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XX. Revelação do Período de Domínio Grego  

A. Introdução  
1. Relação com outras visões 

2. Período persa: próximos quatro reis  

3. Ascensão e queda do império grego  

B. Tempo de conflitos intermináveis entre Ptolomeus e Selêucidas   
1. Dois reinos concorrentes que surgiram do território conquistado por 

Alexandre o Grande, um ao sul e um ao norte de Israel (Palestina)  

2. Com poucas exceções, desde a morte de Alexandre o Grande (323 a.C.) até 
o ano de 198 a.C. os Ptolomeus do reino do sul tiveram o domínio sobre a 
terra de Israel.    

C. Descrição deste período 
1. O pêndulo nos reinos humanos   

2. O futuro que esperava o povo de Israel na terra deles 

3. O perigo de se aliar com um lado  

4. Palavras chaves: domínio, força, alianças e tratados de paz, prevalecer, 
traição, vingança, fortalezas, despojos conquistados, invasão, persistência, 
exércitos grandes, guerras, arrasar, inundação irresistível, irritação, ira, 
exércitos entregues ao inimigo, orgulho, grandes matanças, levantamentos 
ou insurreições, violência, incapacidade de resistir, reis que fazem 
conforme sua vontade, planos frustrados, arrogância, tropeços, exigência 
de tributo, mortes, assassinatos.  



 
 

D. Lições 
1. Qual o sentido da história dos reinos humanos?  

2. A história do povo de Deus dentro da história humana  

3. A busca pelo poder  

4. A visão de história futura  



Tabelas, diagramas e mapas (Daniel 11) 
Cronologia do Período Persa 

539 – 331 a.C. (208 anos) 

Rei Persa Datas Correlação bíblica Correlação grega 
Ciro 539-530 a. C. 2 Cr 36.22,23; Ed 1.1,2  
Cambises 530-522   
Smerdis (impostor) 522   
Dario I 522 - 486 Ageu, Zacarias; Ed 5,6 

Templo terminado 
Gregos derrotam 
persas (490) 

Xerxes 486 - 464 Ester 
Tentativa de aniquilar o povo 
judeu (Hamã) 

Gregos derrotam 
persas (480 e 479) 

Artaxerxes I 464 - 423 Ed 7-10 (retorno em 458) 
Ne 1,2 (retorno em 445) 
Malaquias (433) 

Idade de Ouro na 
Grécia 

Dario II 423 - 404  Sócrates 
Artaxerxes II 404 - 359 Platão 
Artaxerxes III 359 - 338 Aristóteles 
Arses 338 - 335  
Dario III 335 - 331 Alexandre derrota 

Dario III – fim do 
Império Persa 

Alexandre o Grande 336 - 323  
 

Divisão do Império de Alexandre 

 

 

 



Período de Domínio Grego - 185 anos (331 – 146) 
Alexandre o Grande (336 – 323) 

Os Reis do Sul e os Reis do Norte (323 – 146) 

 

Rei do Sul Daniel 11 Rei do Norte Daniel 11 
Ptolomeu I Sóter (323 – 285) v. 5a Seleuco I Nicátor (312 – 280) v. 5b 
Ptolomeu II Filadelfo (285 -246) v. 6 Antíoco I Sóter (280 -261)  
  Antíoco II Teos (261 – 246) v. 6 
Ptolomeu III Euergetes (246 - 221 vv. 7-9 Seleuco II Calínico (246-226) vv.7-9 
  Seleuco III Cerauno (226 - 223) v. 10 
Ptolomeu IV Filopáter (221 - 203) vv. 10-12 Antíoco III o Grande (223 - 187) vv. 10-19 
Ptolomeu V Epifânio (203 – 181) vv. 14-17 Seleuco IV Filopáter (187 -175) v. 20 
Ptolomeu VI Filometor (181 – 146) vv. 25-28 Antíoco IV Epifânio (175 - 163) vv. 21-45 
  Antíoco V Eupátor (163 - 162)  
  Demétrio I Sóter (162 – 150)  

 

 
 

 

 

 

 



Cumprimento Histórico de Daniel 11.2-20 
 
 

2. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a 
verdade: Outros três reis aparecerão na 
Pérsia, e depois virá um quarto rei, que será 
bem mais rico do que todos os outros. 
Quando ele tiver conquistado o poder com 
sua riqueza, instigará todos contra o reino 
da Grécia.  
 
3. Então surgirá um rei guerreiro, que 
governará com grande poder e fará o que 
quiser. 
 
4. Depois que ele surgir, o seu império se 
desfará e será repartido para os quatro 
ventos do céu. Não passará para os seus 
descendentes, e o império não será 
poderoso como antes, pois será 
desarraigado e dado a outros. 
 

5. O rei do sul se tornará forte, mas um dos 
seus príncipes se tornará ainda mais forte 
que ele e governará o seu próprio reino com 
grande poder. 
 
6. Depois de alguns anos, eles se tornarão 
aliados. A filha do rei do sul fará um 
tratado com o rei do norte, mas ela não 
manterá o seu poder, nem ele conservará o 
dele. Naqueles dias ela será entregue à 
morte, junto com sua escolta real e com seu 
pai e com aquele que a apoiou. 
 
7-9. Alguém da linhagem dela se levantará 
para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças 
do rei do norte e invadirá a sua fortaleza; 
lutará contra eles e será vitorioso. 
Também se apoderará dos deuses deles, das 
suas imagens de metal e dos seus utensílios 
valiosos de prata e de ouro, e os levará para 
o Egito. E por alguns anos ele deixará o rei 
do norte em paz. 
Então o rei do norte invadirá as terras do rei 
do sul, mas terá que se retirar para a sua 
própria terra. 
 

Três reis depois de Ciro: Cambises, Smerdis, Dario I. 
O quarto foi Xerxes, que foi um dos reis mais ricos 
e fortes da Pérsia e que lançou uma campanha 
forte contra a Grécia e perdeu duas vezes. 

 

 

Alexandre o Grande, que conquistou um reino 
muito extenso e tinha muito poder.  

 

Depois da morte de Alexandre o Grande, o reino 
dele foi dividido entre os generais. Até tentaram 
colocar o meio-irmão dele no trono e um filho 
ainda pequeno, mas foram assassinados. Nenhum 
dos reinos resultantes tinha o poder de Alexandre. 
(20 a 30 anos) 

 
O primeiro rei do sul (Egito) foi Ptolomeu I. Um dos 
príncipes subordinados dele foi Seleuco I, que se 
tornou depois o primeiro rei do norte. Inicialmente, 
seu próprio reino era Babilônia, mas ele foi 
aumentando o seu domínio.  (20 anos) 

Ptolomeu II (40 anos depois) deu a sua filha 
Berenice em casamento ao rei Antíoco II (do norte, 
Síria). Depois da morte do pai, Ptolomeu II, Antíoco 
II voltou à sua primeira esposa, Laodice. Ela 
envenenou o marido Antíoco II e mandou matar 
Berenice e seu filho, para que o filho dela Seleuco II 
pudesse reinar.  

 
O irmão da Berenice, Ptolomeu III (da linhagem 
dela), atacou Seleuco II e foi vitorioso. Tomou a 
fortaleza da Síria em Damasco e Antioquia. 
Ptolomeu pegou 40 mil talentos de prata, 4 mil 
talentos de ouro e 2.500 ídolos da Síria e levou 
para o Egito. Este foi o apogeu do poder do reino 
do sul. Depois de dois anos, Seleuco II atacou o 
Egito mas foi derrotado. (20 anos) 

  

 

 



Cumprimento Histórico de Daniel 11.2-20 
 

 

10-11. Seus filhos se prepararão para a guerra e 
reunirão um grande exército, que avançará 
como uma inundação irresistível e levará os 
combates até a fortaleza do rei do sul. 
"Em face disso, o rei do sul marchará furioso 
para combater o rei do norte, que o enfrentará 
com um enorme exército, mas mesmo assim 
será derrotado. 

12. Quando o exército for vencido, o rei do sul 
se encherá de orgulho e matará milhares, mas o 
seu triunfo será breve. 
 
13-16. Pois o rei do norte reunirá um outro 
exército, maior do que o primeiro; e depois de 
alguns anos voltará a atacá-lo com um exército 
enorme e bem equipado. 
"Naquela época muitos se rebelarão contra o rei 
do sul. E os homens violentos do povo a que 
você pertence se revoltarão para cumprirem 
esta visão, mas não terão sucesso. 
Então o rei do norte virá e construirá rampas de 
cerco e conquistará uma cidade fortificada. As 
forças do sul serão incapazes de resistir; mesmo 
as suas melhores tropas não terão forças para 
resistir. 
O invasor fará o que bem entender; ninguém 
conseguirá resistir-lhe. Ele se instalará na Terra 
Magnífica e terá poder para destruí-la. 
 
17-19. Virá com o poder de todo o seu reino e 
fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará 
uma filha em casamento a fim de derrubar o 
reino, mas o seu plano não terá sucesso nem o 
ajudará. 
Então ele voltará a atenção para as regiões 
costeiras e tomará muitas delas, mas um 
comandante dará fim à arrogância dele e lhe 
devolverá a sua arrogância. 
Depois disso ele se dirigirá para as fortalezas de 
sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para 
nunca mais aparecer. 
 
20. Seu sucessor enviará um cobrador de 
impostos para manter o esplendor real. 
Contudo, em poucos anos ele será destruído, 
ainda que não com ira nem em combate. 
 

Seleuco III reuniu um exército e atacou o 
Egito. Porém, seu reinado foi curto e ele 
foi assassinado. Seu irmão mais novo 
tomou o seu lugar, Antíoco III, o Grande. 
Este atacou Ptolomeu IV e teve bastante 
sucesso, mas no fim foi derrotado e 
perdeu tudo que havia conquistado. (30 
anos – tempo de Antíoco III) 

Nesta batalha, Antíoco perdeu milhares 
de soldados.  

 
Antíoco o Grande voltou a atacar o Egito e 
conseguiu retomar Palestina (terra de 
Israel) 20 anos depois da derrota anterior. 
Esta batalha, de Pânias, em 198 a.C., 
marcou o fim do domínio do sul sobre 
Israel.  
Muitos judeus se colocaram ao lado de 
Antíoco, contra as forças do sul. Em 
consequência, o general egípcio puniu os 
líderes rebeldes, mesmo tendo perdido 
para os sírios.  

Cidade fortificada: Sidom que foi 
retomada por Antíoco o Grande do Egito. 
Quando ele entrou em Jerusalém, ele foi 
bem recebido pelo povo judeu. Ele só 
puniu os que eram favoráveis ao Egito. 

Antíoco o Grande deu sua filha Cleópatra 
ao rei Ptolomeu V, tentando dominar o 
Egito pela intriga. Porém, o plano não deu 
certo, Cleópatra não apoiou seu pai. Então 
ele tentou conquistar Ásia Menor (regiões 
costeiras), mas foi derrotado por um 
exército de romanos, a nova potência que 
estava surgindo. Ele foi morto quando 
estava tentando saquear um templo 
pagão em 187. Tropeçou, caiu e não foi 
mais encontrado.   

Seleuco IV foi sucessor de Antíoco o 
Grande. Para pagar os impostos de Roma, 
tentou arrecadar impostos dos judeus.  
Uma tentativa de roubar o templo foi 
contida de forma miraculosa e Seleuco IV 
foi assassinado por uma conspiração.   


