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Determinado seru00e1 feito nu00e3o teru00e1 respeito aos deuses de seus pais nem ao desejo de mulheres nem a qualquer deus porque sobre tudo se
engrandeceru00e1 mas em lugar dos deuses honraru00e1 o deus das fortalezas a um deus que seus pais nu00e3o conheceram honraru00e1 com ouro com prata com
pedras preciosas e cousas agradu00e1veis com auxu00edlio de um deus estranho agiru00e1 contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem multiplicar lhe
u00e1 a honra fu00e1 los u00e1 reinar sobre muitos e lhes repartiru00e1 a terra por pru00eamio no tempo do fim o rei do sul lutaru00e1 com ele e o rei do norte
arremeteru00e1 contra ele com carros cavaleiros e com muitos navios e entraru00e1 nas suas terras e as inundaru00e1 e passaru00e1 entraru00e1 tambu00e9m na
terra gloriosa e muitos sucumbiru00e3o mas do seu poder escaparu00e3o estes edom e moabe e as primu00edcias dos filhos de amom estenderu00e1 a sua mu00e3o
tambu00e9m contra as terras e a terra do egito nu00e3o escaparu00e1 apoderar se u00e1 dos tesouros de ouro e de prata e de todas as cousas preciosas do egito os
lu00edbios e os etu00edopes o seguiru00e3o mas pelos rumores do oriente e do norte seru00e1 perturbado e sairu00e1 com grande furor para destruir e exterminar a
muitos armaru00e1 as suas tendas palacianas entre os
59
Mares contra o glorioso monte santo mas chegaru00e1 aos seu fim e nu00e3o haveru00e1 quem o socorra u201d
E assim o engano dele u00e9 incru00edvel na realidade seu engano u00e9 descrito em maior detalhe em apocalipse 13 lu00e1 jou00e3o nu00e3o o vu00ea com uma
face feroz nem como um rei voluntarioso mas em outra perspectiva como uma besta ele u00e9 uma besta que governa sobre as nau00e7u00f5es e o simbolismo
u00e9 muito vu00edvido
Ele u00e9 uma besta poderosa u00c9 uma besta devastadora o verso 5 diz que lhe foi dado 42 meses para agir com autoridade isto equivale a tru00eas anos e meio
correspondentes u00e0 metade final dos sete anos referidos em daniel 9 27 como o tempo total do seu governo assim ele passaru00e1 a empreender suas
perseguiu00e7u00f5es contra israel desde a colocau00e7u00e3o da abominau00e7u00e3o desoladora no lugar santo neste peru00edodo de tru00eas anos e meio
correspondente u00e0 grande tribulau00e7u00e3o
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