de passagem. Ele entende que este tempo de 1150 dias apenas “parece 
coincidir com as profanações de Antíoco IV Epifânio contra o templo” 
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(ênfase acrescida). Para ele, “considerando-se o período de 2.300 tardes e 
manhãs como 1.150 dias de dois sacrifícios por dia, esse período cobre o 
ataque ao próprio santuário, começando em outubro de 167 a.C.–dez. 164 
a.C. (um pouco mais de 3 anos)”. 

 
Sabendo que até os dias de hoje ninguém conseguiu comprovar 

como 1150 dias se ajustam às atividades deste rei, então ele se vê obrigado 
a falar sobre isto com relativa prudência. Como se sabe, 1150 dias não 
coincidem com a atuação profana de Epifânio sobre o templo de 
Jerusalém em nenhuma hipótese até hoje testada, mesmo aquelas que até 
modificaram a maneira como os dias no calendário deveriam ser contados. 

 
Todavia, o que chama atenção é uma fala solta, aparentemente 

despretensiosa que Reis faz. E esta fala sequer é central no contexto em 
que se encontra. Aliás, ela é um apóstrofe. Ele fala: “Se Antíoco IV Epifânio 
é de fato o “chifre pequeno” – segundo a tradição judaica – [...]” (ênfase 
acrescida). Primeiro ponto: é intrigante que durante todo seu artigo Reis 
defenda veementemente, com unhas e dentes, que Antíoco é o “chifre 
pequeno” de Daniel 8 e aqui demonstre uma postura precavida quanto o 
“chifre pequeno” ser Antíoco ou não, pois esta colocação no seu contexto 
demonstra isto. 

 
A explicação para esta particularidade deve ser, quiçá, o fato de que 

até hoje absolutamente ninguém conseguiu demonstrar como as “2300 
tardes e manhãs” se encaixam no tempo de atuação de Antíoco. O 
contexto desta fala é justamente Reis dissertando sobre esta questão 
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temporal na qual a figura histórica de Epifânio simplesmente não se ajusta. 
Parece que, neste ponto, Reis tem um pé dentro e outro fora do redil de 
sua tese. 

 
O segundo ponto tem que ver com a própria “tradição judaica”. Se 

Reis estiver sendo bem compreendido, então aqui ele está afirmando que, 
“segundo a tradição judaica”, Antíoco é o “chifre pequeno”. O primeiro 
problema é esta afirmação é absolutamente genérica. “Tradição judaica” é 
algo bastante amplo e do modo como Reis escreveu dá-se a impressão 
de que existe um consenso em toda a literatura judaica: Antíoco é o “chifre 
pequeno de Daniel 8. Simplesmente isto está longe de ser verdade. 

 
O segundo impasse desta fala tem que ver com o fato de Reis não 

dar sequer um exemplo de algum texto judeu que demonstre a veracidade 
de sua declaração. Ou seja, novamente, ele voltou a colocar o ônus da 
prova nas mãos de seus leitores. Assim, ou o leitor, sem questionamento, 
assume esta fala como verdadeira confiando em Reis, no seu título de 
“PhD” ou em qualquer outra coisa sua, ou o leitor simplesmente procura 
avaliá-la, o que aqui se fará agora. 

 
De toda literatura judaica, algo muitíssimo vasto, o texto que talvez 

mais se aproxime da afirmação de Reis – Antíoco IV Epifânio é o “chifre 
pequeno” de Daniel, “segundo a tradição judaica” – é uma interpretação 
que Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século da era cristã, dá ao 
texto de Daniel 8. Nas palavras de Josefo: 
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Depois que Deus lhe manifestou [para Daniel] essa visão, 
explicou-a deste modo: o carneiro significava o império dos 
medos e dos persas, cujos reis eram representados pelos 
chifres. O maior era o último deles, porque sobrepujava a 
todos em riquezas e em poder. O bode significava que viria 
da Grécia um rei que venceria os persas e se tornaria senhor 
daquele grande império — o chifre grande significava esse 
rei. Os quatro chifres pequenos nascidos desse grande chifre 
e que se dirigiam para as quatro partes do mundo 
representavam aqueles que depois da morte desse soberano 
dividiriam entre si esse grande império, embora não fossem 
nem seus filhos nem seus descendentes. Eles reinariam 
durante vários anos, e de sua posteridade viria um rei que 
faria guerra aos judeus, aboliria todas as suas leis e toda a 
forma de sua república, saquearia o Templo e durante três 
anos proibiria que ali se oferecessem sacrifícios. Isso tudo 
aconteceu sob o reinado de Antíoco Epifânio. 
 
Esse grande profeta deu também notícia do império de Roma 
e da extrema desolação a que reduziria o nosso país. Deus 
lhe tornou patentes todas essas coisas, e ele as deixou por 
escrito para serem admiradas pelos que lhe vissem os efeitos 
– Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, Livro X, cap. 12, 435 
(ênfase acrescida).  

 
Uma leitura rápida deste texto de Josefo pode sugerir que, para ele, 

o “chifre pequeno” de Daniel 8 seja Antíoco IV Epifânio já que aí ele o 
menciona nominalmente e ainda falando que Daniel profetizou sobre isto. 
Este ponto de vista ainda é reforçado pelo fato de que ele trata justamente 
dos símbolos deste capítulo profético. Todavia, uma leitura um pouco mais 
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cuidadosa mostrará certas nuances interpretativas que não favorecem o 
posicionamento de Reis. 

 
Primeiro, Josefo coloca Antíoco como um rei da posteridade dos 

quatro reis gregos subsequentes a Alexandre (v. 8 e 22), o que ninguém 
discorda, nem os intérpretes adventistas, mas não o identifica como o 
“chifre pequeno” do capítulo 8. Na melhor das hipóteses, segundo este 
comentário de Josefo, Antíoco estaria sendo descrito pelos versos 23 a 25 
deste capítulo o que é estranho em face do fato de que estes versos 
descrevem justamente a ação do “chifre pequeno” tanto para Reis quanto 
para os adventistas. O ponto de discordância é a identidade deste chifre. 

 
Em segundo lugar, Josefo com todas as letras coloca Roma como 

um dos impérios previstos por Daniel. Como o contexto é o capítulo 8, 
então se deduz que para ele Roma é o império profetizado por Daniel 
subsequente a Antíoco. E sendo este o caso, isto significa que ele estaria 
indiretamente colocando o império romano como o “chifre pequeno” 
posto que este chifre é o último império do texto profético e vem após a 
época de Antíoco. Isto pode ser corroborado pelo fato de que ao falar dos 
romanos, Josefo se refere a ação deste império como provocando 
“extrema desolação” ao seu próprio “país”, a Judeia. 

 
Ou seja, parece que aqui Josefo enxerga a destruição da cidade de 

Jerusalém no ano 70 como cumprimento de uma profecia de Daniel. Se 
isto estiver correto, esta interpretação se torna um tanto quanto peculiar 
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e ao mesmo tempo ambígua posto que, talvez, estaria inserindo no 
mesmo capítulo tanto Antíoco quanto Roma. 

 
À primeira vista, a interpretação de Josefo não condiz nem com o 

posicionamento de Reis e nem com o posicionamento adventista 
tradicional uma vez que, no capítulo 8, ambas posições são exclusivistas, 
isto é, ou Roma ou Antíoco, jamais os dois. Ponderando acerca da 
interpretação deste historiador, ao falar de Antíoco ele enfatiza sua 
atuação profana sobre o templo; ao falar dos romanos, ele enfatiza a ação 
deste império sobre o “país”. 

 
Num exercício especulativo, é possível entender que ele estivesse 

vendo Antíoco como um cumprimento religioso da profecia enquanto via 
nos romanos um cumprimento profético de natureza política; é possível 
também que ele estivesse vendo o cumprimento em Antíoco como um 
cumprimento parcial e em Roma o cumprimento integral da profecia. De 
qualquer forma, este texto de Josefo é suficientemente inconclusivo para 
subsidiar a fala de Reis – Antíoco é o “chifre pequeno” de Daniel 8 
“segundo a tradição judaica”. No cenário mais favorável para Reis, este rei 
seria o “chifre pequeno” apenas para Josefo. 

 
Um outro texto produto da literatura judaica e que reflete esta 

tradição é o chamado “Pergaminho de Antíoco”. Este pergaminho, escrito 
originalmente em aramaico e datado entre os séculos II e IV da era cristã, 
época conhecida como período talmúdico tardio, é um relato judaico 
acerca da revolta dos Macabeus ou hasmoneus. Este documento, cujo 
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relato visa descrever a origem da festa do Hanukkah (cf. Jo 10:22, “festa da 
dedicação”), fala abertamente da atuação opressiva de Antíoco sobre os 
judeus da época, algo que também fizeram os autores dos dois livros de 
Macabeus. 

 
E isto não deve gerar surpresa em ninguém, pois a origem desta 

festa remonta à libertação do povo diante da opressão deste rei selêucida. 
O que chama atenção, porém, é a omissão que este pergaminho faz a 
Daniel ou a qualquer uma de suas profecias. É intrigante que um livro que 
fale de Antíoco não mencione uma profecia que supostamente apontava 
para ele mesmo depois de tantos anos após o evento se ele realmente 
fosse o cumprimento profético do texto bíblico. 

 
Em face desta realidade, e à luz de algumas falas de Reis, algumas 

hipóteses podem ser apresentas como ponto de partida explicativo desta 
ausência de Daniel e suas profecias nesta literatura judaica. Primeira, as 
profecias de Daniel não eram estudadas ou não eram compreendidas 
pelos judeus desta época. Isto vai na contramão do ponto de vista de Reis, 
que asseverou que o livro de Daniel, após ter sido selado, fora reaberto, 
logo após o cativeiro babilônico, ou no momento em que seu livro passou 
a integrar o cânon judaico, a Bíblia Hebraica (o Antigo Testamento Cristão). 
Se esta alegação de Reis estivesse correta, como ela se alinharia com este 
fato, um texto judaico bastante posterior a Daniel e Antíoco que fala 
abertamente deste rei sem sequer fazer referência à profecia de Daniel 
apontando ser ele o “chifre pequeno”? 
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Segunda, embora Daniel fosse estudado e compreendido pelos 
judeus, os produtores deste pergaminho não entenderam que as ações de 
Antíoco se constituíam em algum cumprimento profético previsto pelo 
profeta Daniel. E, se este for o caso, então como a alegação de Reis se 
aproximaria disto, de que os judeus já teriam reaberto e já teriam até 
entendido as profecias do livro de Daniel? Se o “tempo do fim” era o 
“horizonte escatológico” de Daniel, o período logo após o cativeiro e perto 
da época quando introduziram este profeta no cânon, então por que os 
redatores judeus do “Pergaminho de Antíoco”, ao falarem de Antíoco não 
o apontaram como o cumprimento da profecia bíblica? 

 
Será que houve alguma mudança de entendimento dos judeus no 

decorrer do tempo, mudança de algo já entendido como cumprimento 
profético para algo que deixou de ser entendido como cumprimento 
profético? E se for assim, então como poderia Reis falar que Antíoco é o 
“chifre pequeno” para a “tradição judaica? No fim das contas, a fala de Reis 
parecer ter sido produto de um momento de desatenção sua, um 
momento leviano na sua redação. 

 
Por fim, para pôr um ponto final neste tópico, para mostrar que 

Antíoco não é o “chifre pequeno” de Daniel 8 “segundo a tradição judaica” 
ainda que, esparsamente, possa haver algum judeu na história que assim 
tenha pensado, está aí para todos a “Enciclopédia Judaica”. Esta obra é 
fruto do acúmulo de conhecimentos acerca do judaísmo que durou 
séculos. Assim, se em algum momento houve algum judeu produtor de 
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literatura significativa que houvesse pensado – o evento Antíoco é o 
cumprimento de Daniel 8 – esta enciclopédia deveria indicar isto. 

 
Mas, para a surpresa de Reis, imagina-se, esta obra que fala 

abertamente de Antíoco em nenhum momento o associa a Daniel capítulo 
8 e menos ainda a Daniel 8:14. Será que os judeus em algum momento já 
creram que Antíoco era o “chifre pequeno” de Daniel, mas abandonaram 
esta interpretação? Mas se isto aconteceu, por que esta mudança não foi 
registrada ou não deixou rastros na história literária de modo que esta 
enciclopédia hoje informasse? Diante de tudo isto, a afirmação de que 
“segundo a tradição judaica” Antíoco é o “chifre pequeno” de Daniel 8 é 
falsa e demonstra ignorância de Reis acerca dos meandros do judaísmo. 
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CAPÍTULO VI 
Início Errado, Conclusão Errada 

 
 
 

Dificilmente o que começa errado dará certo no fim. Afinal, se o 
início já está errado, então também é provável que o caminho que conduz 
ao destino desejado esteja igualmente equivocado. No caso de Reis, seu 
ponto de partida para tentar demonstrar que a posição adventista 
tradicional estava errada foi uma má interpretação de um texto. 

 
Ele entendeu mal o pensamento de Goldstein em seu diálogo com 

McHarg e, em seguida, o elevou, inconsistentemente, à posição de 
representante de todo entendimento adventista. Com um começo tão 
desastroso, dificilmente suas conclusões em torno da identidade do “chifre 
pequeno” de Daniel 8 estariam corretas. Na última parte de seu artigo, 
equivocadamente chamada de “conclusão” já que tecnicamente ela não é 
uma conclusão senão uma pequena consideração final, ele, basicamente, 
faz três alegações que merecem uma resposta específica. 
 

Erro 42: Jesus e a Festa da Dedicação 
 

No evangelho de João, mais especificamente no capítulo 10:22, há 
menção a uma festa, a chamada “festa da dedicação”. Assim encontra-se 
o texto bíblico: “Celebrava-se em Jerusalém a Festa da Dedicação. Era 
inverno” (Jo 10:22, ARA. Ênfase acrescida). Entre os estudiosos da Bíblia 
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existe um consenso de que “festa da dedicação” nada mais é do que uma 
outra designação da “festa das luzes” ou da “festa do hanukkah”.24 

 
Esta festividade era comemorada nas proximidades do solstício do 

inverno (no hemisfério norte), o que de acordo com o calendário 
gregoriano seria perto de 24 e 25 de dezembro. Esta celebração durava 
cerca de oito dias. A relevância desta comemoração para o 
posicionamento de Reis tem que ver com sua origem. Esta festa foi 
instituída em 165 a.C. quando Judas Macabeus purificou o templo das 
profanações praticadas por Antíoco Epifânio em 168 a.C. 

 
Conforme o entendimento de Reis, esta origem histórica da “festa 

da dedicação” é algo importante não só para a história judaica, mas para 
a compreensão das profecias de Daniel posto que, segundo sua 
interpretação, ela apontava para a purificação do templo como predito em 
Daniel 8:14. Nas palavras dele: 
 

Daniel 8 [verso 14] oferece a esperança de que o hediondo 
ataque do “chifre pequeno” contra o povo de Deus e seu 
santuário não durariam para sempre. Após um curto período 
de tempo, o santuário terrestre seria restaurado. Este foi um 
evento tão importante para os judeus que até Jesus celebrou 
esta restauração durante a Festa da Dedicação (Hannukah) 
como registrado em João 10:22 (ênfase acrescida). 

                                                 
24 “Hanukkah” é uma palavra que remonta a outra palavra hebraica cujo significado é 
"dedicação" ou "inauguração". 
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Com base nestas palavras, para Reis, Jesus comemorou a “festa da 

dedicação” e isto indica a importância desta festividade. Nas entrelinhas, é 
como se esta ação de Cristo sancionasse a sua interpretação de Daniel 8, 
de que o “chifre pequeno” é Antíoco IV Epifânio e esta festividade seria 
uma espécie de recordação histórica da “purificação” do santuário como 
predito pelo profeta. O detalhe a se considerar nesta alegação de Reis tem 
que ver com a interpretação do texto de João 10:22. É necessário saber 
qual a relação desta festividade com a pessoa ou com a atitude de Jesus. 
Sabendo-se isto, então daí pode-se avançar e perceber que tipo de 
conexão haveria entre Jesus e esta celebração com a interpretação de Reis 
no que diz respeito à identificação do “chifre pequeno” em Daniel. 

 
No que diz respeito a este primeiro ponto, a interpretação do texto 

de João 10:22, uma rápida olhada nele dentro de seu contexto já revela 
algumas coisas que podem estar na contramão do entendimento de Reis. 
A primeira delas tem que ver com a ausência de informações que 
realmente indiquem que “até Jesus celebrou esta restauração durante a 
Festa da Dedicação” como alegado há pouco. Embora não se possa negar 
a possibilidade de Jesus ter participado do festejo, o fato é que João não 
está sendo claro quanto a isto. 

 
Ao que se percebe, o apóstolo escreve os versos 22 e 23 apenas 

para situar no tempo e no espaço o enredo que se desenvolverá pelos 
versos seguintes, o diálogo de Jesus com alguns judeus acerca de sua 
identidade messiânica (cf. Jo 10:22-30). João não está afirmando que Jesus 
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celebrou a “festa da dedicação” e nem que, ao fazer isto, ele estivesse 
endossando algum cumprimento profético relacionado à origem desta 
festividade. 

 
Ao que se observa, João está dando apenas uma nota cronológica 

(v. 22) para demarcar o momento em que aquele diálogo de Jesus e alguns 
judeus aconteceu. Em seguida, ele marca o lugar do colóquio, “Jesus 
passeava no templo” (v. 23). O apóstolo ainda é mais específico ao falar 
que “era inverno” (v. 22). Uma vez que esta celebração durava cerca de 
oito dias, então é possível compreender este texto como João dizendo: 
num destes dias da festa da dedicação, no inverno, “Jesus passeava no 
templo...”. 

 
Realmente, não se pode negar, esta nota cronológica abre a 

possibilidade de que Jesus estivesse celebrando a festa. Todavia, o texto 
não é conclusivo quanto a isto. E sendo este o caso, é um posicionamento 
frágil da parte de Reis formular um argumento com base neste verso de 
modo a sugerir que esta possível celebração de Jesus constituísse um 
endosso de que a purificação do templo em 168 a.C. fosse algum 
cumprimento profético de Daniel 8. 

 
Não obstante, considerando-se a possibilidade de que Jesus tenha 

realmente celebrado ou participado da “festa da dedicação”, isto 
significaria que esta celebração, por se tratar de uma recordação da 
purificação do santuário das abominações praticadas por Antíoco, aponta 
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para a profecia de Daniel 8? A resposta para esta pergunta é um sonoro 
não. E as razões são claras. 

 
Primeiro, porque como já visto, as ações de Antíoco não são 

previstas pelo texto de Daniel 8. Segundo, o texto de João não endossa 
este ponto de vista. As informações dadas por ele não indicam que esta 
festividade era um cumprimento profético ainda que ela apontasse para a 
purificação do templo das profanações de Antíoco e Jesus, possivelmente, 
estivesse participando de sua celebração. 

 
É no mínimo intrigante que Reis possa julgar que João 10:22, um 

verso que no contexto atua como alguém que numa situação está apenas 
“de passagem” constitua evidência de que Antíoco Epifânio é o “chifre 
pequeno” de Daniel 8, já que esta comemoração remonta indiretamente 
à sua pessoa, mas não aceite que a fala de Jesus no evangelho 
mencionando explicitamente o profeta Daniel para falar de Roma seja 
evidência conclusiva acerca da identidade deste chifre (cf. Mt 24:15). Para 
Reis, esta fala de Jesus é “enigmática”.25 

 
João não fala de Antíoco e nem de Jesus celebrando esta festividade, 

não com todas as letras pelo menos. Mas Jesus, em Mateus, fala de Daniel 
e aponta o seu texto profético para o futuro a fim de destacar uma ação 
romana. Curiosamente, Reis toma o texto de João para endossar seu 

                                                 
25 Este assunto é tratado no tópico “Jesus e Rebeldia Intelectual” no segundo capítulo deste 
livro. 
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entendimento de que este chifre é Antíoco, e afirma que a fala de Jesus 
em Mateus é enigmática. Isto simplesmente é inconsistência 
argumentativa. 

 
Uma leitura até rápida dos dois versos em questão evidencia esta 

falta de consistência na elaboração de argumentos. “Quando, pois, virdes 
o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo 
(quem lê entenda)” (Mt 24:15, ARA). Este verso traz uma terminologia de 
Daniel (“o abominável da desolação”) e menciona explicitamente uma de 
suas profecias para falar da futura destruição da cidade e do templo no 
ano 70 d.C., exatamente como predito pelo profeta (cf. Dn 9:27). 

 
João, porém, diz: “Celebrava-se em Jerusalém a Festa da Dedicação. 

Era inverno. Jesus passeava no templo [...]” (Jo 10:22, ARA). O apóstolo não 
diz que Jesus celebrou esta festividade. Isto pelo menos não está claro. 
Porém, mesmo que ele tenha celebrado, João não está mencionando 
nenhuma profecia de Daniel de modo a sequer sugerir que esta festividade 
constitua algum cumprimento profético na pessoa de Antíoco. 
Simplesmente, Reis precisará de mais do que isto para convencer seus 
leitores mais críticos. 
 

Erro 43: Daniel 8:14 e o século XIX 
 

No início da jornada de Reis em sua tentativa de “atualizar” o 
entendimento tradicional adventista, ele direcionou suas armas 
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argumentativas contra a figura de Clifford Goldstein. Agora, novamente, 
ele volta a recordar o nome deste teólogo. Ele acha que a abordagem de 
Goldstein em seu texto publicado no Adventist Today não traz nenhuma 
novidade além de tornar mais complicada a interpretação do texto de 
Daniel. 

 
Isto acontece, segundo sua compreensão, porque a opinião 

tradicional adventista representada por este teólogo desloca a mensagem 
de Daniel para o século XIX retirando seus “leitores originais” de cena, 
supostamente os leitores do segundo século a.C., contemporâneos de 
Antíoco. Para Reis, esta abordagem de Goldstein ou do adventismo como 
um todo tem um preço alto a ser pago que sacrifica a exegese e a 
eclesiologia.26 

 
O que está claro neste modo de pensar é que Reis não admite que 

o texto de Daniel tenha seu cumprimento no século XIX e não no século 
segundo a.C. Para ele, este texto deve quase que obrigatoriamente 
apontar para os judeus que viveram no período intertestamentário, mais 
precisamente na época da revolta dos Macabeus. Esta foi a época em que 
a cidade e o templo saíram do controle das mãos de Antíoco. Realmente, 
se alguém aceita que o “chifre pequeno” de Daniel 8 seja este rei selêucida, 

                                                 
26 “Eclesiologia” é o ramo da teologia que se detém a estudar e a entender as questões 
relacionadas a tudo o que é pertinente à igreja. Para Reis, todo o suposto deslocamento 
do cumprimento da profecia de Daniel 8 para o século XIX “é caro demais, exegética, 
teológica e eclesiologicamente falando”. Que aspecto eclesiológico é este que, segundo 
Reis, é bastante oneroso é algo que ele não esclarece em seu texto. 
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então deve parecer estranho “descolar” este texto para o século XIX. 
Diante desta situação, o que se tem que fazer é determinar a época do 
cumprimento desta predição, se no segundo século a.C., ou se no século 
XIX. 

 
Como já dito no capítulo anterior deste livro, o tempo é o fator 

determinante e final desta questão, quando a profecia se cumpre e com 
quem, se com Antíoco ou se com Roma. Uma vez que as “2300 tardes e 
manhãs” são símbolo de um tempo maior, então não é possível que esta 
profecia se cumpra no segundo século, na época dos Macabeus. 

 
Antes de falar do “chifre pequeno”, o texto fala primeiro do império 

medo-persa, do império grego e dos impérios gregos subsequentes a 
Alexandre o Grande. Todos estes reinos duraram centenas de anos. Logo, 
sendo este o caso, então não é possível que “2300 tardes e manhãs” sejam 
um tempo literal, cerca de seis anos. No texto bíblico, este tempo abarca 
todos os eventos da visão que começam com a entrada em cena dos 
persas. Aliás, é justamente com os persas que este tempo começa (Dn 
8:13-14). 

 
Diante destes fatos, das informações dadas pelo texto bíblico-

profético, este tempo deve obrigatoriamente ser longo o suficiente para 
abarcar a chegada do “chifre pequeno” já que este chifre atua dentro deste 
período. Isto naturalmente transforma “2300 tardes e manhãs”, dias 
literais, em anos. Noutras palavras, não existe a menor possibilidade de 
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que os eventos preditos pelo profeta encontrem seu cumprimento no 
período intertestamentário. 

 
Este ponto de vista ainda é reforçado pelo significado das 

expressões “tempo do fim” e “último tempo da ira” que ocorrem 
respectivamente nos versos 17 e 19 do mesmo capítulo 8. Estas duas 
sentenças iluminam o significado das “2300 tardes e manhãs” e também 
são iluminadas por este tempo simbólico. Lidas conjuntamente, estas 
expressões, e não Goldstein, colocam o cumprimento das predições de 
Daniel no século XIX. 

 
Algo que merece alguma consideração neste posicionamento de 

Reis é a sua afirmação em torno do fato de que o “chifre pequeno” em 
Daniel 8 ataca a verdade. Para ele, obviamente, este ataque a verdade foi 
uma ação de Antíoco. Segundo suas próprias palavras: 

 
Daniel 8 também fornece princípios da luta entre o bem e o 
mal que são aplicáveis a outros ataques contra o povo de 
Deus até o fim da história humana, afinal, o pequeno chifre 
ataca a ‘verdade’ (8:12), que é um princípio fundamental do 
reino de Deus” (ênfase acrescida). 

 
É de se perguntar que “verdade” é esta de que Reis está falando. Até 

onde se sabe, a intenção de Antíoco era helenizar os judeus que viviam na 
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Judeia e estavam sob seu domínio. 27 Seria esta helenização o ataque à 
“verdade” do qual ele está falando? Admitindo-se que este seja o caso, 
então isto implica em reconhecer que a verdade não foi deitada por terra 
como fala o texto bíblico (cf. Dn 8:12). 

 
As ações de Antíoco para helenizar os judeus daquela época foram 

infrutíferas ainda que parte deste grupo tenha se helenizado. Suas ações 
de implantar a cultura e a cosmovisão grega sobre aqueles semitas não 
suplantou a verdade. Ao contrário, suas ações despertaram um interesse 
pela manutenção dos valores judaicos cuja raiz estava em suas Escrituras. 
Esta, aliás, é a causa da revolta dos Macabeus, judeus opositores da 
helenização (os próprios macabeus) contra judeus favoráveis a ela. 

 
A atitude de Antíoco em oferecer sacrifícios impuros no templo em 

homenagem a Zeus, uma afronta à identidade religiosa judaica que 
adorava a Adonai, só fez intensificar o zelo de muitos pelo que era 
biblicamente verdadeiro. Assim, se o ataque à verdade for entendido 
como alguma ação de Antíoco contra os judeus, isto só mostraria o quão 
longe ele estaria de ser identificado como este chifre posto que suas ações, 
ainda que tenham arrebanhado judeus, só despertou o apreço pelo que 
era verdadeiro. Não foi sem razão que os judeus, pouco tempo depois, 
retomaram o controle da cidade e do templo. 

 

                                                 
27 “Helenizar” é um verbo que se refere a tentativa de impor a cultura e a visão de mundo 
grega sobre outros povos e nações. 
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Outro assunto que merece ser considerado tem que ver com uma 
possível relativização do cumprimento profético de Daniel 8. Segundo suas 
palavras, “Daniel 8 também fornece princípios da luta entre o bem e o mal 
que são aplicáveis a outros ataques contra o povo de Deus até o fim da 
história humana” (ênfase acrescida). Sua ideia não está clara aqui. De fato, 
Daniel 8 oferece aos seus leitores “princípios da luta entre o bem e o mal”. 

 
Mas isto não é uma peculiaridade de Daniel senão de toda a Bíblia. 

Em Daniel, esta guerra é explicitada. Além disso, como esta luta é universal, 
então ela se estende a todos, e em todas as esferas da existência humana 
a despeito de tempo ou de lugar. Desta forma, este comentário de Reis 
pouco agrega ao que já é de conhecimento dos estudiosos do texto 
bíblico e de Daniel em particular. Simplesmente dizer que os princípios 
apresentados neste livro profético “são aplicáveis a outros ataques contra 
o povo de Deus” é uma afirmação por demais genérica que não esclarece 
muita coisa. 

 
Por outro lado, este comentário de Reis pode estar abrindo espaço 

para uma ideia que torna o cumprimento profético algo relativo e não 
absoluto. No início da década de 1980, um teólogo chamado Desmond 
Ford, na época professor na universidade adventista de Avondale na 
Austrália, a mesma universidade na qual obteve seu título de PhD, tentou 
introduzir na interpretação tradicional adventista um princípio de 
interpretação profética chamado de “princípio apotelestmático”. 
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Basicamente, este princípio afirma que a profecia de Daniel, e em 
especial a do capítulo 8, poderia ter várias interpretações aceitáveis no que 
diz respeito ao seu cumprimento. Para Ford, o “chifre pequeno” de Daniel 
8 é primariamente Antíoco Epifânio. Todavia, este símbolo poderia ter mais 
do que apenas uma única aplicação aceitável de modo que outras figuras 
históricas ou até mesmo reinos também pudessem ser identificados com 
ele. 

 
Se esta “ideia fordeana” estiver correta, então não há mais uma base 

objetiva para se determinar a identidade do “chifre pequeno”. Se isto 
estiver certo, então Antíoco seria apenas o primeiro chifre de muitos 
outros. Neste caso, Ford e Reis estariam certos ao apontarem este rei 
selêucida como o “chifre pequeno” e a posição adventista tradicional 
estaria “certa” ao afirmar que Roma papal também é este chifre como 
sendo um dos demais possíveis chifres pequenos que se sucederam na 
história e que se levantaram contra o povo de Deus. 

 
Este subterfúgio hermenêutico simplesmente relativiza a 

interpretação do texto profético de tal maneira que diferentes abordagens 
do texto se tornam possíveis e até plausíveis. Noutras palavras, 
praticamente todos que se opuserem ao santuário e perseguirem o povo 
de Deus poderiam ser identificados como este “chifre pequeno” de Daniel 
8. No fim das contas, se todos que cumprirem certos requisitos podem ser 
um “chifre pequeno”, então no fim das contas ninguém é o “chifre 
pequeno”. 
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Reis não está sendo claro se é realmente isto o que ele pretende 
comunicar quando diz que “Daniel 8 também fornece princípios da luta 
entre o bem e o mal que são aplicáveis a outros ataques contra o povo de 
Deus até o fim da história humana”. Mas não é inverossímil que se pense 
isto de suas palavras devido algumas conexões suas com Ford, ideológica 
e, talvez, até pessoalmente. De qualquer forma, esta postura parece ser 
resultado de uma “indignação hermenêutica”, isto é, a não aceitação de 
um fato caso a posição tradicional esteja correta: o deslocamento do 
cumprimento profético do segundo século a.C. para o século XIX. É o que 
se pode observar na seguinte colocação: 

 
A interpretação adventista tradicional remove a visão de 
Daniel de sua âncora contextual, anulando sua relevância 
para os leitores originais e catapultando seu cumprimento 
em um salto quântico de milênios no futuro, deixando os 
judeus no escuro sobre a agressão selêucida em Jerusalém e 
no santuário no século II a.C. 

 
Seria até um tanto quanto irônico confirmar que Reis defenda o 

princípio apotelestmático de Ford e ao mesmo tempo demonstre uma 
“indignação” com a interpretação adventista tradicional. Se este princípio 
estiver correto, então, subtende-se, a interpretação adventista deveria ser 
vista apenas como mais uma entre outras. Porém, isto simplesmente não 
é possível. E não é possível porque a interpretação tradicional, como o 
próprio Reis indiretamente afirmou, não deixa espaço para qualquer outra 
interpretação relativa. 
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Para a Igreja Adventista, este “chifre pequeno” só pode ser um, ou 
Roma ou Antíoco; os dois, jamais. Isto é reforçado pelo aspecto 
cronológico da profecia. Se “2300 tardes e manhãs” forem anos, não há 
espaço para mais ninguém que não seja Roma neste quadro profético. Isto 
explica até porque Reis, assim como lutou Ford, também luta com todas 
as forças contra a transformação do símbolo “tardes e manhas”, dias 
literais, em anos. A única forma de haver espaço para este rei selêucida é 
eliminar a possibilidade de dias serem interpretados como anos. 

 
De qualquer forma, esta alegação de Reis abre um questionamento: 

por que Deus revelaria um evento futuro a se cumprir no final de um 
período tão longo, no século XIX, mas não revelaria um evento que 
aconteceu com os judeus no segundo século a.C.? Esta realmente é uma 
indagação pertinente em face do fato de que a interpretação adventista 
de Daniel 8 não enfatiza os eventos do segundo século, mas acata 
enfaticamente os eventos do século XIX. Isto, aliás, é o que se percebe na 
fala de Reis sobre a interpretação de Goldstein: 

 
A ironia da abordagem de ‘1844 para leigos’ [um livro de 
Goldstein] é que ela não torna Daniel 8 mais simples de 
entender, pelo contrário, ele se atravessa por uma tangente 
hermenêutica e aplica Dan 8:14 ao século XIX e mais 
especificamente a um movimento apocalíptico nos Estados 
Unidos. 

 
Em face de tudo isto, a primeira coisa a se dizer é que a interpretação 

tradicional não ignora os eventos do segundo século, embora realmente 
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não os enfatize. Mas isto não é algo premeditado ou maldosamente 
planejado. É o próprio texto bíblico de Daniel 8 que o faz. Em todo o 
capítulo 8, o período do segundo século é abarcado apenas pelos versos 
8, 22 e 23, época de transição dos reinos gregos subsequentes a Alexandre 
o Grande para o império romano. 

 
Isto acontece porque o foco do capítulo é o santuário. Logo, tudo o 

que é mencionado só é mencionado em função deste santuário. É por esta 
razão que os dois primeiros reinos são retratados como animais típicos do 
santuário. Ou seja, a chave mestra desta questão está no santuário. E 
considerando-se isto, Roma, em sua fase pré-cristã, destruiu o santuário 
no ano 70 d.c. e, posteriormente, já em sua fase “cristã” (papal), anulou os 
efeitos do ministério de Cristo no santuário do Céu. 

 
Na idade média, época do apogeu do papado (Roma “cristã”), o 

ministério de Cristo no santuário celestial, em Daniel 8 chamado de 
“contínuo” (tamîd) e o que tem sido indevidamente traduzido como 
“sacrifício diário” para o português, foi suplantado de tal maneira que 
poucos na Terra souberam e usufruíram das benesses deste ministério. A 
título de exemplos, a instituição da missa tirou o foco do sacrifício de 
Cristo; o sacerdócio de padres e a oração para santos ofuscou o seu 
trabalho intercessor ao lado de Deus em favor dos homens. 

 
Estas são ações que podem satisfatoriamente serem entendidas 

como verdadeiros ataques contra a verdade (cf. Dn 8:12). O que Antíoco 
fez contra o santuário, por outro lado, não se compara a isto. O santuário 
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terrestre não foi destruído e a verdade em torno do que Cristo fez e faz 
no santuário celestial não foi suplantada. E nem poderia, pois foi somente 
após sua morte na cruz que todo o foco que estava no santuário da Terra 
foi transferido para o santuário do Céu. O livro de Hebreus foi escrito 
justamente para tornar este assunto claro. 

 
Toda esta barbárie contra a verdade que biblicamente gira em torno 

do santuário só começou a ter fim no século XVIII quando o poder de 
Roma papal foi finalmente encerrado, especificamente no ano de 1798, 
ano em que o papa Pio VI foi retirado do poder. Não é sem razão que em 
Daniel 8 o “tempo do fim” é o “último tempo da ira”, pois ele tem que ver 
justamente com o término das atrocidades do “chifre pequeno”, que 
começaram em 538 d.C. É neste “tempo do fim” que se encerraria este 
ataque ao santuário, purificado no final das “2300 tardes e manhãs”, isto 
é, dos 2300 anos. Este recorte totaliza 1260 anos de afronta à verdade do 
santuário (cf Dn 7:25; 11:13).28 

 
Cerca de 46 anos depois deste período, a verdade acerca do 

santuário celestial começaria a ser restaurada por um movimento 
apocalíptico nos Estados Unidos. Este é o motivo de Daniel 12:12 ter dito: 
“Bem-aventurado o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco 
dias”. Estes 1335 dias, como anos, não possuem relação alguma com o 

                                                 
28 As ações do “chifre pequeno” contra o santuário celestial começaram em 538, quando o 
bispo de Roma (o papa) definitivamente estabeleceu seu poder. Desde então, a verdade 
em torno do santuário foi sufocada. Isto só veio a cabo em 1798. Este recorte, de 538 a 
1798, totaliza 1260 anos (cf. Dn 7:25; 11:13; Ap 12:6, 13). 
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segundo século, mas possuem estreita relação com o século XIX. Noutras 
palavras, não é Goldstein e nem a Igreja Adventista quem desloca o 
cumprimento profético de Daniel 8:14 do século II a.C. para o século XIX 
d.C. É simplesmente o que diz o próprio texto bíblico profético. 

 
Desta forma, se percebe que os leitores originais de Daniel 8:10 a 14 

não foram pessoas que viveram no século II a.C. como afirma Reis. Ao 
contrário, este trecho foi escrito justamente para aqueles que viveriam no 
“tempo do fim”, tempo a ocorrer após o fim do domínio do “chifre 
pequeno”. Este tempo só pode se relacionar com o século XIX. É 
exatamente o que diz o ser celestial a Daniel: “Tu, porém, Daniel, encerra 
as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim; muitos o esquadrinharão, 
e o saber se multiplicará” (Dn 12:4). 

 
Foi nesta época que o livro de Daniel foi esquadrinhado e seu saber 

multiplicado. E não poderia ser diferente, pois este livro revela com todas 
as letras as ações de Cristo no Céu e as ações do “chifre pequeno” na Terra. 
Logo, enquanto este chifre estivesse a exercer poder sobre a Terra, o livro 
que revela suas ações estaria olvidado e, consequentemente, o ministério 
de Cristo no Céu estaria encoberto. 

 
Em face de tudo isto, é possível se obter uma resposta para a 

indagação feita há pouco: por que Deus revelaria um evento futuro a se 
cumprir no final de um período tão longo, no século XIX, mas não revelaria 
um evento que aconteceu com os judeus no segundo século a.C.? 
Primeiro, porque o evento que aconteceu no século II a.C. não cumpriu os 
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requisitos proféticos exigidos pelo texto de Daniel 8:14. O que aconteceu 
neste tempo passa longe de ter atingido a verdade associada ao santuário 
e ao próprio santuário. Antíoco simplesmente não atende estas demandas. 

 
Segundo, porque os eventos relacionados ao século XIX cumprem 

estas exigências. Com o fim do domínio papal, o livro de Daniel foi 
estudado, suas verdades descobertas, o ministério de Cristo no santuário 
celestial foi compreendido e a verdade do evangelho começou a ser 
pregada a todos (cf. Ap 14:6-12). Aliás, o século XIX é o século que está 
dentro do tempo abarcado pelo “tempo do fim”. Logo, se esta profecia de 
Daniel é para o “tempo do fim” (v. 17), então os destinatários deste texto 
de Daniel não podem ser aqueles que viveram no segundo século a.C., 
mas aqueles que viveriam do século XIX em diante. 

 
Por mais que Reis demonstre “indignação hermenêutica” contra esta 

interpretação tradicional adventista, estes são os fatos. Se os judeus do 
segundo século não são contemplados por esta previsão bíblica, isto não 
é responsabilidade nem de Goldstein e nem dos demais adventistas. A 
interpretação de uma profecia não está errada por parecer estranha para 
alguns, no caso entender seu cumprimento no século XIX a ponto de gerar 
um espírito de “revolta”. A interpretação se preocupa primeiro com o que 
diz um texto. 

 
Reis sugere que esta abordagem tradicional de Goldstein e de 

demais adventistas só é o que é por conveniência denominacional. Como 
para ele, esta interpretação não considera o século II como ele gostaria, 
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mas trata com carinho o século XIX como ele não gostaria, então ele diz: 
“o que é talvez o mais espetacular cumprimento das profecias de Daniel é 
castrado a fim de defender uma tradição interpretativa com fins de 
autopreservação doutrinária e denominacional”. 

 
Isto simplesmente não é verdade. Esta afirmação é desonesta ou 

leviana na melhor das hipóteses. A interpretação tradicional não é o que é 
porque seus intérpretes têm interesses apologéticos denominacionais. Isto 
pode ser percebido por alguns fatos históricos. Ao longo de sua existência, 
esta igreja já mudou posicionamentos teológicos quando percebeu que 
as evidências bíblicas não lhe eram favoráveis. Esta denominação, por não 
possuir um credo, um sistema fixo e imutável de crenças, sempre esteve e 
ainda está susceptível a modificações em seus ensinamentos ou 
interpretações quando percebe, em conjunto, com representantes em 
assembleias ordinárias, que o melhor é mudar de opinião. 

 
Desta forma, a alegação de que intérpretes adeptos do 

entendimento tradicional mantém sua interpretação com fins de 
autopreservação não está correto, definitivamente. Se não há uma 
mudança de opinião é porque este grupo de pessoas não se convenceu 
de que os dados bíblicos sustentem este posicionamento advogado por 
Reis. 

 
As próprias teses de Desmond Ford que a igreja rejeitou e que são 

admiradas por Reis provocaram mudanças de paradigmas no 
entendimento adventista tradicional. Entre as críticas de Ford que foram 
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assimiladas pela igreja e por adeptos da interpretação majoritária está a 
percepção entre a correta relação da doutrina do juízo investigativo com 
a doutrina de justificação pela fé. As alegações “fordeanas” provocaram 
algumas mudanças de concepções no modo como estas duas verdades 
bíblicas deveriam se correlacionar. 

 
Assim, desta maneira, se os atuais intérpretes da posição tradicional, 

em termos do entendimento de Daniel 8, não desconsideram o século XIX 
para dar mais atenção ao século II a.C., não é mera “autopreservação 
doutrinária e denominacional” como alegou Reis, mas falta de evidência 
bíblica que sustente sua “atualização” do entendimento adventista. Em 
suma, o que Reis está propondo não agrega valor ao entendimento 
adventista tradicional como agregaram as ideias de Ford. Se Reis quer 
continuar com o legado de Ford, então que se inspire mais nele (ver a 
imagem I do anexo “André Reis nas Redes Sociais”). 
 

Erro 44: Jesus, o tempo e o testemunho do engano 
 

Reis termina seu artigo, suas oito páginas de texto, com um tom 
altamente “pastoral”, isto é, um tom de “conselheiro” que busca levar 
orientações para seus leitores. Estas orientações alertam o ledor a respeito 
dos cumprimentos proféticos. Depois de escrever de modo argumentativo 
por quase todo o seu texto, agora Reis finaliza seu trabalho de um jeito 
exortativo. 
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Ele chama atenção para o fato de que muitas expectativas já foram 
frustradas pois não se sabe ao certo todos os pormenores das profecias 
de Daniel e Apocalipse; ele aponta que ainda não há uma compreensão 
clara de todas as predições apocalípticas; ele também destaca que 
algumas interpretações proféticas podem neutralizar a “verdade 
presente”; mas, para ele, a despeito de tudo isto, se pode encontrar 
consolo na mensagem profética porque ela revela que Deus está adiante 
de seu povo e será vitorioso no final ainda que não se tenha, segundo ele, 
“todos os detalhes, personagens e calendários”. Assim, ele pode então 
recordar as palavras de Jesus em Atos 1:6-8 cuja ênfase está no ato de 
testemunhar e não na preocupação com o tempo de cumprimento das 
coisas que Deus reservara somente para si. 

 
Este é um modo um tanto quanto sagaz e astuto de terminar um 

artigo no qual grande parte dele foi dedicada para falar de um suposto 
erro de interpretação da posição adventista tradicional no que diz respeito 
ao tempo profético. E isto é reforçado porque ao falar destes assuntos, 
Reis apresenta coisas que são essencialmente verdadeiras: expectativas 
proféticas frustradas, falta de conhecimento de todas as questões da 
predição na apocalíptica bíblica e o alerta de Jesus para que seus 
seguidores se preocupem mais com o testemunho do que com o tempo 
em que as profecias se cumpririam. Se tudo isto é verdade, então o que 
há de errado com esta fala que possa ser considerado um erro ou de que 
se possa e se deva discordar? Este é um ponto que merece ser 
cuidadosamente tratado. 
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A fim de que todas estas colocações finais de Reis fiquem claras é 
importante que elas sejam apresentadas nas palavras dele mesmo de 
modo que com ele não seja feita nenhuma injustiça interpretativa. Como 
ele mesmo diz: 
 

E agora, cabe aqui um alerta final. Em se tratando da 
interpretação das profecias apocalípticas, a desconfirmação 
profética é freqüentemente a norma. Em outras palavras, o 
que podemos pensar que são cumprimentos sólidos, na 
verdade podem não ser. Há muitas coisas que ainda não 
entendemos em Daniel e Apocalipse. A interpretação final 
dessas visões provavelmente nos escapará até que entremos 
na glória. Então, é melhor não “acrescentar” coisas (Apoc 
22:18) a essas profecias, impondo-lhes interpretações 
inflexíveis que acabam neutralizando sua significância 
duradoura, a “verdade presente”. Até então, podemos 
encontrar consolo em que, considerando todas as profecias, 
Deus tem estado à frente do seu povo, guiando-o a uma 
gloriosa vitória, embora não tenhamos todos os detalhes, 
personagens e calendários corretos. Jesus nos alertou para 
não nos preocuparmos com essas coisas mas em ser “suas 
testemunhas” (Atos 1:6–8). 

 
A primeira fala de Reis que merece consideração é a seguinte: “o 

que podemos pensar que são cumprimentos sólidos, na verdade podem 
não ser. Há muitas coisas que ainda não entendemos em Daniel e 
Apocalipse”. Como afirmado há pouco, de fato, isto é verdade. Realmente 
ainda não há resposta para todas as questões proféticas de Daniel e 
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Apocalipse de forma que aquilo que se pensa ser um cumprimento 
profético pode ainda ser modificado. 

 
Em Daniel 11, por exemplo, ainda há questões não completamente 

compreendidas acerca da identidade dos reis do Norte e do sul. Todavia, 
isto não significa que os cumprimentos proféticos como apontados pela 
posição tradicional adventista em relação a identidade do “chifre 
pequeno” e o recorte histórico dos 2300 anos e o “tempo do fim” em 
Daniel 8 não sejam sólidos. Reis está falando uma verdade, mas errando 
porque a está implicitamente aplicando a questões não relacionadas com 
ela. 

 
Em primeiro lugar, como se pôde observar até aqui, somente Roma 

preenche todos os requisitos proféticos apontados em Daniel 8. Somente 
um “tempo do fim” com início em 1798 e um calendário profético 
apontando para o século XIX atendem as demandas do texto bíblico. Não 
há até o momento outra proposta que satisfaça estas expectativas 
preditivas já cumpridas. 

 
Além disto, esta interpretação tradicional se refere a profecias cujo 

cumprimento, da atual perspectiva, está no passado e não no futuro. Isto 
confere a ela maior objetividade posto que não é possível modificar a 
ocorrência de coisas que aconteceram na história. As questões para as 
quais a falta de conhecimento traz incertezas está no futuro e não no 
passado. A fala de Reis simplesmente não se aplica ao que assevera a 
posição adventista tradicional acerca de Daniel 8. 
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Em segundo lugar, a verdade de que Reis está falando – “o que 

podemos pensar que são cumprimentos sólidos, na verdade podem não 
ser” – não é unilateral. Embora ele tenha tentado direcioná-la ao 
entendimento tradicional, ela também pode ser direcionada às suas 
próprias convicções interpretativas da profecia de Daniel 8. Se não é 
possível ter certeza de Roma como “chifre pequeno”, do “tempo do fim” 
como tendo se iniciado em 1798, dos 2300 anos como cumpridos em 1844, 
então, pela mesma razão, não é possível que se tenha certeza de Antíoco 
IV Epifânio como o “chifre pequeno” e, menos ainda, de “2300 tardes e 
manhãs” como 1150 dias literais e um ‘tempo do fim” que não é no fim. 

 
Se “há muitas coisas que ainda não entendemos em Daniel e 

Apocalipse” como ele disse, então deve haver muitas coisas não 
compreendidas em Daniel e Apocalipse no que dizem respeito à tese que 
Reis está defendendo. Se Reis pode ter certeza de sua posição mesmo que 
não haja respostas para todas as questões proféticas, da mesma forma a 
posição adventista tradicional pode estar certa de sua compreensão 
profética. 

 
Uma segunda fala de Reis no final de seu artigo a qual merece 

ponderação é a seguinte: “embora não tenhamos todos os detalhes, 
personagens e calendários corretos. Jesus nos alertou para não nos 
preocuparmos com essas coisas mas em ser ‘suas testemunhas’ (Atos 1:6–
8)”. Outra vez, ele está falando uma verdade. Mas, novamente, 
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direcionando-a a algo sem relação direta com o que afirma a posição 
adventista tradicional. 

 
Do modo como Reis aqui fala, leitores mais desatentos podem 

pensar que as datas proféticas bastante enfatizadas por intérpretes 
adventistas e presentes no ensinamento tradicional estão inclusas na 
afirmação de Jesus em Atos 1:6-8 na qual ele diz que há certos “tempos 
ou épocas” que o Pai reservou apenas para si. Isto faz parecer que a ênfase 
em alguns cumprimentos proféticos e as datas a eles associadas, o que 
talvez Reis tenha dito ao falar de “calendários”, estão em franca oposição 
à orientação de Jesus aos discípulos que lhes disse para testemunharem e 
deixarem estes tempos nas mãos de Deus. 

 
Para demonstrar que a verdade de que Reis fala não se aplica ao 

ensinamento adventista tradicional é necessário entender corretamente as 
palavras de Jesus aos seus discípulos prestes de sua partida de volta para 
o Céu. Mesmo depois de mais de três anos juntos, os seguidores de Jesus 
ainda ansiavam por um reino messiânico nos moldes políticos que 
pudessem subjugar Roma e devolver a Israel e aos judeus à glória do reino 
davídico como aliás algumas profecias veterotestamentárias previram. 
Apesar de Cristo ter tentado corrigir esta expectativa, sua ressurreição 
reacendeu as esperanças daqueles que o viam como o messias. É por isto 
que eles perguntam para Jesus: “Senhor, será este o tempo em que 
restaures o reino a Israel?” (At 1:6, ARA). A resposta que Cristo dará a esta 
indagação é a chave para saber se aquilo que Reis diz é aplicável ao 
ensinamento adventista do sétimo dia. 
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Jesus começa sua fala ou resposta dizendo que não era da 

competência dos discípulos saber dos “tempos ou épocas” que o Pai 
reservou pela sua autoridade. Ou seja, Cristo está dizendo que o tempo 
acerca do qual os discípulos gostariam de saber foram estabelecidos por 
Deus e que somente ele tinha este conhecimento. Este é o significado do 
verbo grego (tithémi) que a ARA traduziu como “reservou”. Está claro na 
fala de Jesus que este tempo que seus seguidores buscavam saber não 
fora revelado. Simplesmente não houve revelação quando a este 
calendário profético, o dia em que Cristo finalmente estabeleceria seu 
reino físico neste mundo. 

 
Este pronunciamento está em posição diametralmente oposta do 

que afirma a Igreja Adventista em sua interpretação profética, tanto na 
identificação do “chifre pequeno” como Roma quanto no estabelecimento 
do ano de 1798 para o início do “tempo do fim” e de 22 de outubro de 
1844 para o cumprimento da profecia de Daniel 8:14. Estes tempos, estes 
calendários e datas, ao contrário do que esperavam os discípulos ao 
formularem aquela indagação, foram todos revelados. Assim, uma vez que 
Deus os revelou em sua palavra, portanto, o tempo não revelado do qual 
Jesus falara não interfere na posição tradicional adventista. 

 
Além do mais, como dito há pouco, esta alegação de Reis também 

não é unilateral. Se Jesus estiver dando uma orientação que porventura 
devesse levar os adventistas a reverem sua ênfase em calendários, em 
datas, da mesma forma este conselho deveria fazer Reis reconsiderar sua 
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interpretação de 1150 dias como se tratando do período em que Antíoco 
oprimiu o povo e o templo e a ideia de um “tempo do fim” no segundo 
século a.C. 

 
A ênfase em datas não é inerente ao entendimento adventista, mas 

ao próprio texto bíblico-profético. É este texto quem fala de dias/anos e 
da parte final da história humana, o “tempo do fim”. Logo, por motivos 
óbvios, Jesus não poderia em nenhum momento estar falando algo 
contrário ao que dissera o profeta Daniel no passado. O fato é que, como 
se observa, Reis falou várias verdades para tentar produzir um engano. E 
aí está a sutileza de sua sagacidade retórica. Leitores incautos poderão se 
deixar levar por estas exortações. 

 
Talvez o fato que mais mereça atenção é a recomendação de Jesus 

para que seus seguidores fossem suas testemunhas. Reis recorre a esta 
fala de Jesus para, sutilmente, fazer com que seus leitores não deem 
importância às datas proféticas ou “calendários” como ele mesmo diz. Mas 
se este for o caso, então isto significaria que os trechos bíblicos da profecia 
que tratam de “calendários” e datas deveriam ser desconsiderados para 
que a preocupação das pessoas fosse apenas com o “testemunhar”. 

 
De maneira alguma Jesus está dando um conselho para que seus 

discípulos ignorassem certas partes da profecia bíblica em nome do 
testemunho. Ao contrário, seus discípulos deveriam dar testemunho de 
tudo aquilo que Jesus lhes ensinara (cf. Mt 28:18-20). Uma das coisas que 
Cristo ensinou a seus seguidores foi para se lembrarem das coisas que o 
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profeta Daniel dissera sobre o “abominável da desolação” (cf. Mt 24:15). A 
mensagem de Daniel fazia parte do testemunho dos discípulos até porque 
este profeta previu alguns eventos da vida de Jesus. 

 
O cerne desta questão é que Jesus deu ordens para que seus 

seguidores fossem suas testemunhas, mas não testemunhas daquilo que, 
do ponto de vista bíblico, é um engano senão daquilo que é verdadeiro 
posto que ele mesmo ensinou verdades e não mentiras. Isto aliás condiz 
exatamente com o que ele próprio diz ser: a verdade em pessoa (cf. Jo 
14:6). Desta maneira, a orientação de Reis é integralmente impertinente e 
por razões óbvias precisa ser calibrada. 

 
Ninguém é convidado por Cristo a ser uma de suas testemunhas 

estando cego para algumas realidades bíblicas. As testemunhas de Jesus 
devem ensinar outros a guardarem seus próprios ensinamentos. Se faz 
parte da Bíblia a compreensão correta de algum “calendário”, então isto 
deve ser ensinado a outros. Já que Reis exorta seus leitores a darem 
testemunho de Cristo, então aqui vai uma exortação para Reis: a 
compreensão da verdade e a rejeição do engano são coisas que devem 
vir antes do ato de testemunhar. Testemunhar o que em si mesmo é 
engano pode ser pior do que sequer não dar testemunho algum. Reis está 
recomendando que se dê testemunho do que exatamente? Os que aqui 
chegaram nesta leitura já sabem a resposta. 
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CAPÍTULO VII 
Alguns erros como (b)ônus 

 
 
 

Eu particularmente diria que não só é possível, mas é até provável 
que no início de sua jornada em defesa da posição defendida por McHarg 
Reis não tenha se dado conta das implicações de seus argumentos e 
alegações. Por que penso assim? Porque se estas implicações fossem 
previamente percebidas, imagino, o próprio Reis teria evitado algumas 
afirmações ou, pelo menos, reservado algum espaço em seu artigo para 
comentá-las. Simplesmente as ideias que Reis abraçou e tem divulgado 
por aí redundam em fatos questionáveis e, diga-se de passagem, até 
perigosos a fé cristã antes mesmo da fé cristã adventista do sétimo dia. 

 
Devemos nos perguntar, as ideias de Reis, algumas das quais são 

apresentadas em outros de seus artigos, aumentam a fé na Bíblia? Elas 
fortalecem a convicção de que a IASD é o remanescente visível na Terra, 
escolhido por Deus para pregar as três mensagens angélicas de 
Apocalipse 14, a última advertência do Céu ao mundo antes do regresso 
de Cristo? Neste capítulo você poderá obter a resposta para estas 
perguntas. Seu intuito é justamente mostrar alguns dos problemas das 
ideias e convicções, explícitas e implícitas, que são mantidas por Reis, não 
somente neste seu trabalho sobre Daniel 8, mas em outros de seus textos 
também. 
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Erro 45: A gênese das ideias de Reis 
 

Em seu artigo sobre o “chifre pequeno” de Daniel 8, o artigo que 
deu origem a este livro-resposta, Reis foi enfático ao afirmar que este 
símbolo é uma figura de Antíoco IV Epifânio, o rei selêucida que no século 
II a.C. oprimiu os judeus e profanou seu santuário. Contudo, este ponto de 
vista não foi formulado ou primeiramente apresentado por Reis. Aliás, 
além de mais antiga, esta interpretação é, atualmente, a mais aceita e a 
mais difundida tanto em círculos acadêmicos como em ambientes mais 
eclesiásticos. É deste modo que a maior parte dos intérpretes protestantes 
e católicos entende o texto de Daniel 8. Reis está simplesmente ecoando 
a opinião da maioria. Isto deve nos levar a indagar: afinal de contas, como 
surgiu esta interpretação que é diametralmente oposta à interpretação 
adventista tradicional? 

 
 Há um consenso na academia de que este entendimento acerca da 

identidade do “chifre pequeno” de Daniel, em particular do capítulo 8, 
tenha sido pela primeira vez trazido à público por volta do século III d.C. 
por um indivíduo chamado Porfírio, um filósofo neoplatônico (c. 234 – 304) 
que ficou bastante conhecido pela biografia que escreveu acerca de 
Plotino, um dos principais filósofos de língua grega do mundo antigo. 
Porfírio foi um dos principais difusores do neoplatonismo por todo o 
império Romano. Seu trabalho sobre as ideias de Aristóteles exerceu 
influência sobre o pensamento ocidental, pois de alguma maneira permitiu 
que as ideias aristotélicas pudessem encontrar um elo com o 
neoplatonismo ensinado até então por seu mentor, Plotino. 
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Não obstante, apesar de sua contribuição para a área da filosofia, o 

que nos interessa mesmo é o pensamento de Porfírio no que diz respeito 
à área da teologia, em especial daquela que está relacionada ao capítulo 
Daniel 8. Infelizmente, não temos a nossa disposição a obra completa de 
Porfírio, senão fragmentos dela. Além disso, o que se pode saber acerca 
do que ele pensava sobre Daniel não nos vem diretamente dele, mas 
indiretamente, por meio de cristãos que se propuseram a refutar suas 
alegações em torno da fé cristã. De qualquer forma, mesmo nesta 
situação, é possível saber quando e como as ideias que Reis defende e 
propaga, as ideias da maioria, tiveram começo de modo que elas possam 
ser avaliadas. 

 
O primeiro aspecto a ser considerada no que diz respeito a Porfírio 

é a sua própria pessoa, antes mesmo de suas ideias. Porfírio não só era 
um não cristão, mas um anticristão. Até onde se pode saber, em toda sua 
vida, ele nunca teve apreço pela fé cristã. Seu intuito nunca foi descobrir o 
que realmente a Bíblia ensina a respeito da identidade do “chifre pequeno” 
e se sujeitar a este ensinamento. Tudo o que este filósofo disse acerca da 
Bíblia e da fé cristã em particular não foi para expor a verdade bíblica, mas 
para depreciá-la. 

 
Seu estudo no livro de Daniel teve o intuito de menosprezar ou 

repudiar a natureza preditiva do livro, isto é, sua profecia. Ele nunca 
aceitou que este livro antecipasse eventos futuros. Com base nisto, é de 
se perguntar: será que alguém com este tipo de postura teria acertado em 
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sua interpretação de Daniel, na identificação do “chifre pequeno” do 
capítulo 8, para que hoje a maioria e inclusive Reis pudessem estar seguros 
de sua interpretação? Pense. 

 
Porfírio, por ser um filosofo alinhando com o neoplatonismo, agiu 

para contra-atacar as incursões dos ensinamentos cristãos no mundo 
helenizado greco-romano. Para ele, o livro de Daniel não foi escrito pelo 
profeta Daniel, figura proeminente no livro, e nem no sexto século a.C. 
como se entende, mas por um pseudo Daniel do segundo século a.C., mais 
precisamente na época dos Macabeus. 

 
Esta alegação foi desenvolvida para eliminar o elemento preditivo 

do livro já que o livro de Daniel, principalmente com a profecia das setenta 
semanas, fosse talvez o principal argumento cristão para demonstrar o 
messianismo de Jesus, isto é, que ele era o Messias prometido pelas 
Escrituras. Porfírio teve que reagir a esta tese cristã. E sua reação se 
consistiu numa negação da profecia presente no livro, inclusive aquela que 
trata do “chifre pequeno”. Sem o elemento preditivo e reconhecendo 
Daniel como do século II a.C., ele conclui que este chifre era ninguém mais 
que Antíoco IV Epifânio. 

 
Ao que tudo indica, foi a exatidão ou a precisão do cumprimento 

profético de Daniel na história, Cristo como o Messias, que levou Porfírio 
a dizer que este livro era uma obra escrita após os acontecimentos 
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(vaticinium ex eventu)29 e que este “chifre pequeno” era Antíoco IV 
Epifânio. Aqui abriu-se uma margem para que Roma, o império apoiado 
por Porfírio do ponto de vista ideológico ou filosófico, fosse retirado da 
cena profética e Jesus perdesse seu status messiânico fazendo com que a 
fé cristã não tivesse fundamento sobrenatural algum. 

 
Todo este pensamento de Porfírio pode ser encontrado em sua obra 

“Contra os Cristãos” que chegou até nós de modo indireto e fragmentado. 
Esta obra está dividida em 15 livros. No livro doze, ele expõe suas ideias 
sobre as profecias de Daniel algumas das quais acabaram de ser aqui 
apresentadas. 

 
Diante de todo este cenário factual, qual a chance de Porfírio ter 

acertado sua interpretação que visava apontar a identidade do “chifre 
pequeno” de Daniel 8? De fato, nenhuma interpretação está 
necessariamente certa só porque visa ser ortodoxa e outra, oposta, está 
obrigatoriamente errada porque se origina de uma fonte anticristã. Porém, 
o que se tem aqui não é apenas a interpretação de alguém não cristão 
que honestamente deseja descobrir a verdade bíblica. O que se tem aqui 
é a interpretação de alguém que era anticristão e por esta razão desejava 

                                                 
29 Expressão de origem latina cuja tradução é “previsão do evento”. Esta expressão é uma 
terminologia técnica para se referir a ideia de que aquilo que está escrito como se fosse 
uma profecia na realidade não se trata de uma profecia (previsão do futuro), mas de uma 
linguagem profética apenas, usada para descrever eventos ou coisas que já aconteceram 
antes da produção do próprio texto profético. Ou seja, é uma linguagem profética para 
falar de coisas passadas e não futuras. 
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mostrar a ineficácia desta fé. Noutros termos, como é possível conceber 
que alguém que desejava se opor ao cristianismo, que desejava mostrar a 
inutilidade desta religião, segundo sua concepção, tenha dado a 
interpretação certa de um texto usado por cristãos justamente para 
mostrar a origem sobrenatural de sua fé? Eu diria que isto não somente é 
hermeneuticamente improvável, mas espiritualmente nada convencional. 

 
Assim, fica claro que a ideia ou interpretação da maioria no que diz 

respeito à identificação deste “chifre pequeno”, a mesma ideia que Reis 
aceita e propaga, tem sua origem numa fonte anticristã que visava 
depreciar a própria fé do cristianismo e a fé no cristianismo. Dificilmente 
algo que começa errado termina produzindo acertos.30 Se desde sua 
gênese as ideias de Reis já estão afundadas em erro, o mesmo erro de 
interpretação cometido por Porfírio e em seu espírito anticristão, por qual 
razão agora elas estariam em harmonia com a verdade bíblica? Isto tudo 
simplesmente é bastante improvável. 

 
Dentro das páginas bíblicas, embora opositores de Deus tenham 

falado verdades como os “demônios gadarenos” que declararam a 
verdadeira identidade de Jesus (cf. Mc 5:7), a descoberta de tudo aquilo o 

                                                 
30 Para evitar que este trecho seja visto como uma “falácia genética”, falácia que consiste 
em desmerecer um argumento apelando para suas origens, é importante deixar claro que 
já foi demonstrado aqui neste livro porque a identificação do “chifre pequeno” com Antíoco 
está errada. Agora, porém, se ressalta apenas que além dos erros interpretativos cometidos 
por Porfírio/Reis, também sua intenção não era favorável ao cristianismo de modo que 
dificilmente sua posição seria biblicamente correta. 
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que é biblicamente verdadeiro nunca foi feita por qualquer um que 
estivesse em oposição a Deus. Não foram inimigos de Deus que 
descobriram a verdade, mas seus amigos. Portanto, por analogia, não foi 
Porfírio, alguém contrário as Escrituras, quem conseguiu encontrar a 
verdadeira identidade do “chifre pequeno”, mas aqueles que estiveram 
interessados em entender as páginas sagradas e, igualmente importante, 
também vivê-la. 
 

Erro 46: Problemas de ordem canônica 
 

Quantos livros tem a Bíblia? Estou convencido de que você não teria 
dificuldade de responder com confiança: 66. São 39 no Antigo Testamento 
e 27 no Novo Testamento. Mas se o foco desta pergunta fosse mudado – 
por que ela tem justamente estes 66 livros e não outros? – você seria capaz 
de dar uma resposta segura novamente? Bem, imagino que para esta 
pergunta o número dos que saberiam respondê-la com naturalidade seria 
bem menor. 

 
A resposta para esta indagação demanda um conhecimento da 

correta compreensão do cânon31 bíblico, principalmente de sua história 
formativa. Este conhecimento ajuda inclusive a entender por que razão 

                                                 
31 “Cânon” é um termo técnico utilizado para designar um conjunto de livros cristãos que é 
visto como revestido de autoridade. O cânon bíblico protestante é composto de 66 livros 
distribuídos nos Antigo e Novo Testamentos, 39 e 27 respectivamente. 
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dentro do cristianismo não há um consenso acerca dos livros que devem 
compor o cânon. O cânon católico tem 73 livros (sete livros a mais no 
primeiro testamento); o cânon dos cristãos bizantinos tem 78 livros; dos 
cristãos siríacos, 80; dos etíopes, 82; dos armênios, 78 e, dos coptas, 75. 32 

 
O conhecimento da história formativa do cânon bíblico nos ajuda a 

entender por que alguns livros se tornaram canônicos e outros não. Este 
conhecimento explica inclusive a existência desta pluralidade de cânones 
cristãos mencionada acima. No que diz respeito ao Antigo Testamento, os 
protestantes seguiram a tradição judaica com seus 24 livros. 33 

 
Em relação ao Novo Testamento, protestantes e católicos têm 

exatamente a mesma lista de livros canônicos. Pelo menos no cristianismo 
ocidental há um consenso concernente aos livros que compõem a 
segunda parte da Bíblia. Porém, a despeito destas questões divergentes e 
convergentes em torno da composição do cânon bíblico cristão, há um 
livro em especial que neste momento merece bastante atenção, pois ele 
está na base de toda argumentação de Reis. 

 

                                                 
32 “Coptas” são um grupo étnico-religioso de cristãos, especificamente de origem egípcia. 
33 O canon judaico, exceto pela forma (a disposição dos livros) é exatamente o mesmo 
cânon protestante no Antigo Testamento (AT). A forma e o nome dos livros do cânon 
protestante no AT seguem o padrão da Septuaginta (LXX), uma antiga tradução do Antigo 
Testamento hebraico para o grego. 
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Para Reis, como se sabe, o “chifre pequeno” de Daniel 8 é Antíoco 
IV Epifânio. Há mais de uma fonte histórica que descreve a relação deste 
monarca com os judeus no segundo século a.C., especialmente sua 
profanação do templo. Todavia, a principal fonte de informação história 
acerca deste rei é o livro deuterocanônico34 de 1 Macabeus. Sem este livro, 
a interpretação defendida por Res perderia a pouca força metodológica 
tem. Um fato, entretanto, é que a tese defendida por Reis – Antíoco como 
o “chifre pequeno” – depende do que este livro, ausente no cânon 
protestante, mas presente no cânon católico, descreve. Isto obviamente 
suscita um problema relacionado ao cânon bíblico, especialmente seu 
limite e seu conteúdo. 

 
O primeiro livro de Macabeus é fruto de um contexto, de um 

ambiente de intrigas políticas e religiosas. Em sua época, os judeus 
palestinenses enfrentavam um “inimigo invisível”: a influência da cultura 
grega. Esta influência atingiu seu clímax quando Antíoco profanou o 
templo. O espírito nacionalista judeu que prezava pela fidelidade às 
Escrituras e a manutenção da identidade judaica em face da helenização 
encontrou solo fértil em Matatias, o hasmoneu, sacerdote na época. Ele 
passou estes valores para seu filho, Judas Macabeus, que liderou a revolta 

                                                 
34 Literalmente, o termo “deuterocanônico” quer dizer “segundo cânon”. Esta palavra 
designa aqueles sete livros presentes no Antigo Testamento católico e ausentes no Antigo 
Testamento protestante. No concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, estes livros foram 
aceitos como canônicos pelos católicos. Este termo tende a ser mais preciso do que o 
termo “apócrifo”, geralmente utilizado por protestantes para se referir a estes mesmos 
livros e outros mais. 
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que culminou com a derrota de Antíoco e a perda de seu domínio sobre 
a Judeia, a célebre “Revolta dos Macabeus”. 

 
Algo importante a se frisar nesta disputa religiosa e cultural é que 

uma das principais coisas que evidenciava a oposição entre o helenismo e 
o judaísmo era a língua: o hebraico, idioma religioso dos judeus 
palestinenses, contra o grego, idioma dos judeus helenizados. Os livros 
escritos em hebraico eram os livros que compunham o cânon das 
escrituras dos judeus da Judeia, o cânon que cristãos protestantes adotam 
hoje. Os judeus helenizados, de fala grega, por outro lado, já tinham parte 
de suas escrituras traduzidas para o grego. Como era de se esperar, parte 
destes livros gregos, aqueles não originalmente hebraicos, foram 
rejeitados pelos judeus palestinenses porque, entre outras coisas, eram 
vistos como helenizados e, portanto, contrários aquela valorização das 
marcas judaicas, entra as quais o idioma era uma delas.35 

 
O livro de 1 Macabeus, escrito por volta do ano 100 a.C., descreve 

justamente o embate entre judeus pró-helenismo e judeus contrários a 
ele. Seu autor, embora nominalmente desconhecido, é um judeu 
palestinense. Em sua obra, ele descreve os acontecimentos desta guerra 
cultural e religiosa e de suas intrigas políticas, mas seu foco mesmo está 

                                                 
35 O cânon católico com seus sete livros a mais no Antigo Testamento, entre os quais está 
o livro de 1 Macabeus, e mais o acréscimo ao livro de Daniel (capítulos 13-14) não foi aceito 
pela ortodoxia judaica representada pelo segmento judeu palestinense. 
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na integridade da fé e da religião judaica, principalmente em sua luta 
contra a influência externa pagã. Portanto, seu autor é alguém zeloso da 
fé e um resoluto adversário da helenização. É cheio de admiração pelos 
heróis que combateram pela Lei e pelo Templo e que conquistaram para 
o povo a liberdade religiosa e posteriormente a independência nacional.36 

 
Tudo isto justifica um fato: 1 Macabeus foi escrito originalmente em 

hebraico, embora hoje só existam cópias suas escritas em grego. Assim, 
diante desta realidade, devemos nos perguntar: por qual razão este livro 
de 1 Macabeus não ingressou no cânon judaico palestinense e 
posteriormente no cânon protestante? A resposta só pode ser uma, já que 
em termos de conteúdo não há absolutamente nada neste livro que o 
desabonasse a não fazer parte deste cânon: o cânon judaico palestinense 
já estava encerrado na época de composição de 1 Macabeus. Isto justifica 
inclusive a valorização das Escrituras pelos judeus contrários à helenização 
porque simplesmente seu conjunto literário de livros sagrados já estava 
definido e tinham razões para se apegarem nele.37 

                                                 
36 De modo intrigante, a Bíblia faz referência, em Hebreus 11:35-38, provavelmente, ao livro 
de 2 Macabeus (2Mb 6:18-7:42), que contém textos mais problemáticos do ponto de vista 
doutrinário, mas não o faz ao livro de 1 Macabeus. 
37 Muito provavelmente, 1 Macabeus deveria estar incluso na enigmática visão de Ellen 
White: “Então eu vi a Palavra de Deus, pura e inalterada, e que somos responsáveis pelo 
modo como recebemos a verdade proclamada dessa Palavra. Vi que ela tinha sido um 
martelo para quebrar o coração duro em pedaços, e um fogo para consumir a impureza 
do metal fundido e o latão, de modo que o coração possa ser puro e santo. Vi que os 
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Em face disto, da integridade de conteúdo do livro de 1 Macabeus, 

de não conter nada que possa ser contrário à fé cristã protestante, 
principalmente adventista, podemos formular a seguinte indagação: Reis 
está correto ao propor, ou melhor, ao reproduzir uma tese que, entre 
outras coisas, depende de um livro extrabíblico, não canônico, para 
cristãos protestantes, inclusive adventistas? Isto não implicaria num 
problema, o reconhecimento de que a Bíblia não é suficiente e 
autoexplicativa já que a resposta para a identificação do símbolo do livro 
de Daniel estaria fora do cânon? 

 
Em primeiro lugar, a resposta para esta indagação é um claro sim. 

Simplesmente, a partir dos paradigmas protestantes de sola e tota 
Scriptura tal tipo de abordagem estaria errada já que para ser considerada 
como válida dependeria das informações dadas por um livro não canônico 
ainda que nele não haja absolutamente nada que possa contrariar a 
ortodoxia cristã. 

 
Em segundo lugar, a resposta para este questionamento continua a 

mesma. Esta interpretação “porfiriana” está fora dos padrões 
hermenêuticos protestantes, ainda que a maioria dos protestantes de hoje 

                                                 
apócrifos eram o livro escondido, e que os sábios destes últimos dias devem entendê-los. 
Vi que a Bíblia era o Livro padrão, que nos julgará no último dia. Vi que o céu seria muito 
barato, e que nada era tão precioso que não pudesse ser sacrificado por Jesus, e que 
devemos abrir mão de tudo para entrar no reino” (Manuscript Releases , vol 16, p. 34. Ênfase 
acrescida). 
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compartilhe da mesma tese de Reis. Ela extrapola os limites do cânon. 
Como réplica Reis pode alegar: e a interpretação tradicional não extrapola 
o cânon, colocando o cumprimento da profecia no século XIX quando 
cânon já estava encerrado? Esta é uma questão interessante. Mas a 
resposta para ela é não. Ainda que a interpretação adventista tradicional 
coloque o cumprimento das profecias de Daniel 8 no século XIX, isto está 
dentro dos limites estabelecidos pelo cânon bíblico, principalmente pelas 
revelações de Apocalipse. 

 
Em primeiro lugar, é o texto canônico de Daniel quem coloca o 

cumprimento de sua própria predição no século XIX. Logo, a interpretação 
que identifica o evento neste século está apenas sendo condizente com o 
texto canônico (sola scriptura). Em segundo lugar, o último livro do cânon 
bíblico, Apocalipse, retoma os tempos proféticos de Daniel relacionados 
ao tempo do fim (cf. Dn 7:25; 12:4 e 7) e os projeta para o futuro tendo 
como referência histórica a perspectiva do apóstolo João, escritor do livro 
(cf. Ap 12:6 e 14). Terceiro, dentro do cânon, principalmente em Daniel e 
Apocalipse (tota Scriptura), é possível se perceber uma ênfase no fim da 
história humana terrestre. 

 
Desta forma, uma interpretação que entende que uma profecia se 

cumpre com eventos fora do recorte histórico no qual o cânon se formou 
não pode ser vista como extrabíblica ou não canônica. Para que algo seja 
canônico é preciso que ele tenha seu conteúdo em harmonia com o cânon 
e não que tenha sido formulado no mesmo recorte histórico no qual o 
cânon se formou. 
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E não é isto o que acontece com a tese de Reis. O único texto no 

cânon que trata indiretamente de Antíoco é Daniel 11:14-15. Porém, este 
verso é por demais pobre em informações relacionadas ao capítulo 8 para 
colocá-lo como cumprimento da predição de 8:14. Ademais, dentro do 
próprio capítulo 8, como visto, não há espaço para o cumprimento desta 
profecia no segundo século a.C., época deste rei selêucida. 

 
O fato é que a interpretação de Reis depende de informações 

contidas em um livro não bíblico para que ela possua alguma relação com 
o texto bíblico de Daniel 8. Já a interpretação tradicional, por outro lado, 
possui consistência com a história abarcada pelo cânon, desde o momento 
em que a profecia foi proferida por Daniel até o momento em que ela se 
cumpre no século XIX além de seu conteúdo ser cem por cento canônico. 
Daniel 2, por exemplo, nos fornece uma estrutura na qual todos os 
cumprimentos proféticos teriam seu cumprimento antes da chegada do 
reino eterno de Cristo. 

 
De qualquer forma, duas coisas ninguém pode negar, seja favorável 

à interpretação adventista tradicional ou à interpretação de Reis. Primeira, 
o livro de 1 Macabeus é um livro presente no cânon católico, mas ausente 
no cânon protestante. Segundo, os católicos-romanos identificam o “chifre 
pequeno” de Daniel 8 como Antíoco e possuem uma “base bíblica” pra 
isto já que Antíoco aparece dentro de seu próprio cânon, inclusive no livro 
de 1 Macabeus. 
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Sendo estes os fatos, não é inverossímil que pensemos da seguinte 
maneira: a aceitação de que o “chifre pequeno” de Daniel 8 é Antíoco é 
um reconhecimento implícito ou indireto de que Roma está certa, e certa 
em dois sentidos: (1) em ter o cânon que tem e, por isso, em (2) interpretar 
Daniel 8 como interpreta. O irônico e trágico disto tudo é que a 
interpretação tradicional adventista é aquela que identifica Roma como 
este chifre e os protestantes em geral, os que têm um cânon diferente do 
cânon romano, concordem com Roma. E, incoerentemente, concordem 
com Roma ao tentar não introduzir Roma no cumprimento profético de 
Daniel 8, mas identificando o “chifre pequeno” como Antíoco. 

 
À luz de tudo isto, uma colocação feita há pouco – não há nada que 

desabone o livro de 1 Macabeus para que ele não entrasse no cânon 
judaico-protestante – começa a fazer sentido. Ao que tudo indica, o cânon 
já estava fechado na época de produção deste livro, o século II a.C. Mas o 
principal motivo para justificar sua não inclusão na lista autoritativa de 
livros não é seu próprio conteúdo, mas a soberania divina. Este livro 
apenas descreve uma história real de como a fidelidade às Escrituras levou 
muitos a sacrificarem sua vida em prol do que julgavam estar biblicamente 
correto. 

 
Todavia, é perfeitamente plausível se pensar que Deus não tenha 

permitido a entrada deste livro no cânon judaico-protestante para que a 
própria Bíblia não fornecesse base escriturística (princípio de sola e tota 
Scripturas) para uma interpretação errada do texto de Daniel. Se esta 
opinião estiver certa, e somente na eternidade será possível prová-la como 
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verdadeira ou não, isto seria um claro sinal de que, malgrado a formação 
do cânon tenha se dado na história, a Bíblia não caiu pronta do céu, e por 
meio de mecanismos inerentes à própria história, escolhas e decisões 
humanas, Deus sempre esteve à frente de tudo. E isto não seria diferente 
com a formação de sua palavra. Aliás, a soberania de Deus é um dos temas 
centrais do livro de Daniel. O que da perspectiva humana é uma mera 
sucessão de causa e efeito, da perspectiva celestial é Deus agindo para 
cumprir seus planos aqui na Terra. 
 

Erro 47: Utilização do método “texto-prova” 
 

Se você, caro leitor, for um membro de igreja assíduo, ou mesmo 
nem tanto assim, muito provavelmente você já teve ter se deparado com 
alguém usando o texto de 1 Coríntios 2:9 para falar das belezas e 
maravilhas inimagináveis que Deus preparou no Céu ou na Nova Terra 
para nós; ou com alguém afirmando que você não pode emitir opinião 
crítica sobre um comportamento comprovadamente impróprio de outrem 
porque Jesus disse “não julgueis” (Mt 7:1); ou ainda com outra pessoa 
otimista que numa tentativa de te motivar e te colocar emocionalmente 
pra cima diga que você tudo pode em Jesus, aquele que te fortalece (Fp 
4:13); e ainda há aqueles que para valorizarem cultos com poucas pessoas 
presentes digam que o importante é a presença de Deus já que ele sempre 
estará presente ao lado de duas ou três pessoas reunidas em nome dele 
(Mt 18:20). 
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Todos estes textos, e muitos outros, possuem algo em comum: o 
seu uso fora do contexto. Como já dito aqui neste livro, o contexto é a 
força reguladora da interpretação. Sem ele, não há limites para o 
significado dos textos. A título de exemplo, digamos que eu desejasse 
convencer alguns da igreja de que as pessoas devem ser sepultadas 
sempre juntas de seus familiares. Eu teria no texto de Deuteronômio 32:50 
um texto que “provaria” minha ideia já que ali é dito que Moisés, ao 
morrer, deveria ser recolhido junto de seu povo da mesma forma que seu 
irmão Arão foi. Ou ainda, digamos que quisesse convencer as pessoas a 
estudarem a Bíblia de forma completa, considerando sua totalidade, o que 
está corretíssimo. Isaías 28:10 seria um ótimo texto para provar esta minha 
tese, já que ali é dito “preceito sobre preceito regra sobre regra, um pouco 
aqui e um pouco ali”. 

 
O problema? Todos estes textos estão sendo usados fora de seus 

reais contextos. E sem seus contextos, seus abalizadores, eles possuem 
frases e palavras que podem servir para quaisquer interesses, sejam eles 
bons ou maus. Uma rápida olhada para a história cristã mostra que este 
modo de usar o texto bíblico é perigosíssimo. Fazendo uso da Bíblia, 
alguns eram favoráveis à manutenção da escravidão enquanto outros, 
usando a mesma Bíblia, eram contrários a ela; usando textos bíblicos, 
alguns são favoráveis à ordenação feminina ao ministério pastoral 
enquanto outros são contrários a ela. 

 
Uma das razões para esta polarização, entre outras, é que nem todos 

fazem correto uso dos textos por ignorarem seus devidos contextos. E, 
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perceba, o problema não está com o texto bíblico em si, mas com o uso 
indevido que dele é feito principalmente por não se levar em conta o seu 
contexto na hora de interpretá-lo e de usá-lo para alguma finalidade. 

 
Este modo de usar os textos da Bíblia, sem considerá-los em seus 

contextos e tendo como finalidade provar uma ideia previamente 
estabelecida, tem nome e sobrenome. Ele se chama método “texto-prova”. 
É o método mais utilizado na igreja, seja em sermões, em palestras, em 
estudos bíblicos, em conversas informais etc. Talvez duas coisas expliquem 
o porquê de sua popularidade. Primeiro porque ele é ótimo para fazer o 
texto bíblico concordar com o que previamente já concordamos, julgamos 
ser certo. E segundo porque é simples de usá-lo. Para isto basta que se 
fale ou se escreva o que se pensa e mencione a referência bíblica que pode 
“provar” que nossa ideia ou fala está biblicamente correta. Este método é 
o método da conveniência por excelência. 

 
É importante frisar que o que torna este método bastante 

problemático não é a busca por textos bíblicos que “provem” nossas ideias 
prévias até porque todas as ideias devem de fato ser provadas, testadas, 
pelos textos bíblicos. A busca por passagens para subsidiar argumentos, 
teses, teologias e doutrinas é válida e está em perfeita harmonia com o 
princípio hermenêutico protestante de sola e tota Scriptura. 

 
O problema deste método é que, quase sempre, nesta busca por 

textos bíblicos que confirmem o que dizemos ou pensamos, o contexto 
dos textos é sacrificado de modo que acabamos por fazer a Bíblia 
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concordar conosco em vez de nós verificarmos se nossas ideias estão de 
acordo com a Bíblia. Este método, simplesmente, é traiçoeiro. E apesar de 
sua facilidade, ele deve ser recomendado apenas para aqueles que já 
conhecem o contexto no qual uma passagem bíblica específica ocorre. 

 
Neste trecho da leitura você já deve estar percebendo onde quero 

chegar ou o que pretendo mostrar: Reis peca por fazer uso deste método 
“texto-prova” em seu artigo. E isto é contraditório e irônico porque no 
início de seu texto ele se propôs a adotar como método interpretativo uma 
“’leitura próxima’ (atendo-se ao contexto imediato) do texto de Daniel em 
suas línguas originais, a fim de reconstruir o significado pretendido pelo 
autor nessas passagens”. Ressalta-se, ele se propôs a aplicar este método 
de “leitura próxima” no texto de Daniel. Logo, ele não tem a “obrigação” 
metodológica de aplicá-lo a outros textos bíblicos. 

 
Porém, isto não impede que ele tenha recorrido ao famigerado 

método texto-prova no restante de seu artigo, principalmente no uso de 
passagens que não pertençam ao texto do profeta em questão. Para 
avaliar se Reis fez ou não uso deste método texto-prova em seu trabalho, 
o critério a ser considerado por mim, além de averiguar se o uso da 
passagem condiz com seu significado dentro do contexto, é perceber se 
ele faz uso de determinado texto bíblico apenas porque este texto possui 
um palavreado ou fraseologia que lhe sirva de argumento sem 
necessariamente condizer com seu significado contextual. 
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O primeiro texto aludido por Reis em seu artigo e que se ajustaria 
nestes critérios supracitados é o texto não canônico de 1 Macabeus 1:41-
57. Para Reis, este texto indica que “o selo sobre Daniel já havia sido 
removido, pois os judeus entenderam as visões de Daniel como aplicando-
se às profanações de Antíoco IV Epifânio no século II a.C”., especialmente 
a “abominação desoladora” prevista para o “tempo do fim” (cf. Dan 9:27; 
11:31, 35, 40; 12:11; 1 Mac 1:41-50, 57). Segundo este uso de Reis, este texto 
não bíblico “prova” duas coisas: (1) que a “abominação desoladora” (cf. Dn 
9:27) prevista para o “tempo do fim” se cumpriu em Antíoco e (2) o selo 
sobre o livro de Daniel (cf. Dn 12:9) havia sido retirado. Não obstante, uma 
leitura rápida no texto vai na contramão desta interpretação. 

 
O texto assim encontra-se: 
 

Então, o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, 
prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. 
Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos 
os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de 
Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e 
violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei 
enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, cartas prescrevendo 
que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. 
Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo; 
violar os sábados e as festas; profanar o santuário e os santos; 
erigir altares, templos e ídolos; sacrificar porcos e outros 
animais impuros. Deviam também deixar seus filhos 
incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de 
impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a 
esquecer a Lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que 
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não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor 
que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários 
para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. 
Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, 
cada uma por sua vez. Houve muitos dentre o povo que 
colaboraram com eles e abandonaram a Lei. Fizeram muito 
mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em 
asilos e refúgios ocultos. No dia quinze do mês de Casleu, no 
ano cento e quarenta e cinco, Antíoco fez erigir a 
Abominação da desolação sobre o altar. Também 
construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. 
Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças 
públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da Lei que 
achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse 
encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que 
mostrasse gosto pela Lei, morreria por ordem do rei (ênfase 
acrescida). 

 
Como é possível observar, a palavra “abominação” só ocorre em 

duas ocasiões neste excerto e em nenhuma delas seu uso “prova” que a 
“abominação desoladora” prevista para o “tempo do fim” se cumpriu em 
Antíoco como alegou Reis. Nas duas ocasiões em que a palavra 
“abominação” ocorre neste texto ela significa impureza religiosa. 

 
No primeiro uso – “Deviam também deixar seus filhos 

incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e 
abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a Lei e a transgredir 
as prescrições” – isto é reforçado pela presença da palavra “impureza” ao 
lado da palavra “abominação” e pela obrigação de que os judeus deviam 
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“esquecer a Lei” e “transgredir [suas] prescrições”. Esta primeira ocorrência, 
está longe de “provar” a alegação de Reis. 

 
A segunda ocorrência do termo “abominação” – “No dia quinze do 

mês de Casleu, no ano cento e quarenta e cinco, Antíoco fez erigir a 
abominação da desolação sobre o altar” – claramente indica o sacrífico no 
templo de algum animal impróprio para este fim, um animal impuro 
segundo as prescrições levíticas (cf. Lv 11). Isto é reforçado pelo fato de 
que a expressão “abominação da desolação” vem precedida da locução 
“fez erigir”, uma terminologia cúltica e ritualística das atividades sacrificais. 
Embora não se possa negar que a terminologia “abominação da 
desolação” seja uma alusão ao palavreado usado pelo profeta Daniel (cf. 
Dn 9:27; 11:31 e 12:11), este uso fraseológico em 1 Macabeus dificilmente 
provaria que Antíoco é o cumprimento da profecia de Daniel e que o livro 
de Daniel deixara de estar selado. Noutras palavras, Reis recorreu e este 
método “texto-prova” ao usar o texto de 1 Macabeus 1:41-57 apenas 
porque a expressão “abominação da desolação” está presente nele e, em 
seu cenário interpretativo hipotético, ele “provaria” sua alegação. 

 
João 10:22 é o segundo texto no artigo de Reis que é utilizado por 

ele por meio do método “texto-prova”. Nas palavras do próprio Reis: “Este 
foi um evento tão importante para os judeus [a purificação do santuário 
pelos Macabeus] que até Jesus celebrou esta restauração durante a Festa 
da Dedicação (Hannukah) como registrado em João 10:22”. 
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À primeira vista, não há nada de errado com esta fala até porque, 
de fato, a purificação do templo no século II a.C. pelos Macabeus foi um 
evento importante na história judaica. Mas uma leitura no fluxo de 
pensamento do artigo de Reis mostrará que nas estrelinhas está a asserção 
de que Jesus endossou a interpretação que vê em Antíoco o cumprimento 
de Daniel 8.  

 
Nada mais equivocado. João menciona a festa para marcar o tempo 

e o lugar em que o diálogo que se segue no texto (v. 23-39) aconteceu 
sem nenhuma intenção de demonstrar que a participação de Jesus 
naquele evento significasse um endosso de cumprimento profético. Reis 
fez uso deste verso mediante o método “texto-prova” porque a “Festa da 
Dedicação” lhe serviu de elo entre sua interpretação profética e a pessoa 
de Jesus, mas sem nenhum respaldo contextual do texto. 

 
O terceiro texto bíblico no trabalho de Reis usado para fundamentar 

algumas de suas ideias com base no método “texto-prova” é o texto que 
se encontra em Atos 1:6-8, um verso já explicado aqui para refutar um de 
seus argumentos. Neste texto de Atos, Jesus responde à pergunta dos 
discípulos quanto ao tempo em que suas expectativas messiânicas de um 
reino que subjugasse os romanos seriam satisfeitas. Para Jesus, os 
discípulos não deveriam se preocupar com este tempo senão apenas em 
dar testemunho seu. Reis, por outro lado, faz uso destas palavras de Cristo 
para falar que não devemos nos preocupar com “calendários corretos”, 
isto é, o tempo de cumprimento das profecias como o faz a intepretação 
adventista tradicional. 
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Usar o texto de Atos 1:6-8 desta forma é fazer uso clássico do 

método “texto-prova”. Embora Jesus tenha falado de tempo, o tempo ao 
qual Jesus se refere não é o tempo do qual fala Daniel 8. Como Reis quer 
refutar o entendimento tradicional, ele viu na fala de Jesus contrária à 
expectativa temporal dos discípulos um palavreado útil para fundamentar 
sua ideia prévia de que a ênfase no calendário profético de Daniel dada 
pelos intérpretes adventistas está errada. 

 
O quarto e último texto bíblico mencionado empregado por Reis 

usando o método “texto-prova” é Apocalipse 22:18, um verso até bastante 
conhecido dos estudantes da profecia. Assim diz o verso bíblico: “Eu, a 
todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: Se 
alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos 
escritos neste livro”. Para Reis, este acréscimo consiste num acréscimo de 
“intepretações inflexíveis”. Nas palavras dele mesmo: 

 
A interpretação final dessas visões provavelmente nos 
escapará até que entremos na glória. Então, é melhor não 
‘acrescentar’ coisas (Apoc 22:18) a essas profecias, impondo-
lhes interpretações inflexíveis que acabam neutralizando sua 
significância duradoura, a ‘verdade presente’ (ênfase 
acrescida). 

 
Reis recorre a este texto de Apocalipse para tentar “provar” que a 

intepretação adventista é uma interpretação inflexível que acaba 
neutralizando a mensagem do texto profético de Daniel, a “verdade 
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presente”. O problema com o uso que Reis faz deste texto é que por 
“acréscimo” o texto apocalíptico quer dizer a modificação deliberada de 
conteúdo da profecia e não uma possível interpretação da profecia bíblica 
como fazem os intérpretes da posição adventista tradicional. Este 
entendimento é confirmado pelo verso seguinte no qual é dito que os que 
retirarem algo da profecia também sofrerão uma pena capital (cf. Ap 
22:19). Da mesma maneira que não se deve acrescentar nada ao conteúdo 
profético (v. 18) também não se deve retirar nada dele (v. 19). 

 
Reis, a partir de sua própria perspectiva, tem boas razões para 

concluir que a interpretação adventista é falha e está errada. Todavia, por 
outro lado, não é justificável sua postura de pensar que a interpretação 
adventista seja uma modificação do conteúdo da profecia bíblica como 
ele afirma ao fazer uso deste texto joanino (Ap 22:18) por meio deste 
famigerado método. Na pior das hipóteses, a interpretação adventista 
tradicional consistiria apenas num equívoco interpretativo, mas não numa 
mudança deliberada do texto bíblico. Reis fez este uso de Apocalipse 22:18 
porque lhe foi conveniente. E como já dito, o método “texto-prova” é o 
método da conveniência por excelência porque permite que um texto 
bíblico signifique quase qualquer coisa. Reis precisará de outras 
artimanhas hermenêuticas para convencer os adventistas mais críticos de 
suas ideias. 
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Erro 48: “Coincidências” cronológico-interpretativas e 
rebeldia 
 

Existe alguma forma objetiva de se saber qual das duas propostas 
está certa? Será que não há um meio de se determinar para longe da 
dúvida quem está certo e quem está errado afinal? Por que não podemos 
fazer afirmações de modo que a discussão acerca de qual interpretação 
está correta – se a interpretação tradicional adventista ou a interpretação 
de Reis – seja definitivamente encerrada? Na matemática não há 
discussões se dois mais dois são quatro. Assim, não seria possível 
sabermos que uma proposta está certa e a outra errada? 

 
Respondendo diretamente à pergunta, a resposta é não. 

Infelizmente, não temos aqui um cenário matemático no qual se possa 
afirmar para longe da dúvida que uma proposta está certa e a outra 
automaticamente errada. Porém, se pressupormos que por Deus estar no 
controle do tempo (1) ele é capaz de prever o futuro com precisão e (2) o 
texto profético reflete esta precisão, então somente uma destas duas teses 
se encaixa neste quadro. 

 
Para descobrirmos então qual destas duas propostas se ajusta a 

estes dois pressupostos é necessário que se mude o ponto de partida. 
Ambas as interpretações partem do texto profético, de sua leitura e 
compreensão, para encontrarem os eventos ocorridos na história que 
cumpram a profecia. Isto só é possível porque da atual perspectiva, do 
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presente, estes eventos estão no passado, tanto os pertinentes a Antíoco 
como propõe Reis quanto os relacionados a Roma como afirmam os 
intérpretes da posição adventista tradicional. 

 
Obviamente, diante do fato de que interpretação de texto não é uma 

ciência exata como a matemática, a discussão em torno de qual 
interpretação está correta é menos objetiva, pois os intérpretes tendem a 
ajustar os textos as suas pressuposições particulares ou a própria 
conveniência. O resultado é que a pergunta – qual das duas interpretações 
está certa e a outra errada? – continua sem resposta objetiva. 

 
Isto, contudo, muda de cenário se a origem do debate deixar de ser 

a interpretação do texto bíblico e passar para os próprios eventos 
históricos em si. As interpretações textuais tendem a possuir um grau de 
subjetividade, e a interpretação bíblica não foge a isto. Não é assim, 
porém, com as datas em que os eventos históricos aconteceram. Um 
evento destes não é passível de discussão acerca do quando aconteceu. É 
possível sim discutir acerca de quem está certo ou errado no que diz 
respeito à certeza de quando um evento aconteceu. Mas uma vez que um 
evento só acontece num determinado ponto do tempo, num ponto 
específico da linha histórica, então qualquer evento, na história, ou 
aconteceu, ou não aconteceu. 

 
Aqui há a objetividade não encontrada quando o que se discute é a 

interpretação bíblica. Como ilustração, é possível discutir quem acertou ou 
não o resultado de uma equação matemática, mas não é possível discutir 
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quantos possíveis resultados certos tem uma equação matemática diante 
do fato de que ela exige apenas um único resultado certo. 

 
Dito doutra forma, embora o escritor bíblico quisesse comunicar 

uma mensagem, por se tratar de um processo comunicativo, o texto, 
inclusive o bíblico, pode abrir margem para outras interpretações não 
pretendidas por seu autor. Isto não quer dizer que toda e qualquer 
interpretação do texto da Bíblia esteja certa. Mas quer dizer que mais de 
uma interpretação pode ser algo possível ainda que algumas careçam de 
plausibilidade hermenêutica. Com eventos históricos isto não acontece, 
pois eles sempre serão eventos singulares bastando ao homem do 
presente apenas saber quando eles aconteceram. É possível, por exemplo, 
que as pessoas discutam acerca do quando aconteceu a independência 
do Brasil, caso alguém duvide que ela tenha ocorrido em 7 de setembro 
de 1822. 

 
Mas este Dia da independência não abre margem para que duas 

posições antagônicas acerca do quando ele aconteceu sejam vistas como 
“interpretações plausíveis”. Aqui, uma interpretação certa implica que a 
outra está errada. Ou seja, para sabermos qual das duas interpretações 
bíblicas, a de Reis ou a dos adventistas, se encaixa no texto da Bíblia, 
pressupondo que Deus revela o futuro com precisão, o melhor ponto de 
partida são os eventos históricos e não o texto da Bíblia em si. 

 
Alguns podem pensar que esta não é uma abordagem segura 

porque abre margem para que o texto bíblico seja “interpretado” de forma 



336 
 

desonesta, torcendo seu significado de modo a fazê-lo se ajustar ao 
evento previamente pretendido. Esta, de fato, é uma preocupação 
bastante pertinente. Entretanto, ela não é aplicável ao que aqui proponho. 
E a razão para isto é simples. Neste momento, não se está discutindo 
acerca de uma interpretação do texto bíblico, o que justificaria esta 
ressalva. 

 
O que aqui está se discutindo é qual das duas interpretações se 

ajusta aos dois pressupostos há pouco mencionados: (1) Deus pode revelar 
o futuro com precisão e (2) o texto bíblico profético, em particular Daniel 
8, demonstra esta precisão. Somente uma destas duas propostas se ajusta 
a este cenário. De qualquer maneira, é assim que alguns textos proféticos 
são compreendidos, somente quando os eventos previstos se tornam 
eventos históricos. 

 
A posição defendida por Reis consiste no seguinte: no século II a.C., 

entre os anos 168 a.C. e 165 a.C., o rei selêucida Antíoco IV Epifânio oprimiu 
os judeus e profanou o templo de Jerusalém oferecendo sacrifícios 
impuros. De acordo com o texto de 1 Macabeus 1:54-59 e 4:52-54, 
sabemos que toda esta profanação durou exatamente três anos e dez dias 
ou simplesmente 1090 dias.38 

 
                                                 

38 O início da profanação se deu no dia 15 do mês de Ceslau do ano 145 (cf. 1Mb 1:54) 
enquanto seu término aconteceu no dia 25 do mesmo mês, mas do ano 148 (cf. 1Mb 4:52-
54). Este período soma três anos e dez dias ou simplesmente 1090 dias, considerando o 
ano como tendo 360 dias. 
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Daniel 8:14, segundo a interpretação de Reis, apresenta um período 
de 1150 dias já que as “2300 tardes e manhãs” são vistas por ele como os 
dois sacrifícios que aconteciam diariamente no templo. Como se observa, 
há uma diferença de 60 dias, cerca de dois meses, entre a duração do 
evento e a interpretação proposta por Reis. Em todas as tentativas até hoje 
feitas nunca ninguém conseguiu encaixar com precisão este tempo no 
período de Antíoco Epifânio. E isto chama a atenção posto que nem 
tentando modificar a interpretação o evento Antíoco se encaixou 
precisamente ao texto bíblico. 

 
Por outro lado, a interpretação adventista tradicional entende que 

as “2300 tardes e manhãs” são um tempo que serve de macroestrutura 
histórico-profética precisamente delimitada na qual uma série de outros 
eventos aconteceram, além daqueles que marcam seu início e seu fim. 
Estes eventos que acontecem dentro deste recorte histórico de “2300 
tardes e manhãs” (2300 anos) são o que conferem à posição adventista 
um elevado grau de confiabilidade e de extremo ajuste àquelas duas 
premissas condutoras desta abordagem: (1) Deus pode revelar o futuro 
com precisão e (2) o texto bíblico profético de Daniel revela esta precisão. 
Assim, se por um lado o entendimento adventista é mais complexo do que 
o entendimento de Reis, por outro ele é mais confiável. 

 
Para percebermos esta confiabilidade, comecemos esta reflexão de 

modo regressivo, dos eventos históricos finais para os iniciais até 
percebermos como isto se ajusta ao texto bíblico, o que revelará uma 
precisão impressionante, uma irrefutável revelação sobrenatural. No início 
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do século XIX se intensificou, em especial nos EUA, o estudo das profecias 
bíblicas, principalmente as contidas nos livros de Daniel e Apocalipse. 
Durante séculos, o livro de Daniel foi uma obscura composição literária. 
Ainda que ele possa ter sido estudado em certos lugares, os seus principais 
ensinamentos e profecias permaneceram misteriosos. Mesmo que a tese 
defendida por Reis já tivesse adeptos, afinal ela foi proposta por Porfírio 
no terceiro século, a ignorância em torno das minúcias de Daniel 8:14, por 
exemplo, permanecia já que a proposta “porfiriana” não consegue 
encontrar exatidão cronológica. 

 
Esta situação, contudo, começou a mudar com a Reforma 

Protestante. Mais pessoas passaram a estudar as profecias de Daniel. 
Tempos depois, surgiu Isaac Newton, que foi um dos estudiosos bíblicos 
proeminentes da época que deu grande contribuição na compreensão 
destas profecias. Mas nada se compara ao que aconteceu no fim do século 
XVIII e início do século XIX. 

 
O estudo do texto bíblico de Daniel difundiu a crença de que o 

advento de Cristo estava às portas. Joseph Wolf, na Inglaterra; Manuel 
Lacunza, na América do Sul e William Miller no EUA são apenas alguns 
daqueles muitos que passaram a estudar as profecias referentes ao “tempo 
do fim”. Ora, este fato histórico não condiz exatamente com o que 
assevera a interpretação adventista tradicional, de que no “tempo do fim”, 
a partir de 1798, o livro de Daniel até então selado seria reaberto e 
compreendido (cf. Dn 12:4)? Qual seria a probabilidade matemática da 
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interpretação adventista estar errada e o evento histórico ter acontecido 
como previu esta suposta interpretação errada? 

 
Nestes mesmos idos, nas proximidades dos anos de 1843 e 1844, 

cerca de 45 anos depois de 1798, um movimento religioso americano 
designado como movimento milerita ou simplesmente milerismo estava 
estudando as profecias de Daniel, em especial a do capítulo 8, com grande 
expectativa pelo segundo advento de Cristo. 

 
Ora, não é isso o que diz a interpretação tradicional adventista, que 

segundo Daniel 12:12, exatamente 45 anos depois do início do “tempo do 
fim” (cf. Dn 12:11), haveria um grupo de pessoas do povo de Deus rotuladas 
como “bem-aventuradas” por estarem esperando o cumprimento das 
profecias, em especial aquelas relacionadas à parte final da história 
humana cujo clímax é o retorno de Jesus?39 Qual seria a chance 
matemática do entendimento adventista estar equivocado sabendo que 
estes eventos aconteceram justamente no momento em que aconteceram, 
encaixando-se perfeitamente no que propõe esta igreja? 

 
O que dizer então do período que abarca o domínio do “chifre 

pequeno” (cf. Dn 7:25; 11:13; 12:4) que, ao se encerrar, daria início ao 

                                                 
39 Segundo a interpretação adventista tradicional, tanto os “1290 dias” (Dn 12:11) quanto os 
“1335 dias” (Dn 12:12) são símbolos de 1290 e 1335 anos. Ambos recortes começaram juntos, 
em 508. Enquanto os 1290 anos terminaram em 1798, os 1335 se encerram em 1843-44. 
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chamado “tempo do fim”?40 Em 538, o imperador Justiniano tornou o 
bispo de Roma, o papa, o chefe mor de todas as igrejas cristãs da época. 
Isto fez com que a última tribo bárbara que antagonizava com o papado, 
os ostrogodos, viesse a colapso. Este ato imperial pode ser lido no 
chamado Edito de Justiniano. Desde então, os papas usufruíram de grande 
poder na história. Em fevereiro de 1798, porém, a mando de Napoleão 
Bonaparte, o general Berthier aprisionou o papa Pio VI (Giovanni Braschi). 

 
Este evento marca, oficialmente, o fim da Idade Média e da 

supremacia papal, admitamos isto ou não. Desta maneira, nos anais da 
história, temos 1260 anos de supremacia papal (538-1798), o que coaduna 
com interpretação tradicional do tempo profético mencionado em Daniel 
7:25. Qual seria a probabilidade matemática de uma suposta interpretação 
errada (a interpretação tradicional adventista) estar errada em seu modo 
de entender os tempos proféticos de Daniel e, simultaneamente, os 
eventos na história terem acontecido conforme este entendimento? 

 

                                                 
40 Entendendo os 3,5 tempos de Daniel 7:25 como 3,5 anos (cf. Dn 11:13) e, portanto, 1260 
dias (cada ano composto de 360 dias), então tem-se na realidade, segundo o “princípio 
dia-ano”, 1260 anos de domínio do “chifre pequeno” (cf. Dn 7:23-25) que se entende ser 
uma figura do poder de Roma papal. Ou seja, o poder do papa duraria 1260 anos na 
história. O “tempo do fim” deveria começar ao fim do domínio deste “chifre pequeno” 
(papa) porque em Daniel 12:4 e 7, este “tempo do fim” começaria depois de 3,5 tempos, a 
mesma quantidade de tempo em que este mesmo “chifre pequeno” estaria no poder. 
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O que dizer então da “coincidência” cronológico-interpretativa 
relacionada ao ministério de Cristo? No ano 31 de nossa era, Jesus foi 
crucificado pelos romanos41 no monte Gólgota, em Jerusalém, por volta 
das 15h00 (cf. Mc 15:33-37), horário em que acontecia o sacrifício da tarde 
no templo. Cerca de 486 antes disto, em 457 a.C., Artaxerxes, rei persa, 
emitia uma ordem para a restauração de Jerusalém; cerca de 3,5 anos após 
a crucificação de Jesus, em 34 d.C., Estevão foi apedrejado (cf. At 7:55-60). 
Este evento abriu as portas para Paulo pregar o evangelho para além das 
fronteiras judaicas, alcançando também os gentios. Tendo o ano de 31 
como referência, temos entre 457 a.C. e 34 d.C. 490 anos. 

 
Neste recorte, a morte de Cristo está exatamente na metade dos 

últimos sete anos deste total de 490 anos. Assim, temos o seguinte cenário 
histórico: (1) em 457 a.C. Artaxexes emite um decreto para restauração de 
Jerusalém; (2) em 34 d.C., Estevão é apedrejado e o evangelho começa a 
ser pregado para os gentios; (3) na metade dos últimos sete anos deste 
recorte, Cristo é crucificado, em 31 a.C. As datas destes eventos estão 
definidas e, por consequência, o tempo que as separam também, 
independentemente de qualquer interpretação bíblica que se adote. 

                                                 
41 Reis rejeita o ano 31 como o ano para a morte de Cristo. Esta rejeição talvez se justifique, 
apenas, para evitar a precisão profética inerente à interpretação adventista tradicional já 
que para chegar a esta conclusão ele comete erros elementares como, por exemplo, 
ignorar em sua abordagem a data de 27 de abril de 31, dia em que caiu aquela páscoa, 
numa sexta-feira segundo os parâmetros do mês de Abibe (cf. André Reis, “A Cronologia 
da Crucificação: uma visão adventista atualizada”, em Academia.edu 
<https://www.academia.edu/39443949/>. Acesso em 3 de abril de 2020). 
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Assim, diante disto, como seria possível conceber que entre 457 a.C. 

e 34 d.C. haja exatamente 490 anos e pensar que a interpretação 
adventista que entende que as 70 semanas de Daniel 9 são em realidade 
490 anos está errada? Não é possível discordar que em 70 semanas haja 
exatamente 490 dias porque 70 semanas são exatamente 490 dias. 
Também não é possível discordar que entre 457 a.C. e 34 d.C. haja 
exatamente 490 anos. 

 
Logo, qual seria a chance de a interpretação adventista que diz – (1) 

as 70 semanas devem ser interpretadas como 490 anos (“princípio dia-
ano”); (2) o decreto de Artaxexes é o evento que marca o início destas 70 
semanas; (3) o apedrejamento de Estevão é o evento que encerra este 
recorte; (4) Cristo foi morto na metade dos últimos sete anos – ser uma 
interpretação errada? Os eventos condizem com extrema precisão a 
proposta interpretativa adventista. Como seria possível conceber tamanha 
exatidão e encaixe entre os eventos históricos com esta cronologia 
interpretativa admitindo que a interpretação adventista tradicional está 
errada? 

 
A interpretação adventista acerca das “2300 tardes e manhãs”, que 

afirma se tratarem de 2300 anos afinal, está inseparavelmente atrelada a 
toda esta estrutura de eventos. Aliás, nós adventistas afirmamos que este 
grande recorte começa justamente com o decreto de Artaxexes em 457 
a.C. Logo, por óbvia e inevitável implicação, isto significa que todo este 
tempo também está enraizado nesta mesma realidade, a precisão 
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cronológico-interpretativa adventista em associação com os eventos 
históricos. 

 
Assim, portanto, fazendo alusão a um famoso livro de apologética 

cristã, eu não tenho fé suficiente para duvidar que a interpretação 
adventista esteja errada. Mas então por que razão Reis e muitos outros a 
rejeitam, e afirmam que ela está errada? Quanto aos outros eu não me 
atrevo a dizer nada. Mas quanto a Reis, não seria mera rebeldia intelectual 
ou, quem sabe, rebeldia espiritual? Só o tempo dirá, nem que seja no juízo 
comprobatório (milênio). 
 

Erro 49: A um passo do liberalismo teológico 
 

No tópico anterior, podemos notar que embora a proposta 
adventista não tenha um grau de certeza matemática no que diz respeito 
à questão de qual interpretação é a certa, somente ela se ajusta a dois 
pressupostos: (1) Deus não só pode como de fato revela o futuro com 
extrema precisão e (2) o texto bíblico-profético, no caso Daniel e em 
especial o capítulo 8, reflete esta precisão. 

 
A proposta de Reis não se encaixa neste segundo item ainda que ele 

venha a admitir a veracidade do primeiro. E isto não é subjetivo, mas 
perfeitamente objetivo: o tempo de opressão de Antíoco não preenche o 
tempo profético descrito, as “2300 tardes e manhãs”, seja ele 2300 dias 
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literais (seis anos e três meses e meio), 1150 dias literais (três anos, dois 
meses e dez dias) ou 2300 anos. 

 
Mas, se diante desta realidade, Reis pensasse que o texto bíblico não 

exige exatidão em seu cumprimento profético? Se para continuar 
mantendo seu ponto de vista que não se enquadra nesta moldura 
hermenêutica ele negasse que a profecia bíblica requer exatidão, o que 
aconteceria? Bem, apesar destas indagações começarem com a partícula 
condicional “se”, em verdade, é exatamente assim que Reis pensa. 

 
Para ele, nenhuma profecia bíblica em seu cumprimento, com o 

perdão do pleonasmo, é precisamente precisa. Para ele, o texto profético 
da Bíblia não apresenta com exatidão o tempo em que as coisas deveriam 
acontecer. Não sei ao certo se Reis reconhece que Deus pode revelar o 
futuro com precisão (pressuposto 1). Não obstante, ele não reconhece que 
o texto bíblico demonstra esta precisão (pressuposto 2). E falo isso com 
base no que eu próprio vi (ver a imagem II do anexo “André Reis nas Redes 
Sociais”). 

 
Ainda que se possa entender esta postura de Reis como uma saída 

pela tangente, pois ao negar que o texto bíblico requer exatidão em seu 
cumprimento profético ele então tem brechas para encaixar sua tese na 
profecia de Daniel 8, o fato é que esta postura é um reconhecimento 
implícito, ou explícito mesmo, de que a interpretação adventista 
tradicional, a mesma que ele tentar refutar, é precisa ou exata demais. 
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Vejamos, Reis não critica a precisão inerente do entendimento 
adventista tradicional. Ele rejeita que o texto bíblico requeira esta precisão. 
No fim das contas, é como se dissesse: a interpretação adventista é precisa 
demais para ser verdadeira. Logo, então o texto bíblico não exige esta 
extrema precisão. De certa forma, como dito, isto é um reconhecimento 
de que somente nossa interpretação se ajusta àqueles dois pressupostos. 

 
De fato, é perfeitamente possível que Reis negue este segundo 

pressuposto, mas aceite o primeiro. Mas ao fazer isto, ele estaria 
colocando um de seus dois pés no campo do liberalismo teológico. Por 
liberalismo teológico entendemos toda corrente teológica, cujas origens 
estão no fim do século XVIII e início do século XIX, que não reconheça que 
a Bíblia de fato é uma revelação normativa de Deus, portanto, digna de 
autoridade. 

 
Assim, caso Reis reconheça que Deus pode revelar o futuro com 

precisão, mas negue que a profecia bíblica apresente Deus revelando este 
futuro com exatidão, isto demonstraria um certo namoro por estes 
postulados inerentes a teologia liberal. Definitivamente, isto não é algo 
com o qual a ortodoxia cristã e o adventismo se simpatizem. 

 
Esta postura de Reis faz com que a crença em certos atributos de 

Deus, como sua onisciência e onipotência, estejam no campo apenas da 
subjetividade, da fé individual de cada um, mas não no campo do texto 
bíblico. A Bíblia, neste caso, não seria exatamente uma descrição de quem 
Deus é, mas uma aproximação descritiva acerca de seu ser. 
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Assim, em nível pessoal, Deus poderia prever o futuro com precisão, 

mas não haveria um texto que subsidiasse esta crença. A visão de que 
Deus está no controle do tempo a ponto de prever eventos futuros com 
precisão residiria somente na mente daqueles que aceitam esta concepção 
de Deus. Neste caso, a crença neste Deus estaria no mesmo nível filosófico 
da crença na teologia do processo ou na melhor das hipóteses no teísmo 
aberto. 

 
A teologia do processo, cujas raízes estão na filosofia do processo, 

pensamento originado pelo filósofo inglês Alfred Whitehead (1861 – 1947), 
entende que Deus não é onipotente o suficiente para, por exemplo, 
determinar o futuro porque a única constante imutável existente é a 
própria mudança constante. Ou seja, nada é estático. Tudo está em 
mudança e, inclusive, o próprio Deus. Isto faz com que o futuro nunca 
esteja determinado, nem mesmo pela palavra de Deus, mas sempre esteja 
aberto a mudanças provenientes de várias variantes como a liberdade 
humana, por exemplo. 

 
A onisciência divina nesta visão de mundo funciona como algo 

capaz de conhecer todas as possibilidades futuras resultantes de eventos 
presentes, mas não de conhecer o verdadeiro futuro a ocorrer já que este 
futuro sempre é mutável, sempre está em processo. Sem o texto da Bíblia, 
a visão de que Deus pode prever o verdadeiro futuro, aquele que 
invariavelmente existe, mas que para nós é desconhecido, é apenas um 
concorrente filosófico desta teologia do processo. 
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O teísmo aberto, por sua vez, afirma o mesmo que afirma a teologia 

do processo, mas com uma aparência um pouco mais cristã-ortodoxa e 
menos filosófica. Entre seus primeiros proponentes está o adventista do 
sétimo dia Richard Rice que em 1979 publicou sua obra “The Openness of 
God: The Relationship of Divine Foreknowledge and Human Free Will” (“A 
Abertura de Deus: a Relação entre a Presciência Divina e o Livre-arbítrio"). 
O teísmo aberto tende a ser mais aceito por cristãos porque é uma 
“teodicieia”, isto é, uma tentativa de defender Deus de acusações 
provocadas pela presença de maldade do mundo. 

 
No fim das contas, Deus não pode ser responsabilizado pela 

existência do mal no mundo porque nem mesmo ele sabia tudo o que 
aconteceria. Ele apenas agiu e age corretamente diante de futuros que vão 
se desdobando num processo de constante mudança provocado pela 
liberdade humana. Por mais bem intencionada que seja esta abordagem, 
ela não encontra subsídio bíblico a menos, é claro, que se negue que a 
Bíblia apresente Deus como de fato ele realmente é. 

 
A pressuposição de que a Bíblia não é profeticamente precisa, ainda 

que Deus possa prever o futuro com precisão, é apenas um concorrente 
filosófico da teologia do processo e do teísmo aberto. E esta premissa 
ainda abre portas para questionamentos acerca da inspiração porque 
implicaria o reconhecimento de que ao escreverem seu texto profético, os 
escritores bíblicos não descreveram o atributo divino da onipotência e da 
onisciência de modo preciso. 
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A realidade resultante seria a seguinte: de um lado existe um Deus 

onisciente e onipotente capaz de prever o futuro com precisão atômica, 
mas do outro lado há um texto que não demonstra esta exatidão ao 
descrever o futuro. Ou seja, a inspiração não contemplaria toda revelação 
que Deus fez de si mesmo. 

 
Não obstante, uma rápida leitura no capítulo 2 de Daniel já é 

suficiente para dar um choque de realidade bíblica em Reis. Aliás, é 
absolutamente providencial que este capítulo seja o capítulo profético 
introdutório do livro porque nele alguns marcos interpretativos são 
estabelecidos, desde o historicismo como também a identidade dos reinos 
que sucederam a Babilônia no fluxo histórico. 

 
Neste capítulo, o texto diz: (1) Deus é “quem muda o tempo e as 

estações” (v. 21); (2) “há um Deus no céu, o qual revela os mistérios” (v. 28); 
(3) Deus fez o rei saber “o que há de ser nos últimos dias” (v. 28). Assim, 
considerando estas três afirmações, o que fica claro é que o texto profético 
serve para mostrar como Deus está acima do tempo e por isso o tem sob 
seu controle.  

 
Aliás, este é um dos atributos que torna Deus um ser único e 

singular. Sendo a Bíblia Sua Palavra, ela também se reveste de uma 
singularidade exclusiva, não possuída por nenhuma outra obra literária. 
Cerca de 30% de todo conteúdo da Bíblia é literatura profética dentre a 
qual, em parte, está contido o elemento preditivo. Se o texto profético 
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preditivo da Bíblia não for capaz de apresentar o futuro com precisão, 
então perdemos uma das principais razões para mostrar que a Bíblia é 
diferente de qualquer literatura humana, que realmente tem origem 
divina. Há uma diferença intransponível entre acertar o futuro de modo 
aproximado, o que outros já fizeram, e prever o futuro com precisão 
atômica. 

 
Logo, se como entende Reis a profecia bíblica não apresentar esta 

exatidão milimétrica, então perdemos um dos principais argumentos em 
prol da origem divina da Bíblia já que esta exatidão profética é 
peculiaridade de um ser que está acima do tempo e o tem em suas 
próprias mãos. 

 
Retirar da Bíblia a precisão profética, por implicação significa 

rebaixar o próprio Deus ao nível humano pois a Bíblia é a principal fonte 
de conhecimento quanto a quem ele é, pelo menos nos moldes cristãos. 
A garantia que temos de que tudo o que a Bíblia fala acerca de Deus 
corresponde ao que ele realmente é, é porque este texto demonstra ter 
origem no próprio Deus. E isto é percebido por coisas que estão fora da 
esfera humana como, por exemplo, a antecipação do futuro com exatidão. 

 
Sem esta precisão, a Bíblia deixa de ser especial, pois pode perder o 

status de ter a verdade absoluta para ter um status de ter apenas uma 
verdade relativa. Simplesmente, a precisão profética é a garantia suprema 
de que a Bíblia estará sempre certa em todas as suas revelações. Instamos 
a Reis e a todos os seus seguidores que abram a mente para esta verdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O ano é 1844. Mais precisamente, dia 23 de outubro. Por volta das 
dez e trinta da manhã, desapontado pelo não retorno de Jesus, Hiran 
Edson atravessava o milharal de sua fazenda. De acordo seu próprio relato, 
ali, ele contemplou uma visão na qual Cristo, no santuário do Céu, se 
deslocava do local santo para o local santíssimo, o compartimento mais 
adentro daquele lugar. Este evento é oficialmente aceito como o marco 
histórico na origem da posição tradicional adventista no que diz respeito 
a sua compreensão de Daniel 8:14, embora antes mesmo deste dia já 
houvesse adventistas-mileritas que tinham apontado para a realidade do 
ministério de Cristo no santuário celestial, antes de seu segundo advento 
à Terra, e notado que não estava claro que a purificação do santuário fosse 
o próprio regresso de Cristo. 

 
Agora o ano é 1851. Já haviam se passado cerca de sete anos desde 

o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Mesmo depois 
deste tempo, muitas pessoas do movimento adventista que estiveram no 
milerismo ainda acreditavam que não havia mais salvação para aqueles 
que não aceitaram a Cristo antes da fatídica data indicada para o segundo 
advento. Estes adventistas ficaram conhecidos como adventistas da “porta 
fechada”, expressão que Miller retirou de Mateus 25:10 para designar o fim 
do período de graça que Deus concedera ao mundo. Foi só a partir de 
1852 que um revisionismo permitiu aos adventistas perceberem que 
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deveriam pregar a mensagem que tinham para as demais pessoas, o que 
ainda levaria alguns anos até se tornar algo efetivo. 

 
Chegamos em 1888, um ano divisor de águas na história da, agora, 

Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante décadas, certamente 
influenciados por sua compreensão escatológica de ênfase na observância 
da lei, os adventistas ensinavam praticamente uma salvação baseada na 
guarda dos mandamentos. Deus suscitou algumas pessoas, entre elas 
Alonzo Trevier Jones, Ellet J. Waggoner e Ellen White, para abrir a mente 
da igreja no que diz respeito à graça de Deus, especialmente ao plano da 
salvação baseado na fé como resposta ao sacrifício de Cristo. Desde a 
Conferência Geral daquele ano, a igreja passou a trilhar o caminho em que 
lei e graça eram amigas ainda que hoje, vez ou outra, apareçam alguns 
que insistam em torná-las inimigas ou apresentar uma falsa amizade entre 
elas. 

 
Poucos anos depois, apesar de alguns adventistas ainda manterem 

uma opinião antitrinitária, começaram a ser ouvidas nos círculos desta 
igreja vozes que declaravam ser o Espírito Santo, além de uma pessoa, 
também um ser divino; outros se levantaram para dizer que Cristo, além 
de ser o Filho de Deus encarnado, também era o próprio Deus, alguém 
que tem vida em si mesmo, vida não derivada de nada nem de ninguém. 
Estava então formado um contexto para que a Igreja Adventista abraçasse 
uma crença que durante anos foi vista por ela como sinônimo de 
apostasia, como uma marca de “babilônia” nas demais igrejas cristãs. Não 
deve ter sido raro encontrar no adventismo daquela época pessoas 
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pensando que a igreja havia “apostatado” pois, afinal, ela estava aceitando 
doutrinas “heréticas”. 

 
Se você ainda não percebeu, mas algo comum em todos estes 

momentos históricos acima descritos é a “mudança”. Desde seus 
primórdios, o movimento adventista, ainda em seu estágio milerita, esteve 
sujeito a mudanças de posição e entendimento. Como esta igreja não 
surgiu a partir de um rompimento ou dissidência de outro grupo religioso 
maior e anterior, ela desde o começo estava sujeita a alterações em suas 
crenças já que deu seus primeiros passos tateando a Bíblia em busca de 
aprendizado. Aliás, esta ainda é uma das qualidades que distingue o 
adventismo de certos segmentos cristãos que possuem um credo, um 
sistema de crenças imutáveis. Diga-se de passagem, foi esta peculiaridade 
que permitiu ao adventismo se desenvolver como grupo religioso e ter em 
seu conjunto de crença um único “dogma”, a Bíblia como única regra de 
fé e prática. É verdade que em sua história este “dogma” esteve sob ataque 
velado pois, afinal de contas, até hoje ainda há adventistas que buscam 
outra fonte de autoridade para suas crenças. 

 
Esta peculiaridade do adventismo é tão marcante que mesmo hoje 

esta denominação cristã tem que responder alguns de seus dissidentes 
que a acusam de ter apostatado, de ter se tornado, digamos, uma 
“babilônia”. Antitrinitarianos, por exemplo, chegam ao ponto de afirmar 
que os manuscritos de Ellen White foram adulterados só para que a igreja 
tivesse “fundamentação” para esta doutrina espúria, pensam eles. 
Certamente estas pessoas têm dificuldade de entender que a revelação, 
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embora única, só pode ser captada pelos seres humanos no tempo e no 
espaço e a medida em que o próprio Deus agir para se tornar conhecido 
(cf. Jo 16:12; 12:16). Ou seja, o correto é sempre estarmos susceptíveis a 
mudanças de acordo com as ações de Deus, principalmente trazendo nova 
luz sobre coisas já reveladas nas Escrituras. 

 
– Mas por que este autor está falando de tudo isto, da história da 

igreja e das mudanças de compreensão pelas quais ela passou se este livro 
trata de uma resposta a André Reis e da interpretação de Daniel 8? – Bem, 
eu no seu lugar já estaria me fazendo esta indagação. A resposta para esta 
pergunta não é tão complexa. Veja, o artigo de Reis, a julgar pelo seu título, 
é uma tentativa de fazer com que o entendimento tradicional da Igreja 
Adventista seja “atualizado”. Isto significa que seu desejo é mudar a 
interpretação tradicional. – Então por que não mudamos nosso 
entendimento e não o “atualizamos” como propõe Reis? – A partir do que 
acabei de lhe apresentar nestas “considerações finais”, se não desejamos 
mudar, esta falta de desejo por mudança não é fruto de uma postura 
intransigente, que não se dobra mesmo diante dos fatos ou de evidências 
bíblicas. Isto acontece por um simples motivo: os fatos e as evidências 
bíblicas não estão do lado de Reis, mas do entendimento tradicional. 

 
Outra razão para a não mudança, além dos fatos e das evidências 

escriturísticas estarem em consonância com o adventismo tradicional, é 
que o próprio texto de Reis simplesmente não é bom. Em apenas 8 
páginas, pelo menos 49 erros ou imprecisões foram detectados. A 
começar pelo título impreciso, só para não mencionar a palavra “errado”, 
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o trabalho de Reis pouco contribuiu ou agregou valor à interpretação 
bíblica de Daniel capítulo 8. Há muitos outros textos de não adventistas 
que, como Reis, creem que o “chifre pequeno” de Daniel 8 é Antíoco 
Epifânio. Não obstante, estes, ao contrário dele, agregam valor a 
compreensão do texto. Desmond Ford, por exemplo, o “mentor” de Reis, 
mexeu com alguns paradigmas no adventismo já que suas alegações 
fizeram a igreja repensar a maneira como harmonizava a visão de um juízo 
investigativo no Céu com o evangelho da obtenção da graça de Cristo 
mediante a fé entre outras coisas. 

 
A realidade dos fatos está aí para todos verem: a Igreja Adventista 

sempre esteve e ainda está sujeita a modificações em suas crenças e 
ensinamentos. Isto está tão claro na declaração de crenças fundamentais 
desta igreja, o “Nisto Cremos”, quanto é clara a luz do Sol ao meio-dia 
num céu aberto. Portanto, se a IASD não aceita aquilo que Reis propõe 
não é porque ela se autoenxerga como tendo um status imutável, mas 
porque não se convenceu de que esta proposta de atualização tenha 
raízes bíblicas. E este fato deveria fazer o próprio Reis repensar sua postura 
para com esta igreja, cheia de falhas (a história está aí), mas suscitada por 
Deus para anunciar uma mensagem centrada em Daniel capítulo 8, 
especialmente aquela contida no verso 14. Reis ainda pode manter sua 
tese. Mas minha recomendação é para que ele reveja a estrutura 
argumentativa de seu artigo se quiser convencer leitores mais astutos. 

 
Quanto a você, caro amigo leitor, eu recomendaria continuar com 

sua reflexão. Como disse no início de nossa jornada neste livro, não aceite 
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o que eu digo apenas porque isto lhe pareceu atraente ou consistente. 
Prove minhas falas. Reavalie meus argumentos. Ao fazer isto, você estará 
crescendo e se desenvolvendo num assunto bastante importante da 
palavra de Deus, o santuário e sua relação com o plano da salvação. Isto 
significa que você não está numa posição de neutralidade diante de tudo 
isto já que este plano envolve todos os seres humanos mesmo que alguns 
venham ser perder. 

 
Diante de tudo, eu só posso agradecer a você por ter reservado 

horas de leitura deste texto. Você fez este trabalho valer a pena. E se por 
causa desta leitura, iluminado pelo Espírito Santo, você vier a se convencer 
da verdadeira identidade do “chifre pequeno” de Daniel 8, eu terei 
cumprido minha missão. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que a 
obra de purificação iniciada por Cristo no santuário celestial tenha 
influência sobre a sua e a minha vida. Honras e glórias a Deus. Amém! 
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
 
 
 

MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 
Livros 

 
• As Profecias de Daniel de Uriah Smith, publicado em 1994 (2º edição) pela 

editora Vida Plena. 

 A indicação deste livro se justifica porque ele é antigo. Smith esteve 

presente nos primórdios da Igreja Adventista. Foi editor de uma das 

principais revistas desta denominação. Esteve a par do que esta igreja 

entendida e ensinava. Assim, a leitura desta obra ajudará o leitor a 

compreender o ensinamento adventista daquele tempo e compará-lo 

com o atual de modo a perceber possíveis mudanças na compreensão 

desta denominação cristã. Logo você perceberá que algumas coisas 

mudaram, mas a essência é exatamente a mesma. O “chifre pequeno” 

continua sendo o mesmo desde a época de Smith. 

 
• Sucessos Preditos da História Universal de Guilherme Stein Júnior, trazido a 

público em 2005 (2ª edição) pela Sociedade Criacionista Brasileira (SCB). 

 A inclusão desta obra nesta lista de recomendações bibliográficas se dá 

por uma razão histórica já que seu autor é um dos grandes pioneiros 

do adventismo do sétimo dia no Brasil. Este livro reflete o pensamento 
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da igreja em torno de dois capítulos específicos de Daniel, 2 e 7, que 

devem iluminar a interpretação do capítulo 8. Esta compreensão 

ajudará o leitor a perceber semelhanças entre os dois “chifres 

pequenos” mencionados neste livro bíblico.  

 
• Mensagem de Deus: como entender as profecias bíblicas de José Carlos Ramos, 

lançado em 2012 pela Casa Publicadora Brasileira (CPB). 

 A obra de Ramos, embora não seja uma obra específica para tratar do 

livro de Daniel, é importante porque oferece aos seus leitores um 

conhecimento introdutório acerca de princípios interpretativos que 

devem ser considerados na compreensão de textos proféticos, o que 

inclui, obviamente, a produção literária deste profeta. Nesta leitura, o 

leitor terá conhecimentos básicos que certamente iluminarão sua 

compreensão em torno do livro bíblico de Daniel. 

 
• Daniel: segredos da profecia de Arilton de Oliveira, publicado em 2013 pela 

Casa Publicadora Brasileira (CPB). 

 A obra de Oliveira é útil por sua didática. Ele é apresentador do 

programa Bíblia Fácil da TV Novo Tempo. Suas ideias, e também ele 

mesmo, já são bastante conhecidas do público adventista. Assim, esta 

obra visa atender um público menos familiarizado com as profecias 

bíblicas, especialmente as de Daniel. Neste livro, o leitor poderá ter uma 

ótima visão panorâmica do atual ensinamento adventista sobre esta 
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profecia de modo simples e didático. Ela pode ser um bom ponto de 

partida para estudos posteriores mais aprofundados. 

 
• Segredos de Daniel: sabedoria e sonhos de um príncipe no exílio de Jacques 

Doukhan. Publicado em 2017 pela Casa Publicadora Brasileira (CPB). 

 A relevância da obra de Doukhan se dá porque ela combina 

profundidade, consistência metodológica e simplicidade, isto é, 

acessibilidade aos leitores. Além disso, por ser um judeu, embora 

adventista do sétimo dia, Doukhan destaca em Daniel pontos nem 

sempre percebidos por cristãos, mas que são próprios da identidade e 

perspectiva judaicas em torno do texto bíblico. O capítulo 8 de Daniel é 

marcadamente judaico. 

 
• O Livro de Daniel: uma profecia para nosso tempo de Elias Brasil de Souza, 

publicado em 2020 pela Casa Publicadora Brasileira (CPB). 

 Este trabalho de Souza se caracteriza pela combinação de atualidades 

em torno dos debates acerca de Daniel. Foi escrito de forma simples, 

mas com objetividade e profundidade. Ao ter acesso a esta obra, o leitor 

poderá ter uma boa base argumentativa acerca das principais questões 

no que se refere a alguns pormenores de cada capítulo do livro bíblico 

do profeta Daniel. 
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• Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel de C. Mervyn Maxwell, lançado 

em 2004 (2º edição) pela Casa Publicadora Brasileira (CPB). 

 A obra de Maxwell é um clássico dentro do adventismo no estudo de 

Daniel e suas profecias. Sua relevância nesta lista se justifica porque uma 

de suas principais marcas e contribuições para a compreensão deste 

texto bíblico-profético está no campo da história, isto é, na relação entre 

a predição e seu comprimento histórico.  Ao ler este livro, o leitor 

poderá perceber como a interpretação adventista possui solidez não 

somente no que diz respeito ao texto, mas também na relação deste 

significado textual com os eventos históricos a ele relacionados.  

 
• 1844: uma explicação simples das principais profecias de Daniel de Clifford 

Goldstein, trazido ao público em 2005 (6ª edição) pela Casa Publicadora 

Brasileira (CPB). 

 Como seu próprio nome já deixa claro, o propósito desta obra é 

simplificar aquilo que pode parecer, para alguns, principalmente 

iniciantes neste conhecimento, algo bastante complexo. De forma direta 

e objetiva, Goldstein consegue mostrar a relação entres os capítulos 2, 

7 e 8 de Daniel de tal forma que esta leitura conjunta seja percebida 

como o alicerce da identidade originária adventista do sétimo dia já que 

é com base nestes três capítulos proféticos que algumas das principais 

doutrinas desta igreja se fundamentam: a doutrina do Juízo 

Investigativo pré-advento, a doutrina da validade da lei e do sábado e 
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a doutrina do breve advento pré-milenar de Cristo. Ela também 

responde sinteticamente algumas objeções levantadas contra estes 

ensinamentos. 

 
• Daniel Verso por Verso: revelação de Deus para nossos dias de Henry 

Feyerabend, publicado em 2004 pela Casa Publicadora Brasileira (CPB). 

 A importância desta obra e a consequente inclusão dela nesta lista de 

recomendações se justifica porque ela consiste em um comentário 

suscinto deste livro, verso a verso, que servirá muito para os leitores que 

estão preocupados em ensinar no púlpito de suas igrejas a mensagem 

singular deste livro profético e também como vivê-la. Noutras palavras, 

se você pretende preparar e apresentar um sermão com base no livro 

de Daniel, esta é a obra recomendada. Seu foco está mais na aplicação 

do texto do que propriamente em sua interpretação, embora não faça 

mal uso do escrito sagrado. 

 
Artigos e Periódicos 

 
• “Daniel”, Lição da Escola Sabatina do quarto trimestre de 2004, de Gerhard 

Pfandl, lançada pela Casa Publicadora Brasileira (CPB). 

 Guia de estudos segmentado semanalmente para ensinar os principais 

assuntos do livro de Daniel, capítulo por capítulo. 
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• “Daniel”, Lição da Escola Sabatina do primeiro trimestre de 2020, de Elias Brasil 

de Souza, publicada pela Casa Publicadora Brasileira (CPB). 

 Guia de estudos segmentado semanalmente para ensinar os principais 

assuntos do livro de Daniel, capítulo por capítulo. 

 
• “Antíoco Epifânio e a Profanação do Templo” de Arnaldo B. Christianini. Revista 

Adventista de outubro de 1973, págs. 8-10, 15. 

 Explicação simples do porquê a identificação do “chifre pequeno” como 

Antíoco Epifânio deve ser rejeitada. 

 
• “O Princípio do Dia Profético” de Clifford Goldstein. Revista Adventista de 

março de 1999, págs. 32 e 33. 

 Apresentação das razões bíblicas e do próprio texto de Daniel 8 do 

porquê os tempos envolvidos com a profecia se tratam de longos anos. 
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MATERIAIS ESPECIALIZADOS 
Livros 

 
• Estudos Sobre Daniel: origem, unidade e relevância profética, editado por Frank 

Hoolbrook e publicado pela UNASPRESS em 2009. 

 Editada e organizada por Frank Holbrook, esta obra, escrita por vários 

eruditos adventistas do sétimo dia, fornece ao leitor uma sólida 

abordagem sobre os principais temas e polêmicas envolvendo a história 

de composição e de formação do livro de Daniel além de adentrar no 

debate em torno de alguns dos pontos mais controversos presentes em 

seu texto e em sua mensagem. 

 
• Estudos Selecionados em Interpretação Profética de William H. Shea e lançado 

pela UNASPREES em 2007. 

 Esta obra é de suma importância para a compreensão da interpretação 

adventista em torno de textos proféticos. A obra lida com questões 

basilares para a compreensão da doutrina adventista do Juízo 

Investigativo Pré-advento, desde o chamado princípio “dia-ano” até a 

identificação do “chifre pequeno” do capítulo 8 de Daniel. Traz também 

uma explicação sobre a impossibilidade de Antíoco IV Epifânio ser o 

“chifre pequeno” de Daniel 8. 
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• A Astronomia e a Glória do Adventismo: um estudo sobre a precisão do cálculo 

profético de Daniel 8:14 e 9:24-27 de Henderson H. L. Velten e Juarez R. de 

Oliveira, trazido a público pela Editora Luz do Mundo em 2018. 

 A principal contribuição desta obra está no campo da fundamentação 

histórico-astronômica da interpretação adventista no que diz respeito 

aos tempos envolvidos na relação dos capítulos 8 e 9 de Daniel, 

especificamente as “2300 tardes e manhãs” e as “70 semanas”. Os 

autores demonstram com base em registros de antigos calendários que 

indicavam fenômenos astronômicos como a interpretação adventista 

encontra forte embasamento na história e no tempo, mas com alto grau 

de precisão matemática. Isto confere à compreensão tradicional em 

torno do “chifre pequeno” de Daniel 8 também um alto grau de 

confiabilidade em sua veracidade. 

 
Artigos e Periódicos 

 
• “Simbolização em Miniatura e o Princípio de ‘Dia-Ano’ de Interpretação 

Profética”. Revista Parousia do segundo semestre de 2004, págs. 33-46. 

 Explicação do porquê os símbolos nas profecias de Daniel são 

miniaturizados, isto é, descritos como menores do que realmente são, 

inclusive o tempo a eles relacionados. 
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• “História e Escatologia no Livro de Daniel”. Revista Teológica SALT-IAENE do 

primeiro semestre de 1998. 

 Explicação da relação entre a escatologia presente no livro de Daniel 

com a história abarcada por esta mesma escatologia. Ótimo para 

entender a importância do tempo na profecia. 

 
• “Em Defesa do Princípio Dia-Ano” de Gerhard Pfandl. Estudos Adventistas, 

disponível no seguinte endereço eletrônico: https://bitlybr.com/3UvEP. 

 Uma explicação contundente do porquê o princípio de interpretação 

profética dia-ano deve ser considerado no texto de Daniel. 

 
 
 
 
 

https://bitlybr.com/3UvEP
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ANEXOS 
 
 
 

Apresentação dos “chifres pequenos” nos capítulos 7 e 8 
 
 

“CHIFRE PEQUENO” EM DANIEL 7 “CHIFRE PEQUENO” EM DANIEL 8 

CONTEÚDO DA VISÃO CONTEÚDO DA VISÃO 

SEUS ANTECEDENTES 
PROCEDÊNCIA E FORTALECIMENTO 

TERRESTRE 

Vista do animal terrível e espantoso (v. 7) Procedeu dos quatro ventos do céu (v. 8) 

Era muito forte (v. 7) Se tornou forte para o sul (v. 9) 

Tinha grandes dentes de ferro (v. 7) Se tornou forte para o oriente (v. 9) 

Ele devorava e fazia em pedaços (v. 7) Se tornou forte para a terra gloriosa (v. 9) 

Pisava os pés o que sobejava (v. 7) 
PERSPECTIVA MUDADA DA TERRA PARA 

O CÉU 

Era diferente dos outros animais (v. 7) Cresceu até o céu (v. 10) 

Tinha dez chifres (v. 7) 
No céu atingiu o exército das estrelas (v. 

10) 

APARECIMENTO DO “CHIFRE PEQUENO” 
Lançou alguns do exército e das estrelas 

por terra e os pisou (v. 10) 

Surgiu um “chifre pequeno” entre os dez 

(v. 8) 

Engradeceu-se até o príncipe do exército 

(v. 11) 

Arrancou outros três chifres (v. 8) Retirou o sacrifício diário (v. 11) 

Este chifre tinha olhos de homem (v. 8) Deitou o lugar do santuário (v. 11) 
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Este chifre tinha boca (v. 8) 
O exército lhe foi entregue com o diário 

(v. 12) 

Ela falava insolências (v. 8) A causa foram as transgressões (v. 12) 

O FIM DO “CHIFRE PEQUENO” Deitou por terra a verdade (v. 12) 

Ele chama atenção de Daniel (v. 11) O que fez prosperou (v. 12) 

O animal terrível e o chifre são mortos (v. 

11) 

Santuário entregue enquanto durar a 

visão (v. 13) 

INTERPRETAÇÃO DA VISÃO 
Após 2300 anos haveria uma purificação 

do santuário (v. 14) 

A PERCEPÇÃO DE DANIEL INTERPRETAÇÃO DA VISÃO 

Mais robusto que os outros chifres (v. 20) CENA INTRODUTÓRIA (v. 15-19) 

Fazia guerra contra os santos (v. 21) Daniel tenta entender a visão (v. 15) 

Prevalecia nesta guerra (v. 21) 
Surge um ser com aparência humana (v. 

15) 

AS PALAVRAS DO INTÉRPRETE 
Uma voz com aparência humana grita (v. 

16) 

Explicação sobre o quarto animal terrível Ela dá uma ordem a Gabriel (v. 16) 

Ele é um quarto reino terrestre (v. 23) 
É para fazer Daniel entender a visão (v. 

16) 

Ele será diferente de todos os demais (v. 

23) 

Daniel reage a aparição do ser angelical 

(v. 17) 

Ele devorará toda a terra (v. 23) 
Gabriel diz que visão é para um tempo (v. 

17) 

Pisará a terra (v. 23) 
Este tempo é chamado de “tempo do 

fim” (v. 17) 
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Fará a terra em pedações (v. 23) 
Daniel novamente reage a presença do 

ser (v. 18) 

Seus dez chifres são dez reis (v. 24) Gabriel diz que fará Daniel saber (v. 19) 

Estes dez reis surgirão do quarto animal 

(v. 24) 

Ele saberá coisas do último tempo da ira 

(v. 19) 

Explicação sobre o “chifre pequeno” A visão é para o tempo do fim (v. 19) 

Será diferente dos dez chifres (v. 24) 
EXPLICAÇAÕ DE OUTROS SÍMBOLOS (V. 

20-23) 

Ao surgir derrubará três do dez chifres (v. 

24) 
O carneiro é o reino medo-persa (v. 20) 

Proferirá palavras contra o altíssimo (v. 

25) 

O bode com chifre é a Grécia e seu rei (v. 

21) 

Magoará os santos do altíssimo (v. 25) 
Dele sucederão outros quatro reinos (v. 

22) 

Mudará os tempos e as leis (v. 25) FOCO NO “CHIFRE PEQUENO” (v. 23-25) 

Os santos serão entregues por 3,5 

tempos (v. 25) 

Explicação apenas da perspectiva 

terrestre 

Perderá domínio ao se assentar o tribunal 

(v. 26) 

Surgirá no fim dos reinados dos 4 chifres 

(v. 23) 

Será consumido e destruído até o fim (v. 

26) 

Quando os pecados alcançarem seu 

clímax (v. 23) 

 

Terá catadura [aparência] feroz (v. 23) 

Será entendido de intrigas (v. 23) 

É grande em poder (v. 24) 

A força não é sua (v. 24) 
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Causará grandes destruições (v. 24) 

Será próspero (v. 24) 

Fará o que quiser (v. 24) 

Destruirá os poderosos (v. 24) 

e também o povo santo (v. 24) 

É astuto (v. 25) 

Fará prosperar o engano (v. 25) 

Se engrandecerá no coração (v. 25) 

Destruirá muitos sem preocupação (v. 25) 

Se levantará contra o príncipe do 

príncipes (v. 25) 

Mas será quebrado (v. 25) 

Essa quebra não será humana (v. 25) 

Sem explicação da visão na esfera 

celestial 

A visão dos 2300 dias é verdadeira (v. 26) 

Essa visão deve ser preservada (v. 26) 

Essa visão é para “dias” mui distantes (v. 

26) 

REAÇÃO DE DANIEL DEPOIS DA VISÃO 

SAÚDE E TRABALHO 

Daniel adoeceu por alguns dias (v. 27) 

Daniel se recuperou e foi trabalhar (v. 27) 

NÃO ENTENDEU A PARTE DO CÉU (v. 10-

14) 
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Daniel se espantou com a visão (v. 27) 

Daniel nem ninguém entendeu a visão (v. 

27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



371 
 

O “chifre pequeno” como Roma apenas em Daniel 842 
 
 
 

 TEXTO BÍBLICO INTERPRETAÇÃO TRADICIONAL 

1 

No ano terceiro do reinado do rei 

Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão 

depois daquela que eu tivera a 

princípio. 

Daniel introduziu seu texto estabelecendo 

um ponto na linha do tempo no qual 

ocorreu a visão e indiretamente 

conectando-a à visão anterior, a visão do 

capítulo 7. Os reis em ambas as visões são 

os mesmos e elas ocorreram com três anos 

de diferença somente. 

2 

Quando a visão me veio, pareceu-

me estar eu na cidadela de Susã, que 

é província de Elão, e vi que estava 

junto ao rio Ulai. 

Daniel se viu a si mesmo dentro da visão, 

especificamente na cidade de Susã, as 

margens do rio Ulai. Esta cidade viria a se 

tornar a capital do império persa. 

3 

Então, levantei os olhos e vi, e eis 

que, diante do rio, estava um 

carneiro, o qual tinha dois chifres, e 

os dois chifres eram altos, mas um, 

mais alto do que o outro; e o mais 

alto subiu por último. 

A ênfase de Daniel foi posta nos chifres do 

carneiro. Ele fez questão de destacar que 

um era mais alto e, este, subiu por último. 

Ou seja, este último chifre é o chifre mais 

importante dos dois 

                                                 
42 O texto bíblico desta tabela é o texto da versão bíblica Almeida Revista e Atualizada 
(ARA). 
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4 

Vi que o carneiro dava marradas 

para o ocidente, e para o norte, e 

para o sul; e nenhum dos animais 

lhe podia resistir, nem havia quem 

pudesse livrar-se do seu poder; ele, 

porém, fazia segundo a sua vontade 

e, assim, se engrandecia. 

Três direções foram mencionadas nas 

ações do carneiro. Nestes locais, nenhum 

outro animal lhe resistia. Como um carneiro 

é um animal, então ao dizer que nenhum 

outro animal o resistia ele quis dizer que 

nenhum outro como o carneiro (animal) 

nestes locais pôde lhe conter o avanço. 

5 

Estando eu observando, eis que um 

bode vinha do ocidente sobre toda a 

terra, mas sem tocar no chão; este 

bode tinha um chifre notável entre 

os olhos 

Este bode surgiu de um local para onde o 

carneiro já havia se agigantado, o ocidente. 

Ao contrário do carneiro, este bode tem 

apenas um chifre, mas um chifre notável, 

isto é, algo especial e que chamou a 

atenção do profeta. Isto justifica sua 

menção na descrição da visão. 

6 

dirigiu-se ao carneiro que tinha os 

dois chifres, o qual eu tinha visto 

diante do rio; e correu contra ele 

com todo o seu furioso poder. 

Parece que as expressões “sem tocar o 

chão” (v. 5) e “correu contra ele com todo 

seu furioso poder” neste verso estão em 

paralelo temático. Ou seja, o “sem tocar o 

chão” era para que ao atacar o carneiro este 

bode o fizesse “com todo seu furioso 

poder”. 

7 

Vi-o chegar perto do carneiro, e, 

enfurecido contra ele, o feriu e lhe 

quebrou os dois chifres, pois não 

havia força no carneiro para lhe 

O ferimento provocado pelo bode no 

carneiro consistiu em lhe quebrar os dois 

chifres. Sem sua força, não havia mais nada 

que o carneiro pudesse fazer para escapar. 
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resistir; e o bode o lançou por terra e 

o pisou aos pés, e não houve quem 

pudesse livrar o carneiro do poder 

dele. 

A linguagem “lançou por terra” e “o pisou 

aos pés” indica uma vitória acachapante do 

bode sobre o carneiro já que elas denotam 

humilhação. 

8.1 

O bode se engrandeceu 

sobremaneira; e, na sua força, 

quebrou-se-lhe o grande chifre 

(1) Sem a presença do seu antecessor, o 

carneiro, agora o bode tinha caminho livre. 

Isto lhe permitiu crescer “sobremaneira”, 

até mais do que o animal que lhe 

antecedeu. (2) O grande chifre do bode 

simplesmente “quebrou-se” sem qualquer 

indicação de uma ação externa que tenha 

provocado este fato. Isto aconteceu no alto 

de sua força. 

8.2 

e em seu lugar saíram quatro chifres 

notáveis, para os quatro ventos do 

céu 

(1) Sem o grande chifre do bode, então no 

lugar dele surgiram outros quatro chifres 

também notáveis. Um ponto curioso é que 

nada é mencionado acerca da derrota do 

bode como no caso do carneiro. Isto 

implica no reconhecimento de que estes 

quatro chifres ainda estavam conectados 

ao bode apenas substituindo o seu 

primeiro chifre notável. (2) Estes quatro 

chifres, ao contrário do bode, não 

cresceram. Eles apenas substituíram o seu 

chifre notável. Ou seja, eles se mantiveram 
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no local para onde o bode já havia se 

estabelecido. Esta substituição aconteceu 

em direção aos “quatro ventos do céu”, 

uma expressão que se refere ao quadrante 

bussolar, isto é, aos quatro pontos cardeais 

(norte, sul, leste e oeste). 

9 

De um dos chifres saiu um chifre 

pequeno e se tornou muito forte 

para o sul, para o oriente e para a 

terra gloriosa. 

(1) A palavra “chifre” não se encontra no 

original hebraico. Em seu lugar, o que existe 

é um pronome pessoal masculino de 

terceira pessoa plural (eles). Por uma 

questão de concordância, então este 

pronome só pode ser remetido ao 

antecessor (um substantivo) “ventos” que 

também é masculino e está no plural. Logo, 

este “chifre pequeno” procedeu de um 

destes pontos cardeais e não de um dos 

quatro chifres. (2) Uma vez que nem o norte 

e nem o ocidente são mencionados como 

local paras os quais o “chifre pequeno” 

cresceu, então disto se subentende que ele 

procedeu ou do norte, ou do ocidente. 

Sabendo que Daniel está em Babilônia ou 

Susã, cidades mais ao norte de Jerusalém 

designada como “terra gloriosa”, então 

deduz-se que sua procedência tenha sido o 



375 
 

ocidente. (3) A menção da “terra gloriosa” 

como a última parte do crescimento deste 

chifre indica que esta localidade é o foco de 

sua atuação. Não é sem razão que ela é o 

único local de todos os demais observados 

na visão até o momento designado nestes 

termos já que, afinal, ela é a cidade do 

santuário terrestre, a época, destruído e 

inutilizado. 

10 

Cresceu até atingir o exército dos 

céus; a alguns do exército e das 

estrelas lançou por terra e os pisou. 

(1) A mesma ação engrandecedora do 

“chifre pequeno” em esfera horizontal (v. 9) 

agora aconteceu em esfera vertical já que o 

verbo empregado em ambos os versos é o 

mesmo. Aqui há uma clara mudança de 

perspectiva da esfera terrestre para a esfera 

celestial. (2) Ao engrandecer-se para cima, 

este chifre atingiu o “exército dos céus” e as 

“estrelas”. Esta nomenclatura é própria de 

cosias celestiais o que é justificado pelo fato 

de o chifre agora estar atuando neste 

âmbito. (3) A mesma linguagem para falar 

da ação do bode para com o carneiro agora 

é empregada aqui o que indica, 

novamente, uma ação de humilhação. O 
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“chifre pequeno”, ao alcançar o céu, 

simplesmente esmagou este grupo celeste. 

11 

Sim, engrandeceu-se até ao príncipe 

do exército; dele tirou o sacrifício 

diário e o lugar do seu santuário foi 

deitado abaixo. 

(1) Após ter atacado um grupo da esfera 

celestial, o “chifre pequeno” também se 

engrandeceu até o “príncipe” deste 

exército. O emprego desta linguagem, 

“príncipe” e “exército” denota um cenário 

um tanto quanto bélico. (2) Neste contexto, 

o “chifre pequeno” retira o “diário” ou 

“contínuo”, algo que até então não fora 

interrompido. Porém, este chifre consegui 

esta proeza. (3) Sem esta atividade 

“contínua” ou “diária”, ligada pelo contexto 

ao “santuário”, simplesmente se abriram as 

portas para que o próprio santuário fosse 

derrubado. Um ponto importante, talvez, 

seja o fato de que a ação contra este 

santuário esteja na voz passiva o que 

poderia indicar uma mudança de agente 

nesta ação. 

12 

O exército lhe foi entregue, com o 

sacrifício diário, por causa das 

transgressões; e deitou por terra a 

verdade; e o que fez prosperou. 

(1) Novamente na voz passiva, agora o 

exército é “que foi entregue” ao “chifre 

pequeno”. Isto pode apontar na direção de 

que esta ação tenha sido permitida ao 

chifre realizar por um outro sujeito não 
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explicitado no texto. (2) Não somente o 

“exército” foi entregue, mas também o 

“diário” ou “contínuo”. Diferentemente do 

verso 11, aqui a voz é passiva. Ali a ação é 

diretamente do “chifre pequeno”. Aqui, 

parece ser uma permissividade. (3) A causa 

destas ações foram as “transgressões”, 

provavelmente do chifre. (4) Curiosamente, 

as ações do “chifre pequeno” contra o 

“exército”, contra as “estrelas”, contra o 

“príncipe”, contra o “santuário” e contra o 

“contínuo” implicaram na derrubada da 

verdade. Ou seja, a prevalecência da 

verdade estava atrelada a todos estes itens. 

Sem eles, “exército”, “estrelas”, “príncipe”, 

“santuário” e “contínuo”, a verdade não 

teria como continuar de pé. E destaca-se o 

fato de que esta verdade se encontra no 

âmbito celestial. (5) Com a verdade jogada 

por terra, agora o “chifre pequeno” teve 

caminho aberto para prosperar em tudo o 

que viesse a fazer. 

13 

Depois, ouvi um santo que falava; e 

disse outro santo àquele que falava: 

Até quando durará a visão do 

(1) Agora, dentro do conteúdo 

contemplado em visão, Daniel diz “ouvir” 

um diálogo de dois entes santos. O 
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sacrifício diário e da transgressão 

assoladora, visão na qual é entregue 

o santuário e o exército, a fim de 

serem pisados? 

primeiro é o que indaga. Esta indagação, 

porém, tem que ver com “tempo”, com a 

“visão”, com o “contínuo”, com as 

“transgressões”, com o “santuário” e com o 

“exército”. (2) O ponto de partida desta 

pergunta é o tempo, mais especificamente 

o tempo atrelado à “visão”. Logo, este 

tempo tem ver que com tudo aquilo que 

Daniel estava a comtemplar em “visão”. 

14 

Ele me disse: Até duas mil e 

trezentas tardes e manhãs; e o 

santuário será purificado. 

(1) A resposta dada pelo segundo santo a 

pergunta que lhe foi feita destaca três 

pontos: um tempo, um lugar e uma ação. 

(2) Como a pergunta teve que ver com o 

tempo da visão, então estas “2300 tardes e 

manhãs” só podem indicar o tempo que 

toda a visão abarcaria. Esta visão começou 

com um carneiro e um bode, animais 

importantes para o dia da expiação no 

santuário. A pergunta tem que ver com 

santuário. Logo, este tempo deveria 

começar no tempo do primeiro animal da 

visão já que é para lá que pergunta foi 

direcionada. (3) Como as ações do “chifre 

pequeno”, na visão, se concentraram na 

esfera celestial, então disso se deduz que 
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este santuário está neste mesmo contexto, 

o contexto celestial posto que toda a 

linguagem está atrelada a este âmbito: 

“exército do céu” e “estrelas”. (4) Uma vez 

que as ações do “chifre pequeno” foram 

transgressoras e alcançaram até a esfera 

celestial, então esta ação de purificação 

indica o que aconteceria no céu, ao final 

das “2300 tardes e manhãs”, 

especificamente com o santuário celestial 

que teve seu “contínuo” retirado pelo que 

fez este chifre. 

15 

Havendo eu, Daniel, tido a visão, 

procurei entendê-la, e eis que se me 

apresentou diante uma como 

aparência de homem. 

(1) A visão parece ter se encerrado. Daniel 

procurou entendê-la, o que pode indicar 

que ela realmente tenha chegado ao seu 

fim. (2) Neste momento de busca por 

compreensão, apareceu para Daniel um ser 

com aparência humana. 

16 

E ouvi uma voz de homem de entre 

as margens do Ulai, a qual gritou e 

disse: Gabriel, dá a entender a este a 

visão. 

(1) Daniel, novamente, não diz ver algo, mas 

“ouvir”. Isto parece criar uma conexão desta 

cena com a cena do verso 13 em que o 

mesmo verbo “ouvir” é empregado. (2) 

Curiosamente, neste verso 13, são dois 

santos que dialogam. Agora no verso 16, 

outros dois seres aparentemente humanos, 
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um deles nomeado como Gabriel, também 

trocam palavras. Mais um item para a lista 

de conexões entre os dois versos. (4) Isto 

parece indicar que o ponto de partida da 

fala de Gabriel, justamente o que se 

encontra no verso 13 já que o verso 16 faz 

remissões temáticas e linguísticas a ele. (5) 

O objetivo da aparição deste homem para 

Daniel é fazê-lo entender a “visão”. Porém, 

este termo “visão”, aqui, não é mesmo 

termo hebraico até então utilizado em todo 

o capítulo (hazon). Agora o tempo 

emprego foi outro (mareh). 

17 

Veio, pois, para perto donde eu 

estava; ao chegar ele, fiquei 

amedrontado e prostrei-me com o 

rosto em terra; mas ele me disse: 

Entende, filho do homem, pois esta 

visão se refere ao tempo do fim. 

(1) Daniel descreveu sua reação em face da 

presença deste ente designado como 

Gabriel. Diante desta reação, apesar da 

aparência humana, não parece se tratar de 

um homem qualquer senão de um santo. 

Quem sabe um daqueles do verso 13. (2) 

Gabriel diz para Daniel entender a “visão” 

(hazon). Isto indica que a intenção de 

Gabriel seria a de fazer Daniel entender 

tudo aquilo que teve começo com o início 

da “visão (hazon) cujo primeiro animal é o 

carneiro. (3) Mas, curiosamente, a ordem 
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dada a Gabriel foi para que ele fizesse 

Daniel entender outra coisa, a mareh (v. 16). 

(4) Gabriel diz que a “visão” (hazon) se 

refere ao “tempo do fim”. Chama atenção o 

fato de que assim como diálogo que Daniel 

diz ouvir no verso 13 envolve tempo, agora 

esta fala de Gabriel também envolve 

tempo, um tal de “tempo do fim”. (5) Parece 

haver alguma conexão entre o tempo do 

verso 13 e 14 com este tempo mencionado 

por Gabriel já que sua missão era fazer 

Daniel entender aquilo que contemplara 

em “visão” (mareh). 

18 

Falava ele comigo quando caí sem 

sentidos, rosto em terra; ele, porém, 

me tocou e me pôs em pé no lugar 

onde eu me achava; 

Daniel volta a dar ênfase a sua reação com 

a presença de Gabriel, o ser com aparência 

humana, mas que provoca assombros em 

no profeta, o que leva a conclusão de se 

tratar de um ser angelical. 

19 

e disse: 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. 

(1) Em sua fala, Gabriel diz que faria Daniel 

entender alguns acontecimentos futuros. 

Mas estes acontecimentos estariam 

atrelados ao “último tempo da ira” e ao 

“tempo determinado do fim”. (2) Pela 

proximidade e pala indicação do contexto 

imediato, parece que a expressão “tempo 
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do fim” (v. 17) seja paralela a estas duas 

expressões neste verso: “último tempo da 

ira” e “tempo determinado do fim”. (3) A 

expressão “último tempo da ira” no original 

hebraico indica que ela é a parte final de 

um tempo marcado pela “indignação” ou 

pela “ira. (4) Já a expressão “tempo 

determinado do fim” quer dizer que se trata 

de um recorte no tempo marcado ou 

determinado como o “fim”. (5) Assim, este 

“tempo do fim” seria um tempo referente à 

parte final de uma indignação ou ira e seria 

marcado ou determinado como o “fim”. (6) 

Em todo capítulo, somente o “chifre 

pequeno” fez coisas que pudessem 

provocar ira (7) Assim, portanto, o “tempo 

do fim” vem após o final das ações do 

“chifre pequeno”. Este “tempo do fim” 

começaria com o fim do “chifre pequeno” 

agindo em âmbito vertical, celeste, o que 

levou à “indignação” ou “ira”. 

20 

Aquele carneiro com dois chifres, 

que viste, são os reis da Média e da 

Pérsia; 

Agora Gabriel finalmente começa a 

interpretar os símbolos. O primeiro, o 

carneiro, é um reino e seus dois chifres são 

os reis da Média e da Pérsia. Mas sabendo 
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que o último foi maior que o primeiro, 

então este reino é o reino medo-persa 

unificado por Ciro. 

21 

mas o bode peludo é o rei da Grécia; 

o chifre grande entre os olhos é o 

primeiro rei; 

Agora o bode, todo ele, é descrito como o 

rei grego. O chifre notável é o primeiro rei 

grego que, na história, se sabe, foi 

Alexandre o Grande, aquele que unificou a 

Grécia e a Macedônia. 

22 

o ter sido quebrado, levantando-se 

quatro em lugar dele, significa que 

quatro reinos se levantarão deste 

povo, mas não com força igual à que 

ele tinha. 

Segundo a história, no lugar de Alexandre 

o Grande que morreu no auge de seu 

poder e de causas naturais, surgiram outros 

quatros reis que eram seus principais 

generais: Lisímaco (norte), Ptolomeu (sul), 

Cassandro (ocidente) e Seleuco (oriente) os 

quais se distribuíram para os quatro pontos 

cardeais, os “quatro ventos do céu” (v. 9). 

23 

Mas, no fim do seu reinado, quando 

os prevaricadores acabarem, 

levantar-se-á um rei de feroz 

catadura e especialista em intrigas. 

(1) No original hebraico, a expressão “no fim 

de seu reinado” é um plural e é 

corretamente traduzida como “no final de 

seus reinados”. Ou seja, no final do reinado 

de cada um dos quatros reinos 

subsequentes ao reino de Alexandre, o 

bode. (2) A expressão “quando os 

prevaricadores acabarem” deve ser 

compreendida a partir do hebraico como 
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“quando os pecados tiverem chegado ao 

limite”. Assim, ela ilumina o tempo dos 

quatro reinos e a chegada do “chifre 

pequeno”. (3) Noutras palavras, o “chifre 

pequeno” surgiria após a saída de cena dos 

quatro reinos, todavia mais 

especificamente quando alguns pecados 

cometidos estivessem em seu final. (4) 

Deste modo, portanto, somente um reino 

se encaixa nesta estrutura, após a saída de 

cena dos quatro chifres do bode, mais para 

o final da ação deles: o império romano que 

se seguiu, na história, ao império grego de 

Alexandre. (5) Chama a atenção o fato de 

Gabriel começar sua explicação sobre o 

“chifre pequeno” não pelo que ele fez nos 

versos 10 a 14, a esfera celestial, mas 

especificamente sua origem em esfera 

terrestre somente, tudo concentrado no 

verso 9. 

24 

Grande é o seu poder, mas não por 

sua própria força; causará 

estupendas destruições, prosperará 

e fará o que lhe aprouver; destruirá 

os poderosos e o povo santo. 

(1) O poder deste chifre, nesta esfera 

terrestre, não é inerente a ele mesmo. Há 

algum agente por detrás dele que lhe 

confere este poder.  (2) Este chifre faria 

maravilhas antes de causar destruição. Este 
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é o sentido do texto em seu original. Em 

seguida a isso, ele prosperaria. (3) Depois 

“destruirá os poderosos [a muitos] e o povo 

santo”. Estas designações “poderosos” e 

“povo santo” não parecem ser sinônimas 

das expressões “exército dos céus” e 

“estrelas” posto que, aqui, a linguagem 

condiz mais com a esfera terrestre além do 

fato de Gabriel não direcionar sua 

explicação para a esfera celestial. (4) Logo, 

estes “poderosos” e este “povo santo” 

devem ser entendidos como uma 

referência indireta e direta aos judeus, o 

povo de Daniel. 

25 

Por sua astúcia nos seus 

empreendimentos, fará prosperar o 

engano, no seu coração se 

engrandecerá e destruirá a muitos 

que vivem despreocupadamente; 

levantar-se-á contra o Príncipe dos 

príncipes, mas será quebrado sem 

esforço de mãos humanas. 

(1) O “chifre pequeno” seria astuto ou 

prudente em seus empreendimentos 

terrestres de tal forma que faria o engano 

ou a traição prosperar. Certamente, as 

relações políticas de Roma com seus povos 

conquistados e os judeus em particular 

foram marcadas por astúcia política, 

enganos e traições. (2) Além disso, este 

chifre se exaltaria em seu próprio interior, o 

real sentido da expressão “no seu coração 

se engrandecera”. Isto indica um 
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crescimento interno do poderio romano, o 

fortalecimento de seu próprio domínio. (3) 

Este chifre também destruiria a muitos em 

quietude, isto é, sem grandes esforços, 

tamanho seria seu poder. Isto condiz com 

muitas ações romanas para conter 

insurreições em seu domínio a fim de 

manter sua ordem, a chamada “pax 

romana”. (4) E até contra o “príncipe dos 

príncipes” se levantaria. Este título deve ser 

paralelo ao termo “príncipe do exército” do 

verso 11. Porém, enquanto naquele verso 

este “príncipe” está na esfera celestial, neste 

ele está no âmbito terrestre. Isto pode 

indicar que esta designação “príncipe dos 

príncipes” tenha que ver com a ação dos 

romanos contra ele no momento em que 

aqui ele esteve além de ressaltar o ápice de 

seu principado, isto é, de seu governo e 

liderança bélica. Esta é uma descrição 

muito apropriada para Jesus Cristo que 

viveu aqui sob o domínio romano e por 

ação deste império foi morto. (5) A ação 

não humana de provocar a quebra deste 

chifre pode ser creditada à pregação do 
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evangelho e a consequente expansão da fé 

cristã que reestruturou o governo romano 

dando-lhe novos contornos e 

enfraquecendo seu domínio sobre a mente 

de muitos ao ponto de seu controle ser 

quebrado ou ter sido feito em pedaços com 

a invasão das tribos barbaras sobre a 

cidade em 476 d.C. dividindo o império. O 

termo “quebrado” tem o sentido de “fazer 

em pedaços” no original hebraico. 

26 

A visão da tarde e da manhã, que foi 

dita, é verdadeira; tu, porém, 

preserva a visão, porque se refere a 

dias ainda mui distantes. 

(1) Gabriel encerra sua explicação falando 

que a “visão” (mareh) das “2300 tardes e 

manhãs” é verdadeira. (2) Porém, ele diz 

que esta “visão” foi “contada” (relatada) e 

não vista. Logo, isto só pode designar o 

diálogo dos versos 13 e 14 em que Daniel 

disse ter ouvido e não visto. Assim, o termo 

mareh descreve estas coisas pertinentes a 

estes versos somente. (3) Estes versos, 

contudo, são uma síntese de todas as coisas 

ocorridas na esfera celestial provocadas 

pelo “chifre pequeno” (v. 10-12). (4) Deste 

modo, portanto, a palavra mareh se refere 

apenas ao tempo de “2300 tardes e 

manhãs” e não a toda a “visão” (hazon), 
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especificamente as ações em esfera celeste, 

embora, como dito no verso 14, este tempo 

abarque toda a “visão” (hazon). (5) Isto, 

obviamente, implica que estas “2300 tardes 

e manhãs” são 2300 dias já que Gabriel fala 

que a “visão” (hazon) se trata de “dias” 

(yom). (6) Estes dias, entretanto, não são 

poucos dias, mas “muitos” deles. (7) Tudo 

isto só pode levar a uma conclusão, estes 

2300 dias só podem ser 2300 anos porque 

precisam abarcar todo o tempo da visão, 

desde a aparição do carneiro até a chegada 

do “chifre pequeno” para que dentro deste 

tempo ele viesse a fazer tudo aquilo que foi 

previsto para só então, em seguida, o 

santuário ser purificado. 

27 

Eu, Daniel, enfraqueci e estive 

enfermo alguns dias; então, me 

levantei e tratei dos negócios do rei. 

Espantava-me com a visão, e não 

havia quem a entendesse. 

(1) Daniel descreveu sua reação diante de 

tudo o que contemplara em visão e ouvira 

em diálogos. (2) Ele se espantou com a 

“visão” (mareh) porque as ações do “chifre 

pequeno” em esfera celestial por um tempo 

longo tempo lhe eram coisas novas demais. 

(3) Ele simplesmente não entendeu a 

“visão” (mareh) porque Gabriel não lhe 

explicou nada dela senão que se tratava de 
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um tempo muito longo, apesar de ter sido 

ordenado a fazer Daniel entender 

justamente este ponto, especificamente a 

mareh (v. 16). Quando se cumpriria esta 

promessa de fazer Daniel entender o que 

ele não entendeu? Eis a relevância do 

capítulo 9 de Daniel, momento em que 

novamente Gabriel se apresentará diante 

de Daniel para lhe fazer entender a mareh 

(cf. 9:21-23), aquele tempo específico de 

“2300 tardes e manhãs” que pelo contexto 

indica claramente se tratar de 2300 anos 

abarcando todos os eventos da “visão” 

(hazon). 

CONCLUSÕES 

Somente e tão somente Roma se enquadra em todo este cenário profético, 

principalmente por suas ações e pelo tempo envolvido na visão. Simplesmente não há 

espaço algum para Antíoco IV Epifânio no capítulo 8 de Daniel. Ele não preenche os 

requisitos exigidos em termos de ações e muito menos em termos temporais. Desta 

maneira, tudo isto mostra como é possível apresentar o entendimento adventista 

tradicional apenas e tão somente com base neste capítulo de Daniel e em mais nenhum 

outro ainda que uma leitura conjunta com os demais não seja inapropriada senão 

bastante esclarecedora. Reis propôs as regras do jogo e o campo onde ele ocorreria. Tudo 

isto, aqui, foi aceito. Mas, mesmo em seu território, em sua casa, ainda que ele próprio 
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não tenha seguido à risca suas “próprias regras”, demonstrou-se como a posição 

tradicional é absolutamente consistente com o texto deste referido capítulo. 
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Síntese avaliativa das alegações de Reis 
 
 
 

O QUE REIS ALEGA NO QUE ELE ESTÁ ERRADO 

CAPÍTULO I 

1. Ele pretende “atualizar” o entendimento 

adventista tradicional em torno da 

identificação do “chifre pequeno” do 

capítulo 8 de Daniel propondo que ele seja 

Antíoco IV Epifânio, um rei selêucida do 

segundo século a.C. que oprimiu os 

judeus. 

Esta proposta é anacrônica e, portanto, 

não atualiza absolutamente nada no 

entendimento adventista tradicional posto 

que ela é anterior ao surgimento do 

próprio movimento adventista. 

Simplesmente não é possível que se 

atualize algo com o que é mais antigo. 

2. Ele toma como referência do 

entendimento tradicional adventista 

apenas e tão somente a figura de um 

único teólogo, Clifford Goldstein. 

A posição adventista tradicional não se 

resume a opinião de apenas um único de 

seus representantes. Portanto, tomar a 

figura de uma única pessoa, na melhor das 

hipóteses, só atualizaria a opinião desta 

única pessoa. 

3. Ele alega, com base num excerto de 

Goldstein que a posição tradicional afirma: 

“Daniel 8 só pode ser entendido à luz de 

Daniel 2 e Daniel 7”. 

Nem Goldstein e nem a posição 

tradicional afirmam isto. O que ambos 

apenas afirmam, como diz próprio 

Goldstein, é que: “Daniel 2 e 7 ajudam a 

definir o pano de fundo para interpretar 

Daniel 8”. 
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CAPÍTULO II 

4. Ele afirma que o “chifre pequeno” do 

capítulo 8 é um poder político. 

Esta afirmação não está completamente 

correta, pois embora o “chifre pequeno” 

seja um poder político a luz do texto 

bíblico, com base no mesmo texto, 

também é um poder religioso. 

5. Ele entende que as marcas ou 

peculiaridades judaicas presentes no 

capítulo 8 de Daniel indicam que os 

eventos proféticos deste capítulo não se 

referem a outros povos senão somente 

aos judeus. 

As marcas ou peculiaridades judaicas 

apontam para a religião singular dos 

judeus que na Bíblia, como um todo, 

tipificam o ideal para o povo de Deus no 

fluxo histórico. Logo, estas marcas não 

indicam eventos proféticos restritos a este 

povo em particular. Ademais, estas 

mesmas marcas representam coisas não 

judaicas: governo, território e santuário. 

Portanto, a alegação de Reis não é 

consistente. 

6. Ele interpreta as “2300 tardes e manhãs” 

como 1150 dias literais por entender que 

este tempo está ligado aos dois sacrifícios 

diários (manhã e tarde) que aconteciam no 

templo dividindo assim 2300 por dois para 

obter a cifra de 1150. 

Este tempo, no texto, não está atrelado 

aos sacrifícios diários senão a todos os 

eventos abarcados pela visão. Além disso, 

este modo de interpretar a expressão 

“tarde e manhã” não possui nenhum 

respaldo bíblico. 

7. Ele afirma que não há tanta importância 

numa alegação adventista com base na 

Além de minimizar o que não deve ser 

minimizado, a obediência à gramática 
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gramática hebraica: de que pronomes 

pessoais e substantivos devem concordar 

em gênero e número o que determinaria 

a real procedência do “chifre pequeno”. 

como faz a interpretação tradicional, ele 

comete erros do tipo: confundir, no 

hebraico, pronomes pessoais com sufixos 

pronominais. 

8. Ele categoricamente assevera que o 

capítulo 8 de Daniel deve ser interpretado 

sozinho, sem auxílio dos capítulos 2 e 7 e 

que é um erro da interpretação tradicional 

interpretar estes três capítulos 

conjuntamente. 

Ele argumenta de modo incoerente, pois 

para tentar refutar a compreensão 

tradicional que realmente lê o capítulo 8 

com base no capítulo 7, ele recorre ao 

capítulo 7 para formular argumentos 

contra o uso deste mesmo capítulo pelos 

intérpretes da posição tradicional. 

9. Com base no capítulo 7, ele formula 

uma espécie de “padrão tipológico” pelo 

qual afirma que chifres só podem 

proceder de animais, de cabeças ou de 

outros chifres, mas nunca de ventos como 

afirma a posição tradicional. 

No próprio capítulo 8 se vê um animal 

(carneiro) dando marradas para pontos 

cardeais e o animal seguinte (bode) 

procedendo de um destes pontos. Assim, 

não há razões para que, com base apenas 

neste capítulo, algo que Reis acha que 

dever ser, se negue que de um animal 

(bode) surjam quatros chifres para quatro 

pontos cardeais (quatro ventos) e de um 

desses pontos surja um outro reino, o 

“chifre pequeno”. 

10. Para ele, é inconcebível que a grandeza 

dos ataques de Antíoco IV Epifânio contra 

Ele está certo ao afirmar que um ataque 

grandioso contra os judeus e o seu 

santuário não deveria deixar de ser 
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os judeus e seu templo não fosse algo 

revelado por Deus. 

revelado por Deus. Reis só erra na 

identificação deste evento já que o ataque 

romano aos judeus foi 

incomparavelmente maior do que o 

ataque de Antíoco e isto foi revelado por 

Deus em Daniel e pelo próprio Jesus. 

CAPÍTULO III 

11. Ele afirma que, para a posição 

adventista tradicional, Roma é apenas um 

pressuposto no capítulo 8. 

A compreensão de que o “chifre pequeno” 

em Daniel capítulo 8 é Roma, para os 

intérpretes da posição tradicional, não é 

um pressuposto senão o resultado ou a 

conclusão a que chegam após lerem este 

capítulo. 

12. Ele formula seus argumentos ou linha 

de raciocínio de modo a desconsiderar o 

próprio histórico de defesa da posição 

tradicional em torno de suas alegações. 

Reis não é o primeiro, e talvez não seja o 

último, a surgir dentro das fileiras 

adventistas para propor o que ele está 

propondo: o “chifre pequeno” de Daniel 8 

como Antíoco. Ele só precisa considerar 

que esta posição tradicional já respondeu 

alegações contundentes contra seu 

entendimento e ele não está trazendo 

novidades. 

13. Ele interpreta o entendimento 

adventista em torno da “amplificação” que 

ocorre na relação dos capítulos 7 e 8 de 

Reis é quem argumenta em bases 

circulares. Primeiro ele erroneamente 

pressupõe ser um pressuposto errado da 
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Daniel onde o último detalha e amplia 

informações do primeiro como um 

“raciocínio circular”. 

interpretação tradicional ler Daniel 8 só 

com base no 7. Assim, ele conclui que 

Roma no capítulo 8 é apenas um 

pressuposto da posição tradicional e não 

a sua conclusão, o resultado de sua 

interpretação. Isto é um raciocínio circular, 

um raciocínio que se destina a chegar ao 

lugar de onde saiu e acaba não levando a 

lugar algum, a conclusão nenhuma. 

14. Ele formula argumentos contra o 

entendimento da posição tradicional em 

torno do capítulo 8 com base no capítulo 

7 destacando as diferenças entre os dois 

capítulos. 

A formulação de argumentos contra o 

entendimento da posição tradicional com 

base no capítulo 7 é incoerência por parte 

de Reis porque ele diz que o capítulo 8 

deve ser lido sozinho e que os intérpretes 

adventistas erram justamente por fazerem 

uso dos dois capítulos em suas 

abordagens. Além disso, neste seu uso do 

capítulo 7, ele destaca as diferenças entre 

ambos, mas sem considerar suas 

semelhanças. 

15. Ele cria um cenário de encurralamento 

no qual ou os adventistas reconhecem a 

procedência diferente entre os dois 

“chifres pequenos” nos capítulos 7 e 8, ou 

admitem que se tratam de entidades 

Este dilema é falso por dois motivos: (1) 

Reis exacerba as diferenças entres os dois 

capítulos a despeito das semelhanças 

entre eles; (2) na relação entre os dois 

capítulos, as diferenças entre eles não 
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diferentes representadas pelo mesmo 

símbolo. 

implicam mudança de entidades 

representadas. Além disso, se, para ele, o 

capítulo 8 deve ser lido sozinho, então 

pouco importaria as diferenças do capítulo 

8 com o que está escrito no capítulo 7. 

16. Ele diz que quando Roma chegou em 

Jerusalém, ela já não era nenhum “chifre 

pequeno”, isto é, um reino pequeno, 

senão um grande império e que por isso 

não pode ser identificada com este chifre. 

A relação entre o símbolo e a entidade 

representada por este símbolo não se dá 

pela exatidão das palavras descritivas do 

símbolo no texto, mas pelas ações do 

símbolo. Assim, da mesma forma que 

Roma, em realidade, não é um “chifre”, ela 

também não deve ser entendida como 

pequena por ser designada como “chifre 

pequeno”. Logo, esta constatação 

histórica não afeta em nada a 

interpretação tradicional. Isto só é uma 

maneira errada de entender a relação 

entre o símbolo e a entidade por ele 

representada. 

17. Ele afirma que quando Roma chegou 

em Jerusalém, ela não perseguiu os judeus 

senão que lhes foi solícita dando-lhes 

liberdade de culto e até permitindo a 

ampliação de seu templo. 

O texto bíblico não afirma em nenhum 

momento que o “chifre pequeno” 

perseguiria os judeus assim que entrassem 

em contato com eles senão que antes de 

haver destruição e perseguição haveria 

um momento de “maravilhas” (cf. v 24). 
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Isto se ajusta perfeitamente com esta 

constatação histórica em torno da 

chegada dos romanos às terras judaicas. 

18. Ele apresenta algumas constatações, 

fatos históricos, eventos que realmente 

aconteceram, para mostrar que o 

entendimento tradicional está errado. 

Estas constatações e fatos históricos 

apresentados são todos conhecidos e 

aceitos pelos intérpretes adventistas de 

modo que não lhes causa nenhum 

constrangimento aceitá-los e ainda assim 

manter a posição de que Roma é este 

“chifre pequeno”. Logo, apresentar estes 

mesmos fatos para tentar refutar o 

entendimento tradicional se trata de uma 

falácia chamada “argumento de palha”. 

19. Ele argumenta que quando o santuário 

foi destruído pelos romanos no ano 70 

d.C. ele já não tinha mais nenhum valor 

tipológico de modo que este evento não 

deve ter relevância profética. 

O texto bíblico previu que este santuário 

seria destruído num momento em que sua 

função tipológica já teria perdido valor. 

Logo, usar isto como argumento para 

negar o entendimento tradicional é dar 

relevância a uma irrelevância, o valor 

tipológico do templo terrestre na profecia. 

20. Para ele, a menção que Jesus faz a 

profecia de Daniel que previa a destruição 

do templo pelos romanos no ano 70 d.C. 

é enigmática e parece uma reaplicação 

Não há nada de enigmático na fala de 

Jesus já que ele menciona explicitamente 

um profeta bíblico para falar de uma 

profecia a se cumprir. Além disso, o 

contexto de fala de Jesus é a destruição do 
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das coisas do que aconteceram com o 

templo pela atuação de Antíoco. 

templo e a fuga da cidade algo que não 

tem paralelo algum com o evento Antíoco 

posto que os judeus lutaram e venceram 

além do templo não ter sido destruído. 

21. Ele alega que a motivação de Roma ao 

destruir o templo no ano 70 d.C. não tinha 

que ver com a religião judaica senão com 

questões políticas, o controle do território 

e a captação de impostos. 

Isto é historicamente verdadeiro apenas 

em parte, a parte que envolve a 

perspectiva romana já que eles realmente 

não se interessavam pela religião judaica. 

Porém, da perspectiva judaica, as 

insurreições políticas eram resultado de 

uma visão religiosa na qual os judeus se 

viam como o povo de Deus na Terra e por 

isso deveriam ser independentes de Roma. 

Para eles, religião e política não se 

separavam. Logo, esta constatação 

histórica não contradiz o entendimento 

tradicional. 

CAPÍTULO IV 

22. Ele afirma que a posição tradicional faz 

teologia com base numa tradução bíblica 

específica, a King James Version (KJV), e 

que somente nesta versão existe uma 

“progressão de grandeza” de modo a 

indicar o “chifre pequeno” como o maior 

Isto ou é um gravíssimo engano ou é uma 

mentira deslavada. O máximo de verdade 

nesta alegação é que os pioneiros 

adventistas chegaram à conclusão a que 

chegaram com base nesta versão. Hoje, a 

posição tradicional mantém seu ponto de 

vista, ainda essencialmente o mesmo dos 
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de todos os reinos, o que se enquadraria 

apenas em Roma. 

pioneiros, com base no texto original 

hebraico amparado por diversas 

traduções para diversos idiomas. 

23. Ele entende que todo o diferencial 

interpretativo para identificar o bode 

(Grécia) como o maior dos reinos no texto 

está na presença de uma única palavra 

com função adverbial presente somente 

na descrição deste símbolo. 

O idioma hebraico é pobre em advérbios 

e suas próprias estruturas linguísticas não 

lhes atribui tanto valor de modo que a 

insistência nesta particularidade se trata 

de coar um mosquito e engolir um 

camelo. Ademias, ideias adverbiais podem 

ser transmitidas mesmo sem a presença 

específica de uma palavra adverbial neste 

idioma. 

24. O seu foco na presença de uma palavra 

com função adverbial é maior do que o 

foco no modo como os verbos hebraicos 

são utilizados no texto. 

Em hebraico, como em outros idiomas, 

numa oração gramatical, os verbos são as 

palavras mais importantes. Pela maneira 

como os verbos hebraicos são utilizados 

na descrição de cada animal na visão se 

perceber que o maior dos reinos não foi o 

bode (Grécia), mas o “chifre pequeno”, 

seja Antíoco ou Roma. Porém, somente 

Roma foi grande o suficiente para 

preencher os requisitos de um grande 

“chifre pequeno”. 

25. Ele miniminiza o poder do contexto na 

interpretação de algumas palavras 

O contexto é a maior de todas as forças 

interpretativas. As palavras, apenas partes 
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fazendo uso apernas de dicionários e 

léxicos para determinar a interpretação 

delas, em particular de uma que descreve 

a grandeza do engrandecimento do 

“chifre pequeno”. 

dele, devem ser interpretadas em 

consonância com ele. Assim, a 

minimização do sentido de uma palavra 

ajustada ao contexto para descrever o 

engrandecimento do “chifre pequeno” é 

ignorar todo o contexto que descreve este 

chifre como o maior de todos os reinos no 

capítulo 8 de Daniel. Logo, este símbolo só 

pode representar Roma e não Antíoco. 

26. Ele ampara sua ideia de tradução desta 

palavra que descreve o engrandecimento 

do “chifre pequeno” a fim de minimizar 

seu sentido numa versão cujo texto não 

tem preocupação com o idioma de 

origem, o hebraico, senão com a 

compreensão do texto em português a 

ponto de esconder bastante a forma do 

texto original. 

Reis deveria amparar seu ponto de vista 

em torno da tradução desta palavra 

específica em versões que valorizam mais 

a formalidade do idioma de origem, o 

hebraico. Mas ele não faz isso porque as 

versões que se preocupam com esta 

formalidade não corroboram com seu 

ponto de vista. 

27. Ele afirma que um chifre nunca pode 

ser maior do que a cabeça ou do que o 

animal que o carrega. Assim, portanto, o 

“chifre pequeno” não poderia ser maior do 

que o bode (Grécia). 

A realidade crua e nua não é descrita num 

texto simbólico. O texto simbólico aponta 

para a realidade, mas não é esta realidade 

em si. Deste modo, o fato de, em 

realidade, um chifre não poder ser maior 

do que um animal não implica que num 

texto simbólico ele não o possa ser. Assim 
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como nenhum reino na realidade é o que 

o texto simbólico descreve, então não se 

deve esperar ou exigir que, no texto, um 

“chifre pequeno” seja menor do que um 

animal qualquer. 

28. Ele propõe que a palavra que descreve 

o engrandecimento do “chifre pequeno” 

seja traduzia como “preeminência”. 

O significado da palavra “preeminência” 

implica em algo extraordinário, algo 

elevado acima dos demais. Logo, se ele 

propõe que o “chifre pequeno” cresceu 

em “preeminência”, então ele está 

implicitamente reconhecendo que este 

chifre foi o maior de todos os reinos 

representados no texto profético. 

29. Ele afirma que o crescimento do “chifre 

pequeno” ao céu é apenas simbólico e que 

isso não significa grande coisa posto que 

os outros quatros chifres também 

cresceram para o céu. 

A primeira ocorrência da palavra “céu” no 

contexto indica os pontos cardeais 

terrestres. Mas se os quatro chifres 

cresceram para lá e de lá saiu o “chifre 

pequeno”, então isso significa que este 

chifre indiretamente saiu do céu (“quantos 

ventos do céu”), algo que Reis outrora 

tentou negar. Além disso, esta 

argumentação gera uma contradição 

porque implicaria que este chifre tenha 

crescido e se tornado forte para o mesmo 
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lugar de onde veio o que seria estranho na 

melhor das hipóteses. 

30. Ele interpreta uma expressão hebraica 

idêntica em dois versos próximos (22 e 24) 

como se tratando da mesma referência 

comparativa, o chifre notável do bode 

para determinar que o “chifre pequeno” 

não foi maior do que o próprio bode 

(Grécia). 

Esta expressão não é tão idêntica assim no 

original hebraico. Ela está numa 

construção sintática diferente e a 

proximidade dos versos não é o fator mais 

importante se a sintaxe em cada um deles 

for diferente como aliás é o caso. Logo, 

esta comparação com o chifre do bode é 

gramaticalmente indevida. 

CAPÍTULO V 

31. Ele tenta elucidar o significado da 

expressão temporal “tempo do fim” 

recorrendo a informações contidas em 

outros dois capítulos de Daniel, os 

capítulos 11 e 12 pelo fato de esta 

expressão também ocorrer neles. 

O primeiro problema disto é a incoerência, 

pois Reis afirmou que o capítulo 8 “contém 

informações suficientes para se sustentar 

sozinho”. O segundo é a admissão 

implícita de que a posição tradicional não 

está errada quando também lê Daniel 8 

com base em outros capítulos. Por fim, 

esta postura implica reconhecer que não é 

possível defender seu ponto de vista em 

torno de Antíoco só com base no capítulo 

8 de Daniel. 

32. Ele determina a identidade do “tempo 

do fim” com base na reabertura do livro de 

Daniel como predito no capítulo 12 

O primeiro problema é a inversão das 

coisas. Não é a reabertura de Daniel que 

determina o tempo do fim, mas a 
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entendendo que esta reabertura ocorreu 

pouco tempo após o cativeiro babilônico 

ou quando o livro de Daniel foi inserido no 

cânon bíblico. 

identificação prévia do que é o tempo do 

fim que identifica quando o livro de Daniel 

foi reaberto. Além disso, falta apoio 

histórico para determinar que a reabertura 

de Daniel tenha ocorrido em um destes 

dois períodos. 

33. Ele afirma que o “tempo do fim” em 

Daniel 8 não é exatamente o tempo do 

fim, o tempo final ou último, um tempo 

absoluto, mas o tempo que Daniel 

entendia ser o último, um tempo relativo, 

chamado de “horizonte escatológico” do 

profeta. 

O primeiro problema com esta proposta é 

que com base nas demais indicações 

temporais de Daniel 8 a expressão “tempo 

do fim” não significa outra coisa senão a 

parte final de um tempo não sobrando 

espaço para relativizá-lo como qualquer 

outro tempo. Ademais, Daniel diz não ter 

entendido uma parte da visão, justamente 

a parte acerca do tempo. Assim, o seu 

“horizonte escatológico” não é a chave 

para desvendar a identidade do “tempo 

do fim”. 

34. Ele assevera que o livro de 1 Macabeus 

confirma que o livro de Daniel foi reaberto 

e que este livro extrabíblico identifica a 

“abominação desoladora” do qual falara o 

profeta como Antíoco Epifânio. 

A expressão “abominação desoladora” 

não ocorre em Daniel 8, embora ela ocorra 

em outros capítulos do livro. Neste 

capítulo, só ocorre a expressão 

“transgressão assoladora”. Além disso, o 

uso que Macabeus faz da expressão 

“abominação desoladora” não identifica 
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Antíoco como esta abominação senão 

apenas a sua ação de oferecer sacrifícios 

abomináveis no templo. 

35. Ele propõe que uma expressão 

hebraica traduzida como “no fim” no verso 

23 do capítulo 8 seja traduzida como “na 

posteridade” tendo como base sua gama 

de significados. 

Esta proposta de tradução está 

completamente errada porque a 

fraseologia do verso 23 não permite esta 

escolha. A palavra-chave do verso designa 

uma noção de tempo que praticamente 

obriga que esta expressão hebraica seja 

traduzida como “no fim”. Isto explica por 

que Reis não apresenta nenhuma 

tradução moderna que corrobore seu 

ponto de vista. 

36. Ele alega que Antíoco IV Epifânio é 

reconhecido pelos historiadores como o 

“último rei significativo” do império 

selêucida. 

Isto é verdade. Epifânio foi o último rei 

selêucida significativo. Porém, esta sua 

significância é irrelevante para determinar 

se ele é o “chifre pequeno” de Daniel 8 

pelo fato de o império selêucida e Antíoco 

não serem contemplados pelas exigências 

proféticas. 

37. Ele fala que o único momento no livro 

de Daniel em que é dito algo acerca do 

“tempo do fim” de fato último é no último 

verso do livro (12:13). 

Esta separação entre “tempo do fim” não 

último (todo o livro de Daniel) e “tempo do 

fim” último (o último verso de Daniel) é 

artificial e não se sustenta a luz do 
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contexto em que expressões como “tempo 

do fim” e similares ocorrem. 

38. Ele alega que a palavra hebraica 

traduzida como “sacrifício diário” (tamîd) 

para algumas versões portuguesas 

determina a natureza do tempo de “2300 

tardes e manhãs” como 1150 dias literais. 

O uso da palavra hebraica que dá origem 

à expressão “sacrifício diário” (tamîd) em 

português não permite esta leitura ou 

interpretação. Na Bíblia, esta palavra não 

está vinculada apenas ao “sacrifício diário” 

que acontecia no templo. 

39. Ele fala que não existe nenhuma 

profecia no Antigo Testamento que 

apresente algum tempo que seja 

simbólico. Para ele, todos os tempos 

proféticos no Antigo Testamento são 

sempre literais. 

Para fundamentar esta alegação enfática, 

objetiva e absoluta Reis exemplifica com 

um período de tempo profético 

reconhecidamente literal. Porém, este 

exemplo é extraído de um texto de gênero 

literário profético o que é bastante 

diferente do gênero literário apocalíptico 

do qual Daniel faz parte. 

40. Ele afirma que na expressão “tarde e 

manhã” no verso 26 do capítulo 8 há uma 

distinção entre “tarde” e “manhã” de modo 

a subsidiar a ideia de 1150 dias literais 

como interpretação das “2300 tardes e 

manhãs”. 

De fato, a maneira como a expressão 

“tardes e manhãs” está construída no 

verso 14 é diferente quando comparada 

com a mesma expressão do verso 26. 

Porém, por uma questão de lógica e 

sintaxe, estas diferenças não permitiram 

que as “2300 tardes e manhãs” sejam 

interpretadas como 1150 dias. 
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41. Ele, de modo sutil, deixa transparecer 

em seu texto que o “chifre pequeno” do 

capítulo 8 de Daniel é Antíoco Epifânio 

para a “tradição judaica”. 

Tradição judaica é algo bastante amplo. 

Reis sutilmente sugeriu que há uma 

unanimidade neste conjunto de tradições 

que mostra que Antíoco é o “chifre 

pequeno”. Isto está errado porque, exceto 

por um texto de Flavio Josefo, e ainda 

assim bastante dúbio, a tradição judaica 

não identifica este rei como o “chifre 

pequeno” do capítulo 8 de Daniel. 

CAPÍTULO VI 

42. Ele indiretamente sugere que o fato de 

Jesus ter participado da “Festa da 

Dedicação” (cf. Jo 10:22) evidencia que a 

predição de Daniel 8 se cumpre em 

Antíoco já que a purificação do templo das 

suas profanações na Revolta dos 

Macabeus é um evento por demais 

significativo para os judeus. 

A possibilidade de Jesus ter participado da 

Festa da Dedicação não constitui 

argumento forte para endossar a 

purificação do santuário pelos Macabeus 

como cumprimento da profecia de Daniel. 

Ao João falar o que fala sobre esta atitude 

de Jesus, ele o faz apenas de passagem 

sem dar importância profética. Jesus 

possívelmente participou da festa por que 

era judeu e judeus participavam desta 

festividade. 

43. Ele julga que a interpretação 

tradicional adventista faz algo que sacrifica 

teologicamente o texto bíblico já que, 

supostamente, ela estaria de modo 

O cumprimento profético no século XIX 

não sacrifica nada no texto porque é o 

próprio texto quem aponta o 

cumprimento das predições no “tempo do 
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arbitrário deslocando o cumprimento de 

seu real contexto, o século II a.C., para o 

século XIX. 

fim”, a última parte da história na Terra. 

Obviamente, isto condiz mais com o 

século XIX do que com o segundo século 

a.C. 

44. Ele sutilmente crítica a interpretação 

tradicional adventista com base num texto 

de Atos (1:6-8) no qual Jesus fala para os 

discípulos não se preocuparem com o 

tempo. Reis insinua que este texto 

condena a teologia adventista, já que nela 

enfatiza-se os aspectos cronológicos de 

Daniel dando bastante ênfase no tempo 

do cumprimento dos eventos. 

O tempo do qual Jesus fala é bastante 

específico, o tempo em que ele voltaria 

pela segunda vez para instaurar seu reino 

terrestre. Falar dos tempos de Daniel em 

nada contraria o discurso de Jesus porque 

é o próprio texto bíblico quem menciona 

tempos que precisam ser compreendidos. 

Além de tudo, Jesus pediu que os 

discípulos fossem testemunhas do que é 

biblicamente verdadeiro, o que não é o 

caso com a interpretação que Reis propõe. 

CAPÍTULO VII 

45. A interpretação que Reis propõe, 

Antíoco como o “chifre pequeno” de 

Daniel 8, não é nenhum pouco nova. Ela já 

existe desde o século III da era cristã. 

Quem a propôs pela primeira vez foi 

Porfírio, uma filosofo neoplatônico da 

época. 

A proposta de Porfírio não foi formulada 

para descrever realmente o que a Bíblia diz 

acerca do assunto, mas para tentar refutar 

o posicionamento cristão em torno do 

livro de Daniel, bastante usado para 

mostrar a origem sobrenatural desta 

religião. Porfírio era completamente 

contrário à religião cristã e negava o 

elemento preditivo da Bíblia. É bastante 
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improvável que Porfírio tenha acertado e 

os cristãos tenham errado. Reis está 

reproduzindo uma proposta 

inerentemente errada e, além disso, 

originalmente contrária a fé cristã. 

46. A ideia de que o “chifre pequeno” de 

Daniel 8 é Antíoco IV Epifânio encontra 

respaldo num cânon extrabíblico, 

principalmente no livro de 1 Macabeus. 

Uma interpretação que precise de um livro 

extrabíblico para ser sustentada não 

condiz com o princípio protestante de sola 

e tota Scriptura. Além disso, é um 

reconhecimento implícito da autoridade 

romana já que este livro está presente no 

cânon romano. 

47. Alguns textos bíblicos utilizados por 

Reis em seu artigo foram utilizados 

mediante o emprego do método de 

interpretação texto-prova. 

Este método contém muitas limitações 

porque além de se fundamentar na 

conveniência do próprio intérprete, ele 

tende a ignorar o contexto no qual certos 

versos ou fraseologias bíblicas estão 

inseridos. 

48. A interpretação do “chifre pequeno” 

proposta por Reis não se ajusta à 

cronologia profética que previu um tempo 

específico de atuação deste poder. 

Mesmo que se interprete as “2300 tardes 

e manhãs” como 2300 dias literais ou 1150 

dias literais como Reis propõe, ainda 

assim, este tempo não se ajusta ao tempo 

que Antíoco Epifânio teve controle sobre 

os judeus e o templo. 
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49. Reis nega que o texto profético da 

Bíblia, o que inclui a profecia de Daniel, 

requeira precisão em seu cumprimento. 

Ao negar que o texto bíblico profético não 

exige precisão em seu cumprimento, Reis 

está flertando com o liberalismo teológico 

que vê na Bíblia um livro que não retrata 

de fato Deus. 
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A impossibilidade de Antíoco ser o “chifre pequeno”43 
 
 
 

O QUE É REQUERIDO DO “CHIFRE 

PEQUENO” EM DANIEL 8 

O QUE ACONTECEU COM ANTÍOCO IV 

EPIFÂNIO NA HISTÓRIA 

1. Se tornaria muito forte para o sul, para o 

oriente e para a “terra gloriosa” (v. 9). 

1. A campanha no Egito (sul) foi um fiasco 

imposto pelos romanos. A investida para o 

oriente resultou em sua morte. E sua 

presença na “terra gloriosa”, Judeia, 

Jerusalém e região, foi de curta duração. 

2. Deveria ter um crescimento vertical 

(religioso) a ponto de atingir o “exército do 

céu” e atingir seu “príncipe” (v. 11). 

2. Embora tenha cometido atrocidades 

contra os judeus a ponto de profanar o 

templo com a realização de sacrifícios 

imundos (de porcos), com o levantamento 

de um altar a outras divindades (Zeus), 

com a proibição da prática da circuncisão 

e da observância do sábado, Antíoco não 

atingiu nenhum ser humano descrito 

como “príncipe do exército”. A alegação 

de que o sumo-sacerdote Onias III deve 

ser este “príncipe” é improcedente porque 

sua morte não pode ser creditada 

                                                 
43 Esta tabela é uma adaptação de outra tabela produzida pelo Dr. José Carlos Ramos, 
professor de teologia hoje jubilado. 
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diretamente a Antíoco. Além disso, 

dificilmente Onias III seria o “príncipe dos 

príncipes” do verso 25, expressão cognata 

da palavra “príncipe” (v. 11). Não sem razão 

até mesmo os que identificam o “chifre 

pequeno” como este rei selêucida alegam 

que este “príncipe” se trata do próprio 

Deus. A figura histórica de Jesus Cristo, 

porém, se ajusta melhor a este título o que, 

obviamente, faria com que Roma fosse 

identificada como este “chifre pequeno”. 

3. Retiraria o sacrifício contínuo e deitaria 

abaixo o lugar do santuário (v. 11). 

3. Antíoco, como dito, realmente profanou 

e fez atrocidades religiosas no templo no 

segundo século a.C. Mas não o destruiu ou 

sequer chegou perto disto. Ademais, a 

palavra hebraica (tamîd) traduzida como 

“contínuo”, ligada ao ministério do 

santuário, define uma atividade mais 

ampla que apenas o oferecimento de 

sacrifícios diários. Não sem razão este 

“contínuo” está atrelado ao céu na visão. É 

preferível que este termo seja entendido 

como se referindo ao todo do ministério 

diário que, no Antigo Testamento, era 

levado a efeito no pátio e no lugar santo. 
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4. Teria êxito em deitar a verdade por terra 

e cumprir outros desatinos contra Deus (v. 

12). 

4. Sua hostilidade contra a fé e a religião 

judaicas incrementou o zelo dos judeus 

por sua religião e levou-os a resistir à 

helenização de seu culto até que 

finalmente lograram a independência no 

tempo dos macabeus. Ou seja, a verdade 

prevaleceu ante a ação de Antíoco. 

5. Surgiria no cenário profético somente 

quando o poder dos “quatro chifres” (as 

quatro divisões do antigo império grego-

macedônico de Alexandre o Grande, 

inclusive a de Seleuco de onde procedeu 

Antíoco) chegasse ao fim e os 

“prevaricadores” (os reis da linhagem de 

Seleuco e Ptolomeu, respectivamente os 

reis do norte e do sul) se acabassem (v. 23). 

5. Dominou cerca de 100 anos antes do 

reino selêucida chegar ao fim por volta de 

65 a.C. Depois de Epifânio, mais 14 reis 

ocuparam o trono da Síria. O reino dos 

ptolomaicas ao sul, outro dos quatro 

reinos subsequentes ao reino de 

Alexandre (o bode), acabou somente em 

30 a.C. 

6. Seria grande em poder, mas não um 

poder inerente a ele mesmo (v. 24). 

6. Além de não ser grandemente 

poderoso, tampouco o poder que ele 

possuía poderia ser atribuído a outra fonte 

que não fosse ele mesmo. 

7. Seria quebrado sem o auxílio ou sem o 

esforço de mãos humanas (v. 25). 

7. Morreu em uma expedição ao oriente, 

mas efetivamente com o concurso de 

mãos humanas. 
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André Reis nas Redes Sociais 
 

Imagem I 
Uma admiração pelas ideias de Desmond Ford? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na imagem (captura de tela) acima, temos uma homenagem para Desmond Ford na qual Reis está 
demonstrando indiretamente alguma admiração pela pessoa ou pelas ideias defendidas por ele e que 
“mudaram” certos paradigmas dentro do adventismo. Reis reproduz a mesma tese que Ford propagava: 
Antíoco IV Epifânio é o “chifre pequeno” de Daniel 8. Em 10 de abril de 2019 fazia cerca de um mês do 
falecimento de Ford. Acesso em 19 de dezembro de 2019. 

“Meu texto acerca do 
meu bom amigo 
Desmond Ford” 
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Imagem II 
Negação da exatidão preditiva da profecia bíblica 

 

Nesta captura de tela, em seu grupo Teologia Adventista no Facebook, onde a seta vermelha aponta, 
Reis está respondendo a alegação de que Antíoco não se encaixa no tempo profético requerido pelo 
texto de Daniel 8:14. Ele afirma que “nenhuma profecia bíblica tem exatidão atômica”. Assim, se Reis 
porventura vier a admitir que Deus pode prever o futuro com precisão, ele nega que o texto bíblico de 
Daniel revele esta qualidade divina. Acesso em 27 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 



 

 
 



  

“A presente obra [...] é uma avaliação muito bem estruturada e compreensível para 
o público leigo que brinda seus leitores com análises e comentários-respostas à 
interpretação apresentada pelo senhor André Reis [...] Comparando aquilo que é 
dito pelo senhor Reis em seu artigo com a realidade dos fatos e a gramática do texto 
bíblico original, o autor (o pastor e professor Elton Queiroz) identificou uma lista de 
erros exegéticos, teóricos, históricos, incoerências etc.  Por tudo isso, tanto o leitor 
adventista quanto o leitor não-adventista podem usufruir, em linguagem bastante 
inteligível, de um comentário avaliativo, mas também comparativo, que lhes 
permite julgar com maior embasamento ambas as interpretações afim de se 
descobrir qual delas é, provavelmente, a verdadeira”. 
 
JOSÉ DANTAS, graduado em administração pela UNOPAR, apresenta o programa 
“Mensageiros da Esperança” na Rádio Riacho FM 87,9 Mhz. 

“A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) sempre se distinguiu de todas as 
denominações cristãs por manter-se fiel à interpretação historicista das profecias 
[...] O material que o leitor tem em mãos cumpre devidamente este papel. Nesta 
obra, Elton Queiroz não aponta apenas os erros de um argumento falho, mas tem a 
paciência de ensinar, "tintim por tintim", qual a verdadeira interpretação. Em seus 
apontamentos, Queiroz é sistemático, mas sem deixar de ser simples e didático, em 
uma linguagem que todos os leitores, desde os mais eruditos até os mais simples, 
porém sinceros em sua fé e em seus estudos, poderão entender. Se o leitor ainda 
mantém dúvidas sobre um dos capítulos que mais geram debate dentro da 
escatologia, posso garantir que essas dúvidas serão sanadas”. 
 
LUCAS RODRIGUES é graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do 
Amazonas e auxiliar de redação e revisão da seção de Instituições da Encyclopedia 
of Seventh-day Adventists (ESDA).  

Elton Queiroz tem formação nas áreas de computação, de 
teologia e de filosofia. Fez alguns cursos de pós-
graduação, duas especializações e um mestrado, em 
teologia e interpretação da Bíblia, arqueologia bíblica e 
teologia bíblica respectivamente. Até pouco tempo era 
pastor/capelão do Colégio Adventista da Tijuca (RJ). 
Atualmente ele atua como pastor assistente no Espaço 
Novo Tempo Umarizal, em Belém do Pará. 
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