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Apresenta: 

Mais uma Comprovação Bíblica de: 

 
Parte II 

18ª Comprovação Bíblica 

 

O verdadeiro significado do termo  

“o desejado das mulheres”, de Daniel 11:37 

Neste documento, você saberá o verdadeiro significado do termo  

“o desejado das mulheres” de Daniel 11:37. Você descobrirá que “a má interpretação” 

é causadora de uma grande controvérsia na compreensão desta profecia. 

Ver. 2.0 
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A CONTROVÉRSIA CAUSADA SOBRE O TERMO "O DESEJO DAS MULHERES", DE DANIEL 11:37 

Os polêmicos termos "o amado", "o amor", "o desejado" ou "o desejo das mulheres" em Daniel 11:37 são mal 

interpretados pela maioria das pessoas por um simples equívoco. Veja:  

Algumas pessoas poderiam estar questionando a veracidade da "Grande Revelação Alarmante do Século!" baseada 
no capítulo 8 de Daniel, devido a uma referência "mal interpretada" existente em um versículo também no livro do 
profeta Daniel. É um versículo que gera muita controvérsia, pois muitos o interpretam de forma equivocada ao referir-se à 
"orientação sexual" do candidato a anticristo! - Confira abaixo: 

Daniel 11:37  

"E não terá respeito aos deuses de seus pais NEM TERÁ RESPEITO AO AMOR DAS MULHERES (1),  

nem a qualquer deus porque sobre tudo se engrandecerá" 

Versão: Bíblia Revista e Corrigida   

(1) - Em outras traduções: "amado, desejo ou desejado" 

Muitos ao interpretarem esse trecho, afirmam equivocadamente que o anticristo será homossexual e por isso não terá 

"desejo por mulheres" o que impossibilitaria de ser um homem casado e com filhos, como é o caso de Barack Obama. 

Muitos Interpretam erroneamente pelo seguinte motivo:  

De acordo com a tradição hebraica, os termos "amor das mulheres", "amado das mulheres", "desejo das mulheres" 

ou "desejado das mulheres" (depende da tradução bíblica) é uma referência "ao Messias" e não uma referência de que 

o anticristo será homossexual por não ter "desejo por mulheres"! - Isso é um equívoco cometido por má 

interpretação! 

A EXPLICAÇÃO: Desde os tempos de Eva era o costume de todas as mulheres hebréias, "o desejo de ser a mãe do 

Messias"! - Assim, uma das referências informais ao Messias era "o amado", "o amor", "o desejado" ou "o desejo das 

mulheres". Toda essa idéia se baseia na promessa descrita em Gênesis sobre a "semente da mulher", uma referência 

ao redentor prometido, conforme descrito abaixo: 

Gênesis 3:15  

"E porei inimizade entre ti [satanás] e a mulher [a igreja],  

e entre a tua semente  [da serpente] e a sua semente [da mulher]: 

esta [O Messias] te ferirá a cabeça, e tu [satanás] lhe ferirás o calcanhar." 

Nessa profecia acima, Deus automaticamente determinou que o “Messias” nasceria da semente da mulher para ferir a 

cabeça da serpente, que é satanás. Deus incumbiu que uma mulher fosse mãe do Messias. Quase todas as mulheres 

possuem o desejo de serem mãe, com as hebréias isso não era diferente. Ainda mais ser mãe do Messias prometido, 

que nasceria em Israel, mãe do próprio Jesus Cristo. Portanto, as hebréias, por muito tempo possuíram o desejo de ser a 

"bem-aventurada" para gerar o Messias, ou seja, mãe de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que esta "bem aventurada" 

foi Maria. Foi por isso que Isabel, prima de Maria, ao sentir pelo Espírito Santo que Maria estava para dar à luz ao 

Messias, disse o seguinte para ela no trecho a seguir: 

Lucas 1:42 

"E exclamou com grande voz, e disse:  

BENDITA ÉS TU ENTRE AS MULHERES, E BENDITO O FRUTO DO TEU VENTRE." 

Maria foi chamada de "bendita entre as mulheres" por Isabel, sua prima, 

porque ela descobriu que Maria foi "a escolhida de Deus entre as 

mulheres" para gerar "o Messias", que é Jesus Cristo. Esta era a razão 

pela qual o Messias ser referenciado entre os judeus como "o desejo das 

mulheres", ou "o desejado", ou "o amado", ou "o amor das mulheres!" 

– O Profeta Daniel, ao escrever esta profecia, usou este mesmo termo para 

fazer referência ao Messias.  

Portanto, os rumores de que o anticristo não pode ser casado com uma 

mulher e ter filhos, por ser homossexual, não possui nenhuma base bíblica 

neste versículo de Daniel e em nenhuma outra parte da Bíblia.  

 
Além disso, veja a análise contextual a seguir...  
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ANÁLISE CONTEXTUAL DO VERSÍCULO 

Pela análise contextual, o versículo está se referindo "a tipos de divindades" pelos quais o anticristo se engrandecerá! 

De maneira alguma o trecho se refere a homossexualismo! Acompanhe abaixo:  

O contexto do polêmico versículo em Daniel 11:37 é apenas para tratar do assunto relacionado de que "o anticristo se 
engrandecerá acima de todo tipo de divindade", até acima do "Verdadeiro Deus", Jesus Cristo, o Messias, "o amor" 
ou "o amado", ou "o desejado", ou "o desejo" das mulheres! Analisemos o contexto abaixo: 

Daniel 11:37 e 38  

“E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro deus pois sobre tudo se 

engrandecerá.  Mas em seu lugar honrará ao deus das fortalezas e a um deus a quem seus pais não conheceram, ele o 

honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis” 

 [Daniel 11:37 em trechos para análise] 

[1] E não terá respeito 

aos deuses de seus pais,  
[2] nem ao amado das 

mulheres, 

[3] nem a qualquer outro deus, [4] pois sobre tudo se engrandecerá. 

[divindades] [o Messias "Jesus Cristo"] [divindades] Sobre Deus e todo tipo de "deus" 

Trechos referentes a várias divindades e ao Deus Verdadeiro  

Tanto o versículo 37 como o 38 do capítulo 11 do profeta Daniel estão se referindo apenas a divindades. Todos os 4 
trechos do versículo 37 acima estão se referindo exclusivamente a divindades! Portanto, apenas pela análise contextual, 
o trecho [2] do versículo 37 de Daniel acima “em hipótese alguma” está se referindo a orientação sexual do anticristo, 
querendo dizer que o anticristo será celibatário ou homossexual! Não há o menor sentido iniciar o versículo com 
referência a divindades, quebrar o contexto no “trecho [2]” para se referir à orientação sexual e depois voltar a se referir 
a divindades novamente! - Não faz sentido nenhum porque o contexto deste versículo é para tratar apenas de divindades 
e do "Verdadeiro Deus", o Messias, ou seja, "o Senhor Jesus Cristo". 

Portanto, "Barack Obama", sendo casado e pai de duas filhas, se enquadra perfeitamente dentro do perfil do anticristo 

descrito no capítulo 8 de Daniel, a que se trata a Parte I do e-book "A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO 

SÉCULO!" e ao longo de todas as profecias de Daniel, inclusive esta no capítulo 11, onde acabamos de esclarecer esse 

"grande equívoco" que infelizmente é muito difundido entre os cristãos em toda parte do mundo.  A palavra de Deus 

"deixa tudo muito claro", pois é a verdadeira luz para o mundo em trevas! 

 

 

 

“Ficai vós, pois, de sobreaviso; eis que de antemão vos tenho dito tudo.” 
Marcos 13:23 

 

 

 

 

 
 

 

Este documento pertence a Parte II do e-book  

"A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!" 
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