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XXII. Os Últimos Acontecimentos  

A. Acontecimento central – abominação da desolação  
1. A ira do último rei contra a santa aliança 

2. A coligação com os que são infiéis ou traidores da aliança 

3. A relação com o santuário de Deus 

4. A exaltação contra Deus  

5. A interrupção do sacrifício contínuo  

6. A perseguição dos santos  

B. O comportamento do povo de Deus   
1. Conhecidos como santos ou sábios (maskilim) 

2. São os que conhecem seu Deus  

3. São fortes (tomam posição, são resistentes) e ativos (fazem proezas)  

4. São sábios e dão entendimento a muitos  

5. Seu entendimento não os livra da espada, do fogo, do exílio e do roubo.  

6. Receberão apoio por um tempo, mas também de pessoas falsas  

7. Os sábios cairão (serão perseguidos e mortos) para provar e purificá-los      



 
 

C. Acontecimentos envolvendo as nações ao redor 
1. O último rei se exaltará contra Deus e prosperará   

2. Fará tudo o que quer, sem vulnerabilidade religiosa ou para mulheres 

3. Ruptura com os deuses e as tradições dos pais  

4. Engrandecimento do deus das fortalezas, da guerra, da força repressora 

5. Tem poderes de um deus estranho, sobrenaturais 

6. Consegue apoio dando honra e riquezas aos seguidores 

7. Grandes vitórias militares sobre países ao redor, especialmente sobre o 
Egito e o norte da África  

8. Menção especial à terra gloriosa  

9. Alguns países não se sujeitarão a ele (Edom, Moabe, terra dos amonitas) 

10.  Enfrentará resistência do norte e do oriente  

11.  Seu último reduto será na terra de Israel  

12.  Será derrotado no final, sem possibilidade de socorro     

D. Destaques especiais 
1. Apesar de aparente invencibilidade e de estar no topo do reino humano, 

tudo está determinado; há um limite, um tempo curto que lhe será 
concedido  

2. Haverá tribulação e grande destruição na cidade de Jerusalém e na terra 
escolhida; mas o favor de Deus sobre este lugar é sinalizado com os termos 
usados: terra gloriosa, monte santo.   


