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Resenha Crítica do Livro de Elton Queiroz 
Sobre o Chifre Pequeno de Daniel 8 

 

André Reis, Ph.D. 
 

 
 irmão Elton Queiroz lançou recentemente o livro A 
Identidade do Chifre Pequeno em Daniel 8: Uma Resp osta 
À Leitura Atualizada de André Reis––publicado pelo 
grupo do Facebook Reação Adventista. O calhamaço de 

mais de 400 páginas pretende “responder” a um artigo de oito 
páginas de minha autoria em que proponho uma outra leitura 
adventista sobre o “chifre pequeno” de Daniel 8. O artigo “A 
Identidade do ‘Chifre Pequeno’ de Daniel 8: Uma Leitura 
Adventista Atualizada” pode ser lido abaixo, no final desta 
resposta. O esforço de Queiroz de 
produzir o material sem dúvida é 
louvável, embora o resultado final tenha 
sido profundamente deficiente, e, em 
última instância, improdutivo para o 
debate teológico sério, como exponho 
abaixo. 

Devo confessar que fui tentado a 
responder a cada declaração equivocada 
e raciocínio truncado e errôneo, mas se 
o fizesse, esta resposta ficaria muito 
extensa, talvez maior que o próprio livro 
de Queiroz! Abaixo ofereço um 
apanhado geral de forma mais sucinta 
possível. Vale lembrar que meu artigo 
não se propôs a ser a “palavra final” 
sobre o chifre pequeno de Daniel 8, 
apenas propôr uma leitura “atualizada” 
em contraste com a visão tradicional 
visão adventista sobre o capítulo. O 
mais importante é que meu artigo––
com poucas variações––reflete o consenso da academia teológica 
internacional  sobre o assunto. 

O longo livro de Queiroz é característico das truncadas 
defesas de 1844, um verdadeiro Bratwurst teológico. Por 
exemplo, dizem que o último livro da série DARCOM terá 1.000 
páginas. A julgar pelo tempo, recurso e energia na forma de 
dezenas milhares de páginas e décadas de pesquisa, despendidos 
para defender a posição adventista tradicional sobre um único 
verso na Bíblia––Dan 8:14––parece que a teologia adventista gira 
em torno da identidade de um chifre de bode do Antigo 
Testamento. E isso é lamentável. 

Espero que esta resposta ajude os leitores a virarem a página 
neste surrado, e há muito já esgotado tema. 

 

1.  Sobre o grupo Teologia Adventista. 
A insinuação de “má fé” por parte de Queiroz é infeliz e não 

deveria ter lugar no discurso acadêmico, mas revela, de cara, o 
teor argumentativo que permeia seu livro. Formei o grupo 
Teologia Adventista em 2011 para tratar do assunto do ponto de 
vista progressista. Isso nunca foi segredo, o objetivo do grupo 
estava público desde a sua formação. Recentemente, a pedido dos 
participantes, o grupo mudou seu nome para Adventismo Hoje, e 
sua proposta segue sendo exatamente a mesma, tratar de assuntos 

“adventistas”, e que não se limitam a 
“Daniel”. 

 
2. Reis comete 49 „erros‰ e usa de 
„falácias‰. 

A problemática ao redor da 
interpretação de Daniel 8 por mim e 
por Queiroz––como representante da 
posição adventista tradicional––é uma 
violenta dissonância pressupositiva. 
Enquanto Queiroz lê Daniel através das 
lentes dos mileritas americanos do 
século 19––impondo um anacronismo 
colossal ao livro e cometendo abusos da 
gramática hebraica––eu busco ler 
Daniel através das lentes dos leitores 
originais, a saber, judeus exilados na 
Babilônia no sexto século a.C. É a isto 
que me refiro quando explico que 
minha abordagem é a da “leitura 
próxima,” atendo-se ao contexto 

imediato, bem como a visão macro do autor, e mantendo um 
baixo limiar pressupositivo, a saber, o menor número de 
pressuposições externas possível.  

Queiroz se assemelha a um mecânico que comprou a peça 
errada e ao tentar instalá-la, critica a peça como tendo defeito de 
fábrica! Sob este prisma, o que Queiroz insiste em chamar de 
“erros” e “falácias” em meu material não constituem nada mais 
do que divergências de sua insustentável metodologia que traz 
consigo uma gama de problemas de ordem lógica, gramatical e 
hermenêutica. Queiroz torna-se culpado do crime de que me 
acusa, pois ele conclamou uma verdadeira legião de espantalhos 
em seu auxílio: acusa-me de mil e um erros metodológicos e 
falácias que em realidade não existem e se põe a “refutá-los”. 

O 

A julgar pelo tempo, recursos e 
energia, na forma de dezenas de 
milhares de páginas e décadas 
de pesquisa despendidos para 
defender a posição adventista 

tradicional sobre um único 
verso da Bíblia––Daniel 8:14––

até parece que a teologia 
adventista gira em torno da 

identidade de um chifre de bode 
do Antigo Testamento. E isso é 

lamentável. 
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Neste processo, ele revela a absoluta 
fragilidade de seu arrazoado e das 
ferramentas enferrujadas que traz ao 
texto bíblico. 

Em suma, a totalidade da tese de 
Queiroz se baseia no pressuposto-mestre 
de que Deus revelou a verdade absoluta 
sobre Daniel à igreja adventista no século 
19, com o imprimatur de Ellen White, e 
nem a mais exaustiva exegese poderá 
remover esse pilar. Assim, as truncadas e 
improdutivas análises do livro partem de 
sub-pressupostos deste maior, e as 
conclusões apresentadas são bolas 
cantadas. O resultado não passa de 
um rasgo interpretativo escravo dos  
pressupostos do autor, atrelado a 
peripécias com a língua hebraica, 
discrepâncias hermenêuticas, 
contaminado pelo 
triunfalismo denominacional, e escrito 
em clima de “torcida organizada”. O 
edifício interpretativo de Queiroz não 
suporta a mais leve brisa de escrutínio. 

Caberá ao leitor decidir quem tem a 
melhor abordagem a Daniel: quem 
procura lê-lo a partir da perspectiva do texto do autor e com os 
olhos da audiência alvo, ou quem tenta a todo custo impor sobre 
ele um entendimento anacrônico e artificial, oriundo dos 
mileritas no século 19. 

 
3. Queiroz mal-interpreta a expressão „leitura atualizada‰ 
como sendo „anacrônica‰. 

Em seu desespero em encontrar “falácias” no meu texto, 
Queiroz mal-entende o sentido do termo “anacrônico”. Um 
anacronismo é algo que ocorre em contraposição a uma sequência 
cronológica factual, e.g., afirmar que a rainha Elizabete começou 
seu reinado no século 19, quando ainda nem tinha nascido (como 
Queiroz faz com Cottrell).  

Chamei minha leitura de Daniel 8 de “atualizada” não 
porque seja “inédita” mas como um trocadilho entre algo que é 
tão velho como o livro de Daniel, mas ao qual a igreja ainda não 
se atinou. Neste sentido ela é “nova”, já que a teologia adventista 
nunca adotou essa posição sobre Daniel 8 da forma como eu 
argumento. Em meu texto apresentei argumentos já abordados 
anteriormente, bem como algumas novas linhas de argumento 
que reforçam a tese a partir do texto original hebraico. Chamar 
isso de “anacrônico” fere o sentido do termo. 

 
4. Queiroz comete um anacronismo. 

Queiroz afirma: “Raymond Cottrell, por exemplo, na década 
de 1920 propôs um método de interpretação das profecias de 
Daniel…” (89). Cottrell teria sido o teólogo adventista mais 
jovem da história, pois começou a atacar a doutrina do santuário 

quando tinha apenas 9 anos (ele nasceu 
em 1911). Cottrell na realidade só se 
envolveu nas questões do santuário 
quando foi editor do Comentário Bíblico 
Adventista na década de 1950. 

 
4. Reis errou ao responder às idéias de 
Clifford Goldstein? 

Queiroz diz: “Tomar apenas um 
único intérprete defensor do 
posicionamento tradicional, não 
constitui, em hipótese alguma, uma 
amostragem segura…” (p. 44). Mas 
Queiroz erra naquilo de que me acusa: 
em um livro de mais de 400 páginas, ele 
fornece apenas uma solitária referência, 
um livo de Ellen White (319). Um 
material desses na faculdade seria 
reprovado, pois não trava diálogo com a 
academia. Segundo seu raciocínio então, 
o maior problema de “amostragem” na 
verdade foi incorrido por Queiroz ao 
tentar refutar em 400 páginas a mim 
apenas e não mostra nenhum interesse 
em buscar a posição da academia sobre o 
assunto. Diga-se de passagem, Goldstein 

representa em todas as suas publicações a posição tradicional 
adventista. Será que Queiroz discorda disso?  

O meu artigo originalmente respondeu a uma discussão 
travada no site Adventist Today em que Clifford Goldstein 
participou, este é seu contexto.  

 
5. Queiroz pretende me „refutar‰, mas faz confusão e acaba 
concordando comigo. 

Nas páginas 44–46, Queiroz insiste que errei ao afirmar que 
a interpretação adventista de Daniel representada por Goldstein 
é dependente de pressupostos trazidos de Daniel 2 (estátua de 
Nabucodonosor) e 7 (sequência de quatro reinos). Mas não há 
para corrigir aqui: esses dois capítulos são basilares para a 
interpretação adventista tradicional de Daniel 8. Goldstein 
interpreta o quarto animal terrível e espantoso de Daniel 7 como 
sendo Roma e transfere esse entendimento a priori ao chifre 
pequeno de Daniel 8 = Roma, mesmo que o capítulo trate do 
período Grego. Eu argumentei precisamente o contrário: que a 
clareza de Daniel 8 poderia ajudar a definir melhor as entidades 
de Daniel 7, especialmente o chifre pequeno. Por exemplo, em 
um artigo no Adventist Today, demonstrei como o famigerado 
elefante de guerra Selêucida se encaixa de forma surpreendente 
na descrição do animal terrível e espantoso de Daniel 7. 

Nesta parte, Queiroz faz uma confusão e se contradiz porque 
leu mal meu texto. Nele eu afirmo: “Como veremos, 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” (Reis, “Daniel 8”, 1). 

A problemática ao redor da 
interpretação de Daniel 8 por 

mim e por Queiroz––como 
representante da posição 

adventista tradicional––é uma 
violenta dissonância 

pressupositiva. Enquanto 
Queiroz lê Daniel através das 
lentes dos mileritas do século 
19––impondo um anacronismo 
colossal ao livro e cometendo 
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Queiroz concorda com isso quando diz: 
“Ou seja, este capítulo é auto 
compreensível ainda que não se leve em 
conta Daniel 2 e 7 em sua interpretação” 
(45). Em outras palavras, ele concordou 
comigo, mas parece que não gostou disso. 
Com base nessa confusão, ele me desafia: 
“Reis precisa lidar com esta realidade ao 
invés de tentar evitá-la a todo custo” (46), 
o que é um equívoco, já que Queiroz 
passou por alto o que eu disse: “Daniel 8 
baseia-se nos princípios da domínio 
mundial e afronta ao Senhor também 
encontrados nos capítulos 2 e 7, mas os 
aplica especificamente à história do povo judeu” (Reis, “Daniel 8”, 
1). Em suma, os capítulos são tematicamente relacionados sim, 
mas não servilmente conectados em termos de escopo, 
interpretação e aplicação. Certamente há continuidades e 
descontinuidades entre esses capítulos. 

Os leitores vão notar que esse tipo de confusão e contradição 
permeiam o livro de Queiroz. 

 
6. Daniel 8 trata de um ataque político-religioso ao santuário 
e ao povo de Deus. 

Nas páginas 47–50, em mais um exemplo de desespero 
argumentativo em forma de um espantalho, Queiroz questiona 
minha declaração de que os “judeus e, em particular, seu 
santuário, sofrem sob um certo poder político, o infame ‘chifre 
pequeno’” (Reis, “Daniel 8”, 1) como sendo “parcialmente falsa”, 
porque o ataque do chifre pequeno tinha também aspectos 
“religiosos.” Ele insinua que eu tento “fugir” dessa implicação ao 
criar uma “falsa premissa” sobre as características do “chifre 
pequeno.” No entanto, a reclamação de Queiroz aqui é inócua, 
tendenciosa, e espantalhosa: “o chifre pequeno” grego foi um 
poder primordialmente político, que em seu domínio da 
Palestina, atacou gratuita e vilmente a religião judaica, 
profanando seu santuário. Isso meu artigo não ignora, mas 
esclarece. 

 
7. Queiroz afirma erroneamente que „carneiros e bodes‰ 
eram animais „exclusivos do dia da expiação‰ (49).  

Queiroz demonstra superficialidade na pesquisa, já que nem 
carneiros nem bodes eram animais exclusivos ao ritual do Dia da 
Expiação mas foram usados em outros sacrifícios (e.g., 2 Crôn 
29:21). Ademais, o termo hebraico para “bode” em Daniel 8 é 
tsaphir-itzim que não aparece em Lev 16; lá “bode” é 
simplesmente sä‘îr (Lev 16:5, ff.) que indica o gênero do bode: 
macho. Seja como for, a diferença dos termos para bode não 
cancela necessariamente a temática do santuário de Daniel 8, mas 
tampouco a limita ao Dia da Expiação. 
8. Queiroz ignora o contexto quando conveniente.  

 
1Isso também ocorre no Apocalipse 2–3––do mesmo gênero literário––onde “anjos” e 
“estrelas” (Gr. angelos) representam os líderes terrestres das sete igrejas da Ásia (e.g., Apoc 
2:1. 

Ao tentar “extrapolar” (54) as 
aplicações de Daniel 8 a uma esfera 
cósmica, Queiroz afirma que “é 
possível concluir com base apenas no 
capítulo 8 que estas características 
judaicas extrapolam a própria esfera 
do judaísmo bíblico” (54). Segundo 
quem? Queiroz? Quais são os 
fundamentos textuais explícitos que 
levam Queiroz a tirar essa conclusão, 
além dos seus próprios pressupostos 
mileritas? 

O que ocorre é que 
argumentação de Queiroz nas 

páginas 51–60 está atolada em pressupostos arrastados ao texto. 
Por exemplo, ele critica minha declaração de que a visão de 
Daniel 8 “culmina com eventos circunscritos à ‘terra gloriosa’ 
(8:9)” (Reis, “Daniel 8”, 1) porque o ataque do “chifre pequeno” 
ocorre na esfera terrestre (“quatro ventos do céu”, 8:9) bem como 
na “celestial” (“exército dos céus”, “estrelas, “príncipe”, v. 10). 
Queiroz ignora que a visão de Daniel 8 contém linguagem 
simbólica que abrange aspectos políticos-religiosos em esferas 
horizontais e verticais. Essa linguagem simbólica não deve ser 
tormada de forma literal, hora sim e hora não, como faz Queiroz; 
enquanto toma a menção de “céus” de forma simbólica (“quatro 
ventos” = pontos cardeais), ele toma “exército dos céus” de forma 
literal. Essa incoerência o leva à concluir que Daniel 8 culmina 
num ataque literal ao “santuário celestial”.  

Mas essa não é uma conclusão automática nem ineludível. 
Os versos em questão dizem o seguinte sobre o ataque do chifre 
pequeno:  

 
10Cresceu até atingir o exército dos céus; a alguns do exército e das 
estrelas lançou por terra e os pisou. 11Sim, engrandeceu-se até ao príncipe 
do exército; dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi 
deitado abaixo. 12O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário, por 
causa das transgressões; e deitou por terra a verdade; e o que fez 
prosperou. 

Note que, apesar da simbologia celeste, o ataque animalesco 
do “chifre pequeno” ao lançar por terra alguns do “exército dos 
céus”, “a verdade”, “estrelas”, “lugar do seu santuário”, e o 
“príncipe das hostes” (vv. 10–11) não determina um contexto 
restrito à esfera “celestial”. Por exemplo, o termo “estrelas” = 
kokavim no v. 10 é usado em Dan 12:3, para descrever os 
“sábios”, uma referência clara aos judeus.1 Como Queiroz 
interpreta “estrelas” em Dan 12? O “exército do céu” é 
interpretado por Gabriel (v. 24) como sendo o “povo santo” isto 
é, os judeus. O termo “príncipe do exército” (sar hazzabah) é 
sinônimo de “príncipe dos príncipes” (sar sarim, v. 25), enquanto 
sar em Dan 9:6 se aplica ao líderes judeus. Por conseguinte, é 
deste “príncipe do exército” cuja capacidade de oferecer o 

O livro não passa de um rasgo 
interpretativo escravo dos  

pressupostos do autor, atrelado 
a peripécias com a língua 
hebraica, discrepâncias 

hermenêuticas, contaminado 
pelo triunfalismo denominacional 

e escrito em clima de “torcida 
organizada”. 
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“sacrifício diário” é removida pelo chifre 
pequeno (veja também), e portanto, 
deve significar o sumo sacerdote. Além 
disso, a remoção do tamîd, “o sacrifício 
diário” ocorre no santuário em 
Jerusalém. Em Dan 8:24 o ataque do 
chifre pequeno, agora um rei de “feroz 
catadura” da linhagem grega é contra o 
“povo santo” = os judeus em sua função 
de representantes de Jeová na terra. 
Dessa forma, a esfera “celestial” dos 
símbolos não anula ou suplanta o seu 
aspecto terrestre como Queiroz 
necessita, pelo contrário, a interpretação 
correta de Daniel 8 deve respeitar ambas 
esferas simbológicas (como um diagrama 
de Venn): os judeus eram os representantes oficiais de Deus na 
terra, e a preservação desta aliança tinha repercussões na esfera 
celestial também. Assim vêem a maioria dos comentaristas. John 
Goldingay, por exemplo, esclarece em seu comentário:  

 

É um ataque contra o santuário em Jerusalém que constitui um ataque 
contra Deus… Ter sido ‘lançado por terra’ consistiu na interrupção de seu 
funcionamente como um lugar de adoração ao verdadeiro Deus.2  
 

9. Os símbolos de Daniel 8 não se limitam somente aos 
judeus. 

Ainda na mesma seção (57) Queiroz alega que cometi um 
“erro explícito” ao sugerir que Daniel 8 se aplica “somente aos 
judeus” pelo fato de que está escrito em hebraico e não em 
aramaico. Aí vai mais um espantalho, já que essa não foi uma 
conclusão, nem mesmo uma premissa necessária à minha leitura 
do capítulo, mas uma constatação factual que se soma ao foco 
voltado aos judeus no 8 capítulo 8, como explicitado em sua 
temática. O conteúdo do capítulo desdobra tal temática judaica 
do começo ao fim, independente do idioma em que esteja. Aliás, 
a temática dos capítulos 8–12 é centra em temas do povo judeu. 

Além disso, a linguagem e a simbologia do capítulo 8 
certamente provêm de um contexto judaico, mesmo que 
abarquem realidades não necessariamente restritas à Palestina, 
tais como o reino da Medo-Pérsia, Grécia, etc. Mas esses detalhes 
da visão são periféricos ao cerne, ou nexo causal, do capítulo, que 
é retratar e explicar a origem e trajetória do “chifre pequeno” em 
sua intersecção com o povo de Deus, e como, depois de um certo 
tempo, o santuário seria “purificado” (Dan 8:14), prometendo ao 
povo judeu total restauração. O capítulo fornece uma visão futura 
de opressão e libertação ao povo de Deus.  

O problema de Queiroz é querer ignorar os sólidos 
marcadores textuais e contextuais do capítulo, que agem como 
ímãs interpretativos mantendo a temática conexa e coesa, para 
querer arrastar uma esfera “cósmica” ao capítulo a fim de 
justificar não somente um “outro reino” incógnito no capítulo (= 
Roma), mas também um cumprimento da visão milênios no 

 
2 John E. Goldingay, Daniel, vol. 30, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, 
Incorporated, 1989), 211. 

futuro, em 1844. Tal leitura não 
procede naturalmente do texto em seu 
valor de face, mas dos pesados 
pressupostos com os quais Queiroz 
patrola o texto. 

 
10. Daniel 8:14 não responde a 
pergunta de 8:13? 

Queiroz discorda de que a pergunta 
de Dan 8:13: “até quando…” seja 
respondida no v. 14: “até 2.300 tardes-
manhãs.” Ele afirma que “está longe de 
ser verdade” a “relação estreita entre o 
que é dito neste verso com aquilo que é 
indagado no verso 13” (61). Essa é um 
dos sub-pressupostos necessários à 

interpretação de Queiroz e da teologia adventista de modo geral. 
Ellen White no livro O Grande Conflito sequer cita Dan 8:13; a 
pergunta cuja resposta é dada em Dan 8:14 é irrelevante ao 
esquema profético adventista. Não admira que Queiroz procure 
minimizar sua importância, em detrimento da intenção autorial 
de Daniel. 

  
11. Queiroz erra sobre o termo hebraico tamîd = diário em 
Dan 8:13.  

Segundo o Theological Dictionary of the Old Testament o 
termo tamîd aparece 103 vezes no AT e metade delas como 
substantivo em função sintática construta (genitiva) com outros 
substantivos em contextos cúlticos, isto é, do santuário. Por 
exemplo, olat tamîd em Êxod 29:42 é lit. “oferta do tamîd = oferta 
diária”. No livro de Daniel, todas as cinco ocorrências de tamîd 
(8:11, 12, 13; 11:31, 12:11) aparecem com o artigo definido ha 
= hattamîd, tornando-a um substantivo = “o diário/o contínuo”. 
A expressão em Daniel, portanto, é uma abreviação desse uso 
nominal construto e revela que já naquele tempo, tamîd era um 
termo técnico para se referir ao sacrifício diário do santuário. Este 
é o mesmo sentido que aparece na literatura judaica rabínica, 
especialmente à luz da contextual desolação do “lugar do seu 
santuário” (mekon miqedasho) em 8:11. Se Queiroz tivesse 
checado o texto hebraico, talvez tivesse evitado o equívoco.  

Mas Queiroz cria uma confusão ao dizer que “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” (62). Tal 
afirmação é ilógica e contraditória: ou os termos 2.300 “tardes e 
manhãs” e “sacrifícios díarios” têm relação, ou não têm! Queiroz 
procura tergiversar o que está cristalinamente claro no contexto: 
o termo hebraico tamîd em contextos do ritual do santuário 
sempre se refere ao “sacrifício diário”. Queiroz seria capaz de 
olhar a um pinheirinho com enfeites e presentes embaixo no mês 
de dezembro e dizer que essa árvore não é de natal, porque os 
elementos em si nada tem a ver com o natal. 

O que Queiroz insiste em 
chamar de “erros” e “falácias” 
em meu material constituem 

nada mais do que discordâncias 
metodológicas.  

Queiroz se assemelha a um 
mecânico que comprou a peça 
errada e ao tentar instalá-la, 

critica a peça como tendo 
defeito de fábrica! 
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Essa confusão sobre o tamîd é 
extendida no livro nas páginas 253–258 
onde Queiroz procura explicar de forma 
muito truncada, e sem sucesso porque 
tamîd em Dan 8:13 não é usado 
substantivamente como o “sacrifício 
diário”. Ele afirma: “Assim, pelo contexto, 
tamîd é apenas uma atividade ‘contínua’ do 
santuário e não o sacrifício diário do 
santuário que acontecia no altar do pátio” 
(256). Ele acusa os tradutores da Bíblia––
via Ellen White––de serem tendenciosos 
traduzindo “indevidamente” tamîd como 
“sacrifício diário” (294) e explica: “O 
contexto, de fato, é a força ma is poderosa 
da interpretação. Entretanto, o contexto 
não às impõe um significado não conhecido as palavras” (256). 
Queiroz aqui ecoa a mesma tese de Ellen White:  
 

Vi que a palavra “sacrifício” foi suprida pela sabedoria humana, e não 
pertence ao texto; e que o Senhor deu a visão correta dele àqueles que 
deram o clamor da hora do juízo. Quando houve união, antes de 1844, 
quase todos estavam unidos na correta visão do “diário”, mas no 
desapontamento desde 1844, outros pontos de vista tem sido abraçados, e 
escuridão e confusão tem se seguido.3 
O problema para White e Queiroz é que, neste caso, tanto o 

contexto quanto o sentido conhecido da palavra esfarelam a sua 
tese de e validam as traduções. Em suma, Queiroz argumenta que 
os tradutores estão errados ao considerar o contexto da passagem 
para traduzir tamîd como “sacrifício diário” em Daniel 8, mas 
Queiroz está correto em ignorar esse mesmo contexto. Queiroz 
usa seus postulados hermenêuticos somente quando lhe é 
conveniente. E mesmo que considere a tradução “sacrifício 
diário” como indevida, Queiroz a utiliza em toda a sua 
argumentação “para fins didáticos” sobre o início do apogeu do 
chifre pequeno (188–199), o que no mínimo causa grande 
inconsistência argumentativa. 

Ele continua dizendo: “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.” (256) (grifo meu).  

Erro garrafal.  
É patente o fato de que Queiroz ou não consultou o texto 

hebraico de Daniel, ou não entendeu a função sintática de um 
artigo. A grosso modo, artigos definidos precedem substantivos, 
e como tal, têm a função de substantivar palavras que não são 
semanticamente substantivos. Quando usado antes de um 
adjetivo, o artigo transforma o adjetivo em substantivo: e.g., “a 
bela”, “ o cego”, etc. O mesmo ocorre em hebraico, o artigo antes 
de tamîd não o torna em adjetivo, e sim substantivo! Assim, 

 
3 Ellen White, Present Truth, Nov de 1850; Primeiros Escritos, pp. 74, 75. 
4 Bruce K. Waltke e Michael Patrick O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax 
(Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1990), 281–282.  

hattamîd em Daniel tem um só sentido = 
“o sacrifício diário/o sacrifício contínuo” 
que ocorria no santuário de manhã e à 
tarde. Nenhum comentário de Daniel de 
peso interpreta essa expressão como 
Queiroz prefere. Nenhum. 

A argumentação de Queiroz sobre 
tamîd é demonstradamente errônea. Sua 
tese inteira se desmorona sob o peso de 
uma gramática do hebraico bíblico, para 
sua “vergonha eterna”. 

 
12. Queiroz erra sobre as a expressão 
„2.300 tardes e manhas‰ [sic].	

Queiroz afirma que “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” (62). 
Resta saber porque Queiroz então traduz a expressão no plural 
em seu livro = “tardes e manhãs”. 

O problema é que Queiroz certamente não estudou a 
peculiaridade da gramática hebraica nesse caso. Como explica a 
Waltke, em múltiplos de 100, 1000 ou mais, “o item enumerado 
pode seguir o numeral como um singular coletivo.”4 Além disso, 
o número 2.000 e variantes atrai substantivos no “singular”, 
como, por exemplo, “2.000 homens” em Josué 7:3 em que 
homens está no singular = ish.5 No caso de Daniel 8:14, a 
expressão erev boqer = “tarde manhã” está no singular em 
hebraico, mas não deixa de indicar pluralidade, e se essas tardes e 
manhãs remontam ao “sacrifício diário” segundo claramente 
delineado no contexto, não há nada de grotesco na divisão do 
número total por cada uma delas, levando a um total de duas por 
dia = 1.150 dias. Essa é uma leitura absolutamente respaldada 
pelo texto. 

Com base nisso, não tem fundamento a afirmação de 
Queiroz de que a expressão “tarde e manhã” “denota unidade e 
não divisão” (62); nada no hebraico ou contexto requer isso. 
Além disso, Dan 8:26 certamente as vê como elementos distintos 
na visão, já que discrimina a ambas com artigos definidos quando 
fala da “visão da tarde e da manhã” (umareh haerev wehabboqer). 
Cada elemento aqui é central ao sentido da visão. 

13. Queiroz se refuta a si mesmo. 	
Queiroz no entanto, afirma que a ausência de artigo no v. 14 

é devido a que o hebraico permite “definição mesmo com a 
ausência de artigos” (269). Queiroz passa por alto que essa 
declaração mina sua própria insistência de que as duas formam 
uma unidade, pois, se o artigo está subentendido no v.14, então 
elas deveriam ser lidas literalmente como “até a tarde e a manhã 

5 Ibid.  
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2.300” o que a torna absolutamente 
equivalente à discriminação que lemos no 
v. 26 “a visão da tarde e da manhã”. 
Noutras palavras, Queiroz refutou-se a si 
mesmo, numa tremenda “gafe 
argumentativa”, expressão que gosta de 
usar (264). 

Queiroz usa de um argumento 
falacioso quando afirma que, se o v. 26 
distingue a “a tarde e a manhã” (artigo + 
conjunção “e”) então elas devem ser uma 
“unidade” no v. 14 onde aparecem sem artigo e sem conjunção. 
Ele conclui: “Logo, esta alegação de Reis coloca o texto bíblico de 
Daniel 8 e a si próprio em auto contradição” (267). O problema 
é que nem meu argumento cria contradição, nem Daniel, quem 
cria é a interpretação de Queiroz! Aqui novamente, surge um 
outro espantalho: invente um argumento que não existe e ataque-
o. Ou seja, Queiroz impõe uma ideia de “unidade” a priori sobre 
o v. 14 e quer impô-la ao v. 26 afirmando que se não for assim, 
“há dois tempos distintos” no capítulo. Queiroz não deixa Daniel 
se explicar e acusa-o de criar uma “contradição.” Do ponto de 
vista exegético, o v. 14 e o 26 são tematicamente paralelos, e 
como o v. 26 faz parte da intepretação do v. 14, ele impacta seu 
significado. O que ocorre no v. 26 é uma ampliação do sentido 
das “tardes e manhãs” do v. 14. 

 
14. Queiroz usa de raciocínio circular.	

A discussão sobre as “tardes e manhãs” termina com o 
verdadeiro padrão de um argumento circular por parte de 
Queiroz quando afirma: 

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. (270) (grifo meu). 

Seguindo o mesmo raciocínio circular, ele afirma em outro 
lugar: “Na idade média, época do apogeu do papado (Roma 
“cristã”), o ministério de Cristo no santuário celestial, em Daniel 
8 chamado de ‘contínuo” (tamîd) ... foi suplantado de tal maneira 
que poucos na Terra [sic] souberam e usufruíram das benesses 
deste ministério” (270). Ele então conclui: “O que Antíoco fez 
contra o santuário, por outro lado, não se compara a isto” (ibid.), 
porque o santuário “não foi destruído.” (Aqui há outro raciocínio 
circular, e erro de interpretação do texto, já que Daniel não fala 
de “destruição” do santuário mas sim que fora “deitado abaixo” 
[linguagem simbólica] mas logo depois “purificado” ou 
“restabelecido”, e não “reconstruído”).  

Trocando em miúdos tão gigantescos argumentos circulares, 
vemos o seguinte: primeiro Queiroz conclui que as 2.300 devem 

 
6 André Reis, “A Rejoinder to Roy Gane on Daniel 8 & 9”. 

ser “anos” porque este período cobre 
muita história, e vai até a “idade média”–
–fruto de seu pressuposto alheio texto––
período esse que, circularmente, requer 
2.300 anos e, portanto, este período não 
pode ser 2.300 “tardes-manhãs”, nem 6,3 
anos nem 1.150 dias. Este é o mesmo 
argumento circular que eu critico em 
minha resposta a Roy Gane sobre Daniel 
8 e 9.6 

O mesmo ocorre com sua afirmação 
patentemente equivocada de que: “No texto bíblico, este tempo 
[2300 tardes e manhãs] 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” (287) (grifo meu), e que “o 
‘chifre pequeno’ só começaria a agir após o início das ‘2300 tardes 
e manhãs’” (194). Ou seja, o período do ataque do chifre 
pequeno contra o santuário que dura 2.300 tardes-manhãs 
começa a contar muito antes de que o ataque em si tenha início! 
Tal conclusão é simplesmente ilógica e absurda, e não é de 
admirar que leve a outro argumento circular: “Esta compreensão, 
obrigatoriamente, leva o início das ‘2300 tardes e manhãs’ para 
um período anterior a entrada do “chifre pequeno” na história” 
(194). 

Leitores cuidadosos que chegaram a este ponto do livro 
poderiam encerrar sua leitura aqui––senão até antes––porque o 
autor perde sua credibilidade. Tal declaração absurda confirma 
uma vez mais como Queiroz lança às traças todas as noções de 
hermenêutica, contexto e textualidade quando ignora a pergunta 
bastante específica de Dan 8:13: “Até quando durará a visão do 
sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue 
o santuário e o exército, a fim de serem pisados?” A resposta vem 
simples: “Até 2.300 tardes-manhãs e o santuário será restaurado.”  

A conclusão disparatada de Queiroz de que esse período 
começa “com os persas” contradiz frontalmente o texto de 8:13 
em sua leitura mais básica, porque este delimita a duração dos 
eventos relacionados à remoção do sacrifício diário, e a 
transgressão assoladora, que ocorrem sob o domínio do 
famigerado “chifre pequeno”––explicitamente declarada e 
precisamente situada no texto de Daniel 8 no período grego, e 
não no persa. 

 
15. A sequência do „sacrifício diário‰ não bate com a 
sequência „tarde e manhã‰.	

Queiroz afirma que a sequência “tarde e manhã” é diferente 
da sequência dos termos referentes aos sacrifícios diários” (62). 
Mas a ordem dos termos aqui é de somenos importância quando 
consideramos que o marcador principal do “sacrifício diário” está 
abundamente presente no texto na forma do termo técnico 
tamîd. Além disso, a ordem do tamîd em Dan 8:14 indica a 
ordem de remoção do “sacrifício diário”, e não necessariamente a 
ordem em que ocorria no ritual do santuário: a menos que o 
“chifre pequeno” tenha atacado o santuário antes do sacrifício da 

Queiroz minimiza a 
importância da Grécia em 

Daniel 8, apesar de sua vasta 
presença ali, mas vê Roma 
em Daniel 8, apesar de sua 

gritante ausência ali. 



 

7 

manhã (de madrugada), o primeiro tamîd a 
ser cancelado no santuário foi muito 
provavalmente o da tarde, dando assim início 
à contagem dos tamîd removidos.  

Queiroz afirma que ‘‘tarde e manhã’ é a 
linguagem bíblica, tirada de Gênesis 1” (p. 
63) e insinua que não “encarei” isso porque 
não ajuda a minha tese. A razão de não ter 
abordado essa possibilidade––originalmente 
apresentada por Siegfried J. Schwantes7––é porque a expressão 
em sua âncora contextual não demonstra exclusiva, necessária e 
nem mesmo plausível dependência de Gênesis. Primeiro, porque, 
diferente de Gênesis, o contexto em Daniel é ritualístico, e o 
gênero literário de Gênesis difere violentamente de Daniel. Além 
disso, não há nenhuma indicação de que Gênesis 1 tenha 
qualquer paralelo temático com Daniel 8. Utilizar a própria 
expressão para provar que essa mesma expressão provem de 
Gênesis é um argumento circular. Seriam necessários outros 
marcadores textuais para confirmar a dependência de Gênesis 1 
em Daniel 8. 

Mas não é de admirar que nesse exemplo, Queiroz 
novamente viole seus próprios postulados hermenêuticos quando 
diz: “A segunda coisa a se levar em tem [sic] 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” (261). Queiroz 
discorre por 6 páginas sobre a importância de diferenciar gêneros 
literários em interpretação bíblica (258–264). Resta perguntar 
por que Queiroz quer agora trazer Gênesis, um livro de outro 
gênero literário, para interpretar o livro de Daniel. “E isto é um 
erro mais do que grave. É gravíssimo” (264). 

Embora insinue ter um método hermenêutico “impecável”, 
Queiroz é, na verdade, seu maior transgressor. 

 
16. O período da remoção dos sacrifícios não bate com a 
história de Antíoco IV Epifânio.  

Queiroz afirma que “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” (63). 

Ocorre que o período das profanações do “chifre pequeno” 
contra o templo não é rígido em Daniel, mas é dado como vários 
períodos de tempo diferentes no livro: 2.300 tardes-manhãs (= 
1.150 dias), “meia semana” (Dan 9:27) e 1.290 dias (Dan 12:11). 
A razão para isso não é tão difícil de entender: as profecias tratam 
de seres humanos e há sempre um elemento condicional e de livre 
arbítrio. Por exemplo, em Ezequiel 26, lemos uma profecia que 
não foi cumprida conforme previsto (cf. Ezequiel 29). Portanto, 
o período da remoção do tamîd por Antíoco, os sacrifícios diários 
do templo em Jerusalém = 3 anos e 10 dias = aproximadamente 

 
7 Siegfried J. Schwantes, “Ereb Boqer of Dan 8:14 Reexamined,” Andrews University 
Seminary Studies 16/2 (1978), 375–385. 

1.105 dias––quando considerado junto com 
a preponderância da evidência presente no 
capítulo––está surpreendentemente perto do 
cumprimento desses períodos aproximados. 
Certamente, uma variação tão pequena em 
sua duração não constitui justificativa para 
transformar 2.300 tardes e manhãs em 2.300 
anos, catapultando assim a sua relevância e 
cumprimento milênios no futuro. Esse salto 

quântico interpretativo torna a visão irrelevante ao profeta e a seu 
público alvo, os judeus em Babilônia, e é, em última instância, 
indefensável. 

Queiroz afirma categoricamente que “até hoje absolutamente 
ninguém conseguiu demonstrar como as “2300 tardes e manhãs” 
se encaixam no tempo de atuação de Antíoco” (272). Ao mesmo 
tempo, ele reconhece que “a proposta adventista não tenha um 
grau de certeza matemática no que diz respeito à questão de qual 
interpretação é a certa” (343). Independente disso, para ele, o 
fracasso dos oponentes da teoria de 1844 justifica a remoção de 
Dan 8:14 de sua âncora contextual para lançá-lo a um futuro 
muito distante, e vindica a interpretação tradicional. Porém, 
ironicamente para Queiroz, até hoje “ninguém conseguiu 
demonstrar como as ‘2300 tardes e manhãs’” se encaixam em 
2.300 anos. 

 
17. Queiroz erra sobre a gramática hebraica. 

Ao insistir que o “chifre pequeno” sai dos “quatro ventos” e 
não de um dos quatro chifres, Queiroz afirma que “ventos” pode 
ser tanto feminino quanto masculino, conectando assim o 
“chifre” (feminino) com “ventos” (feminino). Mas o que define 
a origem do chifre pequeno em Dan 8:9 é a expressão “de um 
deles”, que  está no masculino mêhem, enquanto tanto “chifres” 
quanto “ventos” na passagem estão no feminino.  

Queiroz se equivoca ao argumentar que “ventos” pode ser 
tanto feminino como masculino, sendo assim o melhor candidato 
como antecedente do chifre pequeno (71). Primeiramente, o  
gênero masculino para “ventos” é muito raro no AT. Segundo, o 
que é importa é o gênero da palavra como usada por Daniel. 
Daniel mesmo somente usa “ventos” no feminino em seu livro 
(8:8; 11:4)  e em Dan 8:8, o gênero de “vento” é feminino = 
ruachot. Cai por terra, então, o argumento de que, porque 
“ventos” pode ser “masculino”, a expressão “de um deles” deve se 
referir a eles, e não a chifres. Voltamos à estaca zero. 

A partir deste erro––e de outros––Queiroz constrói todo um 
edifício argumentativo prolixo, longo, mas manco para defender 
a idéia de que “de um deles” deve, invariavelmente, remontar a 
“ventos”, e me acusa de fazer “confusão morfológica”, quando na 
verdade seu argumento mostra que ele mesmo não entendeu as 
implicações da gramática hebraica (70–75). Essa deficiência em 
seu argumento o leva a concluir que a discrepância de gêneros em 
Dan 8 “em absolutamente nada afeta a posição tradicional” (74). 
Se ele tivesse entendido a problemática corretamente, não teria 
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tirado essa conclusão apressada e rasteira. O 
fato permanece que a discordância nominal 
entre Dan 8:8 e 8:9 simplesmente não 
define a questão para nenhum dos 
argumentos. Você não encontrará nenhum 
comentarista que se preze que utilizaria isso 
para argumentar a favor deste ou daquela 
interpretação, apenas os adventistas, pois 
dependem servilmente deste entr outros 
“ganchinhos” no texto, senão seu edifício 
interpretativo se desmorona. 

E, se vamos usar a hermenêutica do 
“bom senso” como Queiroz propõe, faz 
muito mais sentido que um chifre grande de um animal se 
bifurque em um “chifre pequeno”, do que um vento dar origem 
a um chifre desencarnado! Queiroz chega perto dessa conclusão 
quando considera que a origem do chifre pequeno se alinha mais 
à origem geográfica (ventos). Ora, mas foi para esses mesmos 
quatro ventos do céu que os quatro chifres anteriores subiram! E 
a lógica e o bom-senso (postulado Queiroziano) dita que foi de 
um deles que surgiu esse “chifre pequeno”! O problema é que os 
pressupostos de Queiroz não lhe permitem ver as coisas a partir 
da lógica e do bom senso. O pior cego é aquele que não vê nada. 

Foi assim que os judeus interpretaram a origem do chifre 
pequeno, como revela o historiador Judeu Flávio Josefo ao falar 
das profecias de Daniel 8: 

 
“E que entre eles surgisse um certo rei que deveria vencer nossa nação e 
suas leis, e tirar nosso governo político, e profanar o templo e proibir os 
sacrifícios a serem oferecidos por três anos. E de fato aconteceu que 
nossa nação sofreu essas coisas sob Antíoco Epifânio, de acordo com a 
visão de Daniel, e o que ele escreveu muitos anos antes que acontecesse 
(Antiguidades dos Judeus, 10:272, 275). 

 
18. Queiroz peca na quesito „coerência‰. 

Na página 76, Queiroz volta a criticar minha asseveração de 
que “Daniel 8 contém informações suficientes para se sustentar 
sozinho” mas parece ter ignorado que ele mesmo tomou essa 
posição como vimos acima, quando disse: “Ou seja, este capítulo 
é auto compreensível ainda que não se leve em conta Daniel 2 e 
7 em sua interpretação” (46). Depois, ele me desafia a não usar 
nada além do capítulo 8 para interpretá-lo e reclama que eu uso 
construções sintáticas usadas por Daniel em outros capítulos. A 
mesma argumentação é usada por ele para me criticar por buscar 
entender o uso de Daniel da simbologia dos chifres em Daniel 7, 
por exemplo. 

A reclamação de Queiroz mostra não somente falta de 
substância refutativa, mas também falta de compreensão do 
método investigativo filológico, já que não estou usando a 
interpretação de outros capítulos para entender Daniel 8, e sim o 
mero uso da língua e simbologia feito pelo autor. Nada no meu 
uso fere meu método de “leitura próxima” do texto, aliás, ele a 
solidifica. 

O que deixa Queiroz desconfortável na verdade é que o 
padrão tipológico de Daniel em suas visões é consistente e se 

contrapõe violentamente à interpretação 
tradicional adventista que requer que um 
chifre surja desencarnado no meio de 
ventos. 

 
19. Queiroz ataca o „padrão tipológico‰ 
de Daniel. 

Na página 80, Queiroz argumenta 
que, da mesma forma que o carneiro e o 
bode surgem de pontos cardeais, o chifre 
pequeno poderia surgir desencarnado e 
independente de um ponto cardeal 
também, abrindo espaço para um novo 
reino na visão = Roma. Mas a razão pela 

qual a visão trata de animais com chifres é justamente porque 
esses animais que representam reinos, carregam em si mesmos 
chifres que representam as sucessões destes. Esse padrão 
tipológico em Daniel só é “incoerente” como Queiroz o chama 
(80) porque torna sua próprias conclusões incoerentes. Por 
exemplo, em sua confusão tipológica, Queiroz afirma que “o 
bode encerra sua atuação crescendo para os ‘quatro ventos do 
céu” (81). Tal conclusão não tem qualquer base no texto, já que 
há nada no capítulo que indique que o bode, simbolizando a 
Grécia desaparece da cena no momento em que os quatro chifres 
crescem para o céu. Isso é confirmado em 8:22–26 que não revela 
nenhum terceiro reino mas sim uma sucessão de reis gregos após 
Alexandre, o Grande. Queiroz quer impor sobre o texto um 
pressuposto seu, a de que outro reino, Roma, toma o lugar da 
Grécia e para isso tentar subverter o padrão tipológico de Daniel 
pelo dele mesmo.  

Queiroz e seus asseclas precisam deixar seu argumento 
truncado e improdutivo e responder a pergunta: Por que dois 
reinos distintos são representados por dois animais distintos em 
Daniel 8 mas um terceiro e gigantesco reino, Roma, apareceria 
na forma de um “chifre pequeno” sem nenhuma conexão com os 
reinos anteriores?  

A sua resposta dogmática é que “a interpretação que entende 
ser ele [sic] o chifre pequeno 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” 
(220). Ou seja, Queiroz minimiza a importância da Grécia em 
Daniel 8, apesar de sua vasta presença ali, mas vê a Roma em 
Daniel, apesar de sua gritante ausência ali. 

Parece óbvia a razão pela qual Queiroz ataca tanto o “padrão 
tipológico” de Daniel. Este padrão é uma pedra de tropeço para 
a presença de Roma em Daniel 8. 

 
20. Reis ignora o ataque romano aos judeus? 

Na página 84, Queiroz afirma que “talvez por conveniência 
pessoal ou desatenção, Reis ignora o mal que os romanos fizeram 
a estes mesmos judeus” (84) e afirma de forma categórica que 
Dan 8:23–24 descrevem este ataque “romano” aos judeus. 
Primeiramente, não ignoro o ataque romano em 70 AD, apenas 
não vejo isso sendo predito em Daniel 8 de maneira específica. 

Em mais 400 páginas, 
Queiroz fornece apenas 

uma solitária referência: 
um livro de Ellen White. 
Um material desses na 

faculdade seria reprovado, 
pois não trava diálogo 
sério com a academia. 
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Queiroz parece ignorar o importante 
postulado adventista de que os judeus 
foram rejeitados quando cruficaram a 
Jesus, o templo teve seu véu rasgado e 
deixou de ter o shekinah, e Jerusalém 
perdeu a relevância no novo concerto. 
Aquele templo nunca foi “purificado”, 
mas jaz em ruínas por quase dois mil anos. 
Assim, o ataque a Jerusalém em 70 A.D. 
nem de longe preenche os requisitos da 
predição daniélica. Além disso, na página 
4 do meu artigo, eu explico que o ataque 
romano a Jerusalém foi por insurreição 
política por parte dos judeus, e não 
causado por um ataque romano gratuito à 
religião judaica como foi o de Antíoco. 
Em outras palavras, os judeus como nação 
se rebelaram politicamente contra o 
domínio romano, ousaram se rebelar 
contra a pax romana e foram trucidados, 
diferente da perseguição religiosa descrita 
em Daniel 8. A famosa pax romana de que 
gozavam os judeus era, de fato, baseada 
em respeito à religião e colaboração 
romana com os povos a quem dominavam, diferente das ações de 
Antíoco IV Epifânio. 

Segundo, a conclusão categórica de Queiroz de que Dan 
8:23–24 descrevem um ataque romano não tem base no texto ou 
contexto mas é baseada em seus pressupostos romano-papistas. O 
capítulo se concentra num ataque Grego contra os judeus. 
Queiroz precisa demonstrar que Roma está no capítulo de forma tão 
clara e inconfundível quanto a Medo-Pérsia e a Grécia, e não esperar 
que eu mostre que Roma não está. 

O capítulo 3 do livro se dedica à minha crítica à 
pressuposição adventista de que o “chifre pequeno” de Daniel 8 
é romano e repete muito do método superficial de Queiroz nas 
primeiras 85 páginas de seu livro. Por exemplo, ele afirma que a 
posição adventista não depende de um “pressuposto” romano, 
quando, de forma clara, ele falha em revelar onde está Roma de 
forma inconfundível no capítulo em detrimento da presença 
maçiça da Grécia ali. Com esse pressuposto, Queiroz literalmente 
patrola Daniel 8 e só consegue ver uma coisa ali: Roma. “Para 
quem só tem um martelo,” diz o ditado, “tudo tem cara de 
prego.” 

Queiroz me acusa de “desconhecer” a posição adventista 
tradicional. Dificilmente, estudo o assunto há 30 anos, desde o 
SALT até os estudos doutorais. Queiroz convoca outro 
espantalho da sua legião quando deveria saber que o que descrevo 
como a posição tradicional é ela mesma. 

Um exemplo da confusão que Queiroz faz, ele novamente 
me ataca por ler Daniel 8 in situ, ao mesmo tempo que concorda 
com a minha conclusão de que Daniel 8 se sustém sozinho (46). 
Além disso, Queiroz tenta sem sucesso responder ao dilema que 
eu apresento no artigo, a saber, que a procedência do chifre 

pequeno em Daniel 7 e 8 segundo a 
interpretação adventista tradicional é 
incongruente. Ele tenta refutar minha 
crítica através da falácia da redução ao 
absurdo quando tenta apelar a outras 
diferenças entre os dois capítulos para 
mostrar que essa incoerência não existe. 
Mas o que eu argumento é muito 
específico: a origem do chifre pequeno 
nos dois capítulos segundo a interpretação 
adventista é inconsistente: hora sai da 
cabeça de um animal (Dan 7), hora sai do 
vento (Dan 8).  

A questão é muito simples, mas fatal. 
Pena que os pressupostos de Queiroz o 
impedem de entendê-la. 

 
21. Queiroz erra sobre a atuação do 
chifre pequeno. 

Na página, 118, reitera a afirmação de 
que “a atuação deste chifre, no bloco da 
visão, não tem que ver com o povo judeu 
nem com seu santuário” e que “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’”. Deve ter sido conversa fiada… 

A leitura próxima ao texto que eu aplico no meu artigo––
respeitando marcadores textuais e temáticos do contexto––
mostra de forma muito cristalina porque essa afirmação de 
Queiroz (seguindo a academia adventista) é absolutamente 
errônea. Queiroz está violando seus próprios postulados de se ater 
ao contexto. Sua conclusão não emana do texto de Daniel 8 em 
nenhum aspecto, já que este foi dado a um profeta judeu em 
Babilônia e está repleto de alusões ao povo judeu, sua cidade e 
seu santuário e rituais, mas sim de um pressuposto externo 
romano-papista com o qual Queiroz patrola o texto e faz o texto 
dizer o que ele quiser, por exemplo, quando diz: “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…” (119), o que nos leva a 1844.  

Para Queiroz, Daniel não era um profeta para os judeus, mas 
sim um milerita americano teleportado por um Delorian ao sexto 
século a.C.  

 
22. Queiroz erra sobre a proporção do chifre pequeno. 

Nas páginas 131–148, Queiroz tenta reeescrever a gramática 
hebraica na tentativa de provar que o chifre pequeno é o maior 
dos poderes do capítulo, em detrimento do que diz o texto 
hebraico. 

O problema da posição adventista é que ela foi construída 
sobre a tendenciosa tradução King James. Mas Queiroz discorda, 
afirmando: “Reis tem o desafio de responder por que os pioneiros 
adventistas conseguiram chegar à conclusão a que chegaram 

Queiroz torna-se culpado do 
crime de que me acusa, pois 

ele conclamou uma 
verdadeira legião de 

espantalhos em seu auxílio: 
acusa-me de mil e um erros 
metodológicos e falácias que 
em realidade não existem e 
se põe a “refutá-los”. Neste 

processo, ele acabou 
revelando a absoluta 

fragilidade de seu arrazoado 
e das ferramentas 

enferrujadas que traz ao 
texto bíblico. 
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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” (135). O problema é que não se mantém, 
porque a academia adventista tem se engajado quase que 
exclusivamente em mostrar como o texto da KJV––via Ellen 
White––embora esteja incorreto, está correto. As lições da Escola 
Sabatina sobre Daniel usam a KJV e a New King James de forma 
quase absoluta. 

Neste quesito, o pressuposto que rege a conclusão de Queiroz 
não é o que foi revelado aos tradutores da KJV no texto hebraico, 
mas sim o que foi revelado a Ellen White, que disse que o pilar de 
1844 nunca deverá ser removido (Evangelismo, 224). 

 
23. Queiroz erra sobre a magnitude do carneiro. 

A fim de atacar minha análise de que o carneiro (Medo 
Pérsia) na visão é subjugado pelo bode (Grécia), Queiroz afirma: 
“Talvez Reis desconheça o fato de que, no hebraico, não há a 
obrigatoriedade de se empregar nenhuma palavra específica como 
em outros idiomas … para indicar a intensidade de uma ação” 
(140). De mãos dadas com outro espantalho, Queiroz 
erroneamente me acusa de “menosprezo dado a outros 
vocábulos” (141) e de “ignorar a força dos verbos hebraicos” 
(143) quando, de fato  não menosprezei nem ignorei nada. 

 Vejamos. 
  

24. Queiroz erra sobre a magnitude do bode. 
Em sua criativa maneira de entender a gramática hebraica, 

Queiroz toma certas liberdades e tenta argumentar de forma 
muito truncada e confusa que a ausência de um advérbio de 
intensidade para descrever o tamanho do carneiro não impede 
que o sentido seja o mesmo que se houvesse esse advérbio. Em 
suma, Queiroz argumenta que a ausência do advérbio meod––que 
modifica o verbo “crescer”––tem mais importância do que a sua 
presença na passagem.  

O que ele afirma simplesmente não tem fundamento. 
“Cresceu muito” não tem o mesmo significado que “cresceu.” 
Esse é o velho argumento do silêncio; o texto não diz, mas deveria 
ter dito, como se vê claramente na declaração de Queiroz: 
“Assim, ‘o cresceu muito, sobremaneira’ [sic] 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” pois “o ‘chifre pequeno’ é o maior dos reinos 
no texto hebraico” (153, 154). Ou seja, não importa o que o texto 
diga, o chifre pequeno foi maior do que bode! Quem decide isso 
não é o que Daniel escreveu, mas Queiroz! 

Queiroz esperneia em vão aqui e continua um escravo de seus 
compromissos hermenêuticos. O ponto do meu argumento é 
muito simples: embora o carneiro tenha se engrandecido, o bode 
que o destrói foi maior do que ele. Este fato inquestionável está 
revelado não só no uso exclusivo do advérbio hebraico de 
intensidade meod usado para descrever o bode, mas também na 
sua investida esmagadora contra o carneiro.  

 
25. Queiroz se atrapalha sobre versões da Bíblia. 

Queiroz cria caso sobre meu uso da versão Nova Tradução 
na  Linguagem de Hoje (NLTH) de Dan 8:9b que diz: “que foi 
crescendo e se estendendo em direção ao sul...” e insinua que usei 
uma versão “pobre” da Bíblia em um artigo acadêmico. No artigo 
em inglês, utilizei a New International Version (NIV) e a Good 
News Translation (GNT) ambas traduções fidedignas e que são 
virtualmente idênticas à tradução NLTH: a NIV diz: “que 
cresceu em poder para o sul” e a GNT: “cujo poder se estendeu 
em direção ao sul.” 

Não há nada de errado com a tradução da Nova Tradução 
na Linguagem de Hoje, desde que ela seja fiel ela ao texto 
original. Neste caso, eles acertaram. 

Fica a dica. 
 

26. Queiroz erra sobre a simbologia do chifre pequeno. 
Queiroz discorda quando eu digo que a razão de o chifre 

pequeno aparecer em forma de “chifre” indica, por necessidade, 
que ele saiu do bode, e não poderia ser maior do que o animal 
que o carrega. 

O que eu argumentei foi contra a incoerência tipológica da 
posição adventista de tentar inserir um terceiro reino distinto em 
Daniel 8 (Roma) quando o padrão tipológico indica que somente 
dois, Medo-Pérsia e Grécia, que aparecem em forma de animais, 
dominam a temática do capítulo, sendo o maior a Grécia.  

A grosso modo, não seria de todo impossível que um terceiro 
reino aparecesse na forma de outro símbolo que não um animal 
em Daniel 8, abrindo assim as portas para Roma. Mas o ônus da 
prova está com quem faz essa alegação, e não com quem discorda 
dela. Queiroz precisa provar a veracidade de seu próprio 
argumento, não esperar que eu o comprove ou o refute. Ele 
precisa argumentar a partir do texto de Daniel em favor da sua 
leitura de que há uma violenta mudança no padrão tipológico do 
capítulo, e que essa é a interpretação mais plausível do chifre 
pequeno. Apenas repetir seu raciocínio circular, como ele faz 
repetidamente, e.g.: “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 fazer 
isso, vê-se o quanto os romanos foram maiores do que Antíoco” 
(164), simplesmente não qualifica como argumento sério. 

Em não havendo tal presença romana no texto, a tarefa do 
exegeta é se manter próximo ao texto em seu contexto e 
abandonar seus pressupostos, por mais acariciados que sejam. 

 
27. Queiroz erra sobre a magnitude do chifre pequeno. 

Queiroz continua insistindo, em detrimento do texto 
original hebraico, que o chifre pequeno é o maior de todos os 
reinos juntos porque ele cresceu “até o céu” (pp. 168 ff).. 

Sem embargo, a ausência do advérbio de intensidade meod 
na descrição do chifre pequeno indica de forma indiscutível que 
ele não cresceu mais do que o bode, já que o advérbio yeter nunca 
será mais forte do que meod. A força da gramática hebraica requer 
essa conclusão, para frustração de Queiroz. 
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 Além disso, Queiroz confunde 
linguagem simbólica com linguagem 
literal. Enquanto ele me acusa de “não 
compreender a relação que ocorre 
entre os símbolos e a realidade” (175), 
ele cai precisamente neste erro. 
Queiroz joga um jogo de amarelinha 
hermenêutica, hora interpretando o 
texto de forma simbólica, hora literal. 
Por exemplo, ele afirma que “o ‘chifre 
pequeno’ cresceu ao ponto de atingir 
até o ‘exército das estrelas’ [sic] no céu 
o que, humanamente, seria 
impossível” (184).  

Aqui Queiroz reitera o equívoco 
de interpretar os elementos celestes no 
capítulo como se fossem símbolos 
exclusivamente da esfera celeste. Não 
são necessariamente, como vimos 
anteriormente (item #8) . Em seu comentário sobre Daniel, Joyce 
Baldwin reitera este ponto: “Um ataque ao lugar reservado para 
a adoração a Deus é equivalente a um ataque ao próprio Deus.”8 
Queiroz ignora que a visão de Daniel 8 contém linguagem 
simbólica que abrange aspectos políticos-religiosos em esferas 
horizontais e verticais que se intersectam. Esse erro o leva à 
concluir que Daniel 8 culmina num ataque ao “santuário 
celestial” apenas.  

O que ocorre em Daniel na verdade é que os símbolos 
celestes do capítulo não se limitam ao celestial exclusivamente, 
mas simbolizam realidades terrestres na entidade do povo judeu. 
Assim, a maioria dos comentaristas interpretam esses elementos 
do capítulo 8 como simbolizando o povo judeu, na forma de seu 
santuário e sacerdote (“príncipe”) como representantes divinos na 
terra. 

Resta saber qual a justificativa contextual que Queiroz 
oferecer para explicar por que––se este chifre pequeno atua 
somente na esfera celeste––Gabriel dedicaria tanta atenção a reis 
e reinos terrestres como a Medo-Pérsia, a Grécia, Alexandre, o 
Grande e seus quatro comandantes, e ao povo judeu. 

 
28. Queiroz erra sobre o termo „visão‰ em Daniel 8. 

Um dos argumentos preferidos da interpretação adventista 
recente é exacerbar a diferença entre os termos hebraicos para 
“visão” em Daniel 8 = hazon e mareh. Segundo este raciocínio 
hazon se aplica à visão inteira––desde o carneiro––enquanto 
mareh é um termo técnico para se referir à visão das 2.300 tardes-
manhãs. Já que os pioneiros não fizeram essa diferenciação, a 
nova tática é diferenciar esses termos para criar um resultado 
preferido em termos do início das 2.300 tardes-manhãs. Queiroz 
também cai nesse erro. 

 
8 Joyce Baldwin,  Daniel: Introdução e Comentário (Vida Nova, 1983), 167. 
 
 

A grosso modo, a diferença entre 
essas duas palavras parece ser o tipo de 
“visão” de que se está falando. Como 
explicado pelos léxicos, enquanto 
hazon é uma “visão” em forma de 
“transe” (a LXX a traduz como hypno 
de onde temos “hipnose”, cf. Dan 
4:13), mareh tem mais o sentido de 
uma “revelação”, ou “aparição” em 
forma humana perante o vidente, ou 
contendo uma “revelação” = 
“explicação”. Isso se vê claramente em 
Dan 10:6–7, 8, 16 que usa mareh para 
descrever a aparição do homem 
vestido de linho. Como explicado pelo 
próprio Daniel no v. 15: “Havendo 
eu, Daniel, tido a visão [hazon], 
procurei entendê-la, e eis que se me 
apresentou diante uma como 

aparência [mareh] de homem.” Aqui, Daniel não está mais em 
transe-hazon, mas Gabriel aparece pessoalmente a ele. Daniel viu 
coisas de forma diferente: uma visão (hazon) de animais e chifres 
simbólicos, e uma aparição (mareh) de dois seres celestiais com 
uma revelação sobre a duração do ataque do chifre pequeno. 
Quando Gabriel vem até Daniel, ele é também é uma “aparição” 
= mareh. Quando Gabriel começa a falar, Daniel começa a entrar 
novamente em “transe” (radam, v. 18) mas Gabriel o tira dele. 

Queiroz se equivoca ao dizer que Daniel faz um mero “jogo 
de palavras” (210) para falar do mesmo fenômeno visionário em 
Dan 8. Mas Daniel não usa hazon e mareh por mero “jogo”, e 
sim porque esses termos tratam de fenômenos distintos no 
processo revelatório. Sob este prisma semântico, é equivocada a 
conclusão de Queiroz de que “as ‘2300 tardes e manhãs’, uma 
parte da hazon chamada de mareh, são o tempo que abarca toda 
a visão cujo início está no período persa” (217). Pelo contrário, a 
mareh, a revelação dada pelos dois santos em Dan 8:13–14, 
explica a hazon do chifre pequeno, e trata só e tão-somente da 
duração do seu ataque: “Até quando durará a visão do sacrifício 
diário...?” Queiroz quer dar uma verdadeira carteirada 
hermenêutica contradizendo o sentido básico do texto.  

Queiroz exacerba esse “jogo de palavras” concluindo que a 
aparição-revelação-mareh dos dois seres santos é um termo técnico 
para falar das 2.300 tardes-manhãs no livro de Daniel. Quando 
mareh aparece novamente no capítulo 9, Queiroz conclui 
apressadamente que a explicação que é dada ali trata 
exclusivamente das 2.300 tardes-manhãs. Então, num “jogo de 
cálculo”, ele joga as 70 semanas de anos de Daniel 9 dentro das 
2.300 tardes-manhãs, o que, segundo ele, confirma que esse 
período de 2.300 simplesmente não pode ser “dias” mas tem que 
ser “anos.”  

 
 

O ônus da prova está com quem 
faz a alegação, e não com quem 
discorda dela. Queiroz precisa 
demonstrar que Roma está em 
Daniel 8 de forma tão clara e 

inconfundível quanto a Medo-
Pérsia e a Grécia, e não esperar 

que eu mostre que Roma não está. 
E isso ele simplesmente não 
logrou fazer, apesar de ter 

digitado uma miríade de palavras. 
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Mas essa conclusão––novamente comprometida por 
raciocíonio circular––não é automática nem inescapável. Nem 
todas as outras ocorrências de mareh no resto do livro remontam 
às 2.300 tades-manhãs necessariamente. Se esse for o caso, 
quando mareh  aparece novamente em Dan 10 na visão do 
homem vestido de linho, segundo Queiroz, essa mareh sobre um 
conflito com a Pérsia teria que ser também uma explicação de 
Dan 8:14. Isso derreteria sua teoria romana do verso bem como 
uma aplicação escatológica dele, já que o reino da Pérsia já virou 
pó há muito tempo.  

Quanto à relação entre Daniel 8 e Daniel 9, é importante 
observar que mais de 10 anos se transcorreram entre os dois 
capítulo (549––>538 a.C.).9 Pois bem, Dan 9:23 diz o seguinte: 

 
“No princípio das tuas súplicas, saiu uma palavra [dabar], e eu vim, para a 
declarar, porque és mui amado; considera, pois, a palavra [dabar] e entende a 
revelação [mareh]. 
 
Primeiramente, é importante notar que mareh aparece na 

frase na forma de uma endíade (a mesma idéia conectada pela 
conjunção “e”) na forma ubin baddabar wehaben bammareh = 
“entende a palavra e entende a [sua] revelação”. Em outras 
palavras, a “palavra” e a “revelação” aqui são a mesma coisa. Esta 
“palavra” é a mesma que foi dada no início da oração de Daniel 
e Gabriel faz a “revelação” do que ela significa = a profecia das 70 
semanas. Até agora, nada requer um entendimento restrito de 
mareh às 2.300 tardes-manhãs, pois dificilmente a mera menção 
da palavra mareh sem a devida contextualização conectaria esta 
mareh imediatamente à visão que Daniel tivera uma década antes. 
O contexto dá o significado de mareh como sendo a palavra 
recém pronunciada.  

Porém, mesmo que Gabriel estivesse se referindo específica e 
restritamente à mareh do capítulo 8 em 9:23––não é o caso––isso 
de forma nenhuma exige que os dois períodos de tempo (2.300 
tardes-manhãs & 70 semanas) sejam concomitantes. De fato, há 
paralelos temáticos entre as ações do chifre pequeno e as ações do 
príncipe maligno vindouro em Dan 9:24–27. Em suma, quem 
faz cessar os sacrifícios e ofertas (tzebah + mineha; veja mineha na 
estipulação do tamîd em Êxod 29:41) por meia semana em Dan 
9 não é o messias, e sim o príncipe maligno, que é o mesmo chifre 
pequeno que faz cessar o sacrifício diário (tamîd) em Daniel 8. 
Em outras palavras, não são as 70 semanas de anos que estão 
dentro dos 2.300 “anos” de Dan 8, mas sim as 2.300 tardes-
manhãs se referem à metade da última das 70 semanas! Essa 
conclusão sobre Dan 9:24–27 se desprende do texto hebraico mas 
se perde nas traduções––principalmente na King James usada 
pelos pioneiros adventistas––porque estas tendem a ignorar certas 
nuances no texto original a fim de super-messianizar a passagem. 
(Veja o gráfico no fim deste material.) 

 
9 John E. Goldingay, Daniel, vol. 30, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, 
Incorporated, 1989), 211; Stephen R. Miller, Daniel, vol. 18, The New American 
Commentary (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 1994), 220. 

Em suma, a interpretação de Queiroz sobre mareh e as 2.300 
tardes-manhãs tira o texto do contexto e faz dele um pretexto para 
para proteger 1844. 

 
29. Queiroz erra sobre o „tempo do fim‰ e se contradiz sobre 
mareh. 

O erro de Queiroz sobre quando as 2.300 tardes-manhãs se 
iniciam o leva a cometer outro erro sobre a expressão “tempo do 
fim” em Daniel 8. Queiroz indica ter dificuldades de 
compreender a índole da sintaxe hebraica quando escreve: “Ao 
redigir seu texto hebraico, Daniel literalmente escreveu: ‘entenda, 
filho do homem, que para [l’] o tempo do fim [?] a visão’” (211). 
Ele conclui que essa aparente “indefinição” sobre a relação entre 
o “tempo do fim” e a “visão” em Dan 8:19 dá margem para se 
interpretar a frase de Daniel de forma mais criativa. (Ele repete o 
erro na página 216). Queiroz interpreta (sem prover qualquer 
fonte da literatura) erroneamente a preposição hebraica l’ como 
“se estender até” e introduz o conceito de duração do período 
inteiro da visão e verte a frase como “a visão [hazon] [se estenderá] 
para [lê] o tempo do fim.” 

Primeiramente, Queiroz passa por alto é que o verbo “ser, 
estar” no hebraico bíblico é sub-entendido na construção frasal (e 
no hebraico moderno também: e.g., ani beseder = “eu bem” = 
“estou bem”). Assim, a frase de Daniel, embora não tenha o verbo 
“ser”, ele vai ali, resultando em “a visão é para o tempo do fim.” 
O sentido é que a visão dos símbolos, a hazon, que começa com 
o carneiro e vai até o apogeu de um chifre pequeno que surge da 
Grécia é para o “tempo do fim”. 

Além disso, a preposição le não tem o significado com o qual 
Queiroz a quer batizar, mas significa “para”, com sentido 
puntiliar. Segundo Waltke, “a variedade de seus sentidos é 
freqüentemente traduzida como ‘para’ em seus diversos 
significados…. A preposição pode marcar localização em algum 
ponto.”10 A exceção deste significado puntiliar é a presença de um 
verbo com sentido de movimento, o que não ocorre em Daniel 
8. Assim, a visão de Dan 8 é “para o tempo do fim” e não “se 
estende até o tempo do fim”. A preposição que Queiroz precisa, 
ad, não está no texto hebraico, mas está, por exemplo, em Dan 
8:13: “Até quando [ad matay] durará a visão do sacrifício 
diário…?” O hebraico bíblico dificilmente é tão elástico como 
Queiroz quer fazê-lo. 

O erro de tradução da frase leva Queiroz a fatiar o período 
da visão delimitando as ações do chifre pequeno ao “tempo do 
fim” ou “última parte da ira”. Isso cria um dilema para Queiroz. 
Após ter argumentado que a mareh das 2.300 tardes-manhãs é 
um evento único dentro da hazon, Queiroz se contradiz, porque 
Gabriel afirma que a hazon inteira é para o “tempo do fim”, e não 
somente a mareh das 2.300 tardes-manhãs (8:17). Se esse “tempo 
do fim” na hazon inteira é realmente o fim escatológico e 

10 Bruce K. Waltke e Michael Patrick O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew 
Syntax (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1990), 205. 
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definitivo, então Queiroz fica sem poder enquadrar a Medo-
Pérsia e a Grécia aí, forçando-o a tomar certas liberdades com o 
hebraico. 

Tal confusão é criada pelas exigências de seus pressupostos, 
porque, visto que ele precisa fazer as 2.300 tardes-manhãs abarcar 
a visão inteira, começando pelo período persa em 457 a.C. para 
chegar até 1844, então cria-se um problema, já que a Pérsia 
dificilmente poderia se enquadrar em um “tempo do fim.” A 
solução que Queiroz oferece é interpretar somente as ações do 
chifre pequeno como ocorrendo no “tempo do fim” ou “última 
parte da ira” = fim escatológico, e deixar para trás a Pérsia e a 
Grécia. 

Queiroz deveria ter respeitado os marcadores contextuais em 
uma leitura próxima do capítulo para entender a que período essa 
frase “tempo do fim” na verdade se aplica, mantendo-se ancorado 
nos quatro cantos do capítulo. Sua leitura tendenciosa o leva a 
ignorar a moldura cronológica estabelecida pela Medo-Pérsia e 
Grécia, daí, em um anacronismo eivado de raciocínio circular, ele 
considera que esse “tempo do fim” em que o chifre pequeno atua 
é o nosso tempo––já que estamos mais perto do tempo do fim––
e aplica essa leitura anacrônica de volta ao texto de Daniel e lê a 
atuação do chifre pequeno como ocorrendo no “nosso fim”, isto 
é, o fim escatológico, o que o força a estender este período desde 
o período persa, até no mínimo 1844. Esse foi o mesmo erro dos 
mileritas e continua sendo o adventista hoje. 

Como eu demonstro no artigo (disponível abaixo), a única 
expressão que trata inconfundivelmente do fim escatológico em 
Daniel está em 12:13: “Tu, porém, segue o teu caminho até ao 
fim; pois descansarás e, ao fim dos dias [qets hayyamîn] te 
levantarás para receber a tua herança”. A expressão qets hayyamîn 
significa literalmente “o fim dos dias” tempo esse em que Daniel 
ressuscitaria, mas nem essa distinção Queiroz compreendeu, e 
mostra confusão ao querer dizer que essa expressão é “sinônima” 
com “tempo do fim” de Dan 8, embora no hebraico claramente 
não sejam (253). 

É a versão não-revista e não-corrigida de Queiroz que não 
durará até o “tempo do fim”.  

 
30. Queiroz se contradiz sobre Daniel 8:24. 

Na página 179, Queiroz critica minha conclusão que a 
maioria das versões traduz a expressão welô bekohô em Dan 8:24 
de forma incorreta. Ele diz: “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?”  

Eu faço a mesma pergunta a Queiroz quando critica a 
maioria das versões bíblicas que traduzem tamîd como “sacrifício 
diário” em 8:13 como sendo “indevida”: “Será que Queiroz 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?”  

 
 
 

31. Queiroz erra no hebraico (de novo). 
Na página 180, Queiroz tenta argumentar que a frase “mas 

não com seu poder” em 8:24 não tem o mesmo sentido de “mas 
não com seu poder” em 8:22 onde se refere ao poder de 
Alexandre, o Grande. Assim, os quatro reinos que o seguem “não 
tem a força de Alexandre.” Na minha leitiura, quando fala da 
força do chifre pequeno, Daniel repete a mesma frase “mas não 
com seu poder”, o que vejo como uma comparação deste com o 
poder de Alexandre. Sendo assim, o chifre pequeno, como os 
quatro que o seguiram, não tem o mesmo poderio de Alexandre, 
o Grande (literalmente). 

Mas Queiroz insiste que a tradução deve ser “e será poderoso 
[na] força dele, mas não com a força dele”, produzindo assim uma 
tradução ilógica, contraditória e absurda (e porque não, 
espantalhosa!). Ou seja, o chifre pequeno é poderoso, mas não 
mesmo tempo não é. É por essa razão que a expressão “mas não 
com a força dele” no v. 24 deve ter o mesmo sentido que tem no 
v. 22, e serve de comparação com o primeiro rei, Alexandre, o 
Grande, provando assim que nenhum dos sucessores de 
Alexandre, o Grande se comparam com ele. Aliás, Daniel explica 
justamente porque Alexandre seria chamado “o Grande”: 
nenhum de seus sucessores bateu esse título. 

Queiroz insiste em que o contexto seja levado em conta, mas 
isso não se aplica às suas próprias traduções. 

 
32. Queiroz erra no hebraico, volume III. 

Nas páginas 237–245 Queiroz se atrapalha e conclama um 
quarteto de espantalhos sobre a minha tradução da palavra aharit 
em Dan 8:23. Esse é um erro muito comum aos intérpretes 
adventistas, literalmente cegados pelas seus pressupostos romano-
papistas.  

Como eu explico no artigo, segundo os léxicos a palavra 
aharit significa “parte final, extremidade, posteridade”; assim, 
veja-se Dan 8:23: “Na aharit [parte final, posteridade, 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). Este verso é 
tematicamente paralelo a Dan 11:4, em que as versões traduzem 
aharit como posteridade: “Mas, no auge, o seu reino será 
quebrado e repartido para os quatro ventos do céu; mas não para 
a sua posteridade/aharit” (Almeida Revista e Atualizada). 

Apesar da clara correspondência temática entre os dois textos, 
por tratarem de uma posteridade grega, Queiroz nega isso 
dizendo que “Daniel 8:23 e 11:4 não são versos tematicamente 
paralelos” (240). Aqui, ele novamente apela, talvez até 
inconscientemente, ao seu método preferido, o raciocínio 
circular, e ironicamente, cai “no mesmo buraco: ignorar a força 
do contexto” (241). Ou seja, para Queiroz, estes versos não 
podem ser paralelos porque o chifre pequeno no capítulo 8 é 
romano, portanto, ele não pode ter relação com a posteridade 
grega de Alexandre, o Grande. Assim, não é o texto e as intenções 
autoriais de Daniel que regem as conclusões de Queiroz, mas seus 
pressupostos romano-papistas, eivados como são de raciocínio 
circular e outras falácias lógicas. 
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Ele ataca minha tradução de 
“posteridade/descendência” como não 
tendo noção de “tempo”. Mas em 
nenhum momento argumentei isso, até 
porque isso seria um absurdo, já que o 
sentido de “tempo” é inseparável ao de 
“posteridade”. Essa confusão só existe 
na mente de Queiroz; ele não está 
refutando algo que eu disse, só está 
falando sozinho. 

O equívoco de muitos intérpretes 
adventistas é considerar aharit como um 
“fim” definitivo dos quatro reinos 
gregos, dando assim lugar ao advento de 
outro reino no cenário profético = 
Roma, “a Grande”. Mas aqui novamente, o hebraico desmorona 
essa tese: aharit está em posição construta, ou genitiva, com 
malkutam “reinos” gregos no v. 23. Assim, a aharit aqui pertence 
aos, e se refere a um período posterior durante reinos gregos! Aharit 
nunca é o fim final de nada, mas é um período posterior e 
derradeiro, parte posterior, e até final, na forma de sua 
“descendência”. Esse é o uso da palavra em Dan 11:4: em 
contraste com Alexandre, o Grande, que fica sem aharit 
(descendência = seus filhos são assassinados), seus quatro 
comandantes se bifurcam em quatro reinos distintos, de onde sai 
Antíoco IV Epifianio. E de fato, como argumentei: “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)” (Reis, “Daniel 8,” 7). Para todos os efeitos, Antíoco 
representou o fim das transgressões contra o povo de Deus dentro 
do período da visão de Daniel 8. 

Quando traduzida corretamente, segundo requer a 
gramática, aharit se contrapõe à tese de Queiroz de que os quatro 
reinos gregos desapareceram do mapa para que o chifre pequeno 
romano aparecesse em cena. Que o chifre pequeno de Daniel 8 
surge da Grécia está escancarado na maneira como a Grécia 
domina o capítulo. 

É interessante como Queiroz zomba da minha tradução de 
aharit como “posteridade” em 8:23, mesmo que respaldada em 
sentidos semânticos e léxicos, ao passo que em suas próprias 
traduções, viola regras básicas da gramática hebraica. 

 Novamente, Queiroz prova ser o maior transgressor dos seus 
próprios postulados. 

 
33. Queiroz erra sobre Ford e o princípio apotelesmático. 

Queiroz se exalta na retórica e me acusa de sofrer de 
“indignação hermenêutica” (292) por chegar perto de aceitar a 
posição adventista tradicional mas recuar. Ele afirma: “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” (292).  
Em outro lugar, Queiroz considera minha interpretação como 
“resultado de rebeldia e não de honestidade intelectual” (125). 

Com este tipo de falácia ad 
hominem (ataque pessoal), Queiroz 
deixa de lado sua longa diatribe 
teológica e tenta entrar no campo da 
psicobiografia. Na última seção de 
seu livro, ele tentar imprecar minha 
amizade com Desmond Ford, como 
se isso fosse uma aliança com 
Belzebu. Talvez ele não saiba que 
Ford era amigo pessoal de Roy Gane, 
Richard Davidson, e muitos outros 
teólogos ainda atuantes na Andrews. 
Se engana em seus ataques e 
desmerece ainda mais seu trabalho. 
Se alguém ainda não entendeu em 

que constitui a falácia do espantalho, o que Queiroz tenta fazer 
ao trazer o nome de Ford ao debate é um ótimo exemplo.  

Nada no meu texto insinua que eu sofra de “rebeldia” ou seja 
partidário do princípio apotelesmático de Ford. Não sou. 
Acredito que não é uma boa solução aos problemas de Daniel, e 
Ford sabia das minhas objeções a isso. Minha leitura das profecias 
de Daniel vêem somente um só cumprimento inicial seguido de 
reverberações ou ecos tipológicos desses cumprimentos em outros 
eventos da história da salvação. É o que ocorre com a menção de 
Daniel em Mateus 24:15, que Queiroz erroneamente interpreta 
segundo o método futurista, lançando o cumprimento de Daniel 
para o futuro do tempo de Jesus. Não é. O que Jesus faz é um 
midrash de Daniel e apenas menciona de passagem a 
“abominação da desolação” que seria posta no templo em 
Jerusalém, aos moldes do ataque grego, como um sinal para que 
os cristãos deixassem Jerusalém. Em 70 AD, nem a cidade nem o 
templo tinham mais relevância dentro da aliança. O que ocorre 
em Mateus é um eco tipológico da profanação grega sob Antíoco, 
e ainda parcial, não total, já que o templo de Herodes não foi 
profanado por 2.300 dias e jamais foi “purificado” como Dan 
8:14 predisse. Ele jaz em ruínas até hoje. 

 
34. Queiroz erra sobre a „gênese‰ da minha interpretação. 

Na página 313, Queiroz alega que “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”. Na falta de 
bons argumentos, Queiroz apela mais uma vez a sua retórica 
inflamada e acaba dando um tiro no pé, já que minha leitura se 
ateve ao que diz o texto, sem arrastar pressuposições externas de 
“Porfírio” a ele como faz Queiroz. Assim, a gênese da minha 
leitura é o próprio texto, mas para Queiroz, fazer exegese série é 
uma atividade perigosa porque pode invocar um espírito 
anticristão (Belzebu?), principalmente se esta exegese ameaçar a 
“infalibilidade” do entendimento adventista. 

 
35. Queiroz erra sobre o livro de Macabeus.  

Queiroz ataca meu uso do livro de Macabeus no artigo (314–
323). Talvez Queiroz não saiba, mas fontes históricas extra-
canônicas, em que pesem sua relação e correlação com a Bíblia, 

Em suas muitas letras, Queiroz 
quis vencer “no cansaço” mas 

morreu na praia. Nenhum de seus 
argumentos enfraquece nem o 
meu artigo, nem o consenso da 

academia teológica internacional 
de que Daniel 8 trata de um 

ataque de um rei de descendência 
grega ao povo judeu. 
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são ferramentas absolutamente indispensáveis ao estudo sério das 
Escrituras judaico-cristãs. 99% dos materiais sérios produzidos 
sobre a Bíblia hoje se valem dessas fontes, especialmente à luz dos 
manuscritos do mar morto. A birra de Queiroz sobre isso reflete 
absoluta falta de conhecimento sobre o método investigativo 
acadêmico. 

Mas, como se não bastassem as inúmeras violações da língua 
hebraica e da metodologia hermenêutica em seções anteriores, 
Queiroz novamente se propõe a violar sua estrita interpretação 
“canônica” de Daniel quando afirma: “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” (335) (grifo meu).  

Alvíssaras! O “faça como eu digo, não faça como eu faço” é 
uma das ferramentas intrepretativas de Queiroz. 

 
36. Queiroz erra em sua „exuberância interpretativa‰. 

No raciocíonio circular que permeia todo o seu livro, 
Queiroz afirma: “Em primeiro lugar, é o texto canônico de 
Daniel quem [sic] 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)”  (320). Essa interpretação, afirma Queiroz, é “cem por 
cento” canônica (321).  

Com base neste veredito intepretativo, resta  Queiroz 
demonstrar que parte do texto canônico de Daniel “coloca o 
cumprimento da sua predição no século XIX”, ja que, apesar de 
ter digitado uma miríade de palavras, ele não logrou explicar 
onde.  
 
37. Queiroz erra sobre a natureza da profecia bíblica. 

Em sua crítica à minha declaração de que as profecias bíblicas 
não se cumprem em precisão atômica (um fato), Queiroz exige 
que elas assim se cumpram em detrimento do livre arbítrio e 
condicionalidade. Quem sabe Queiroz poderia talvez oferecer sua 
interpretação do fracasso da profecia feita pelo próprio Deus em 
Ezequiel 26–29. Em sua visão da profecia bíblica, os seres 
humanos em realidade não têm escolha ou liberdade, somos 
meros robôs cumprindo os desejos inexoráveis de um Deus 
soberano e inflexível. Parece que Queiroz crê na predestinação e 
nem sabia.  

Mas isso não é o que se desprende da Bíblia. A teologia 
adventista não é calvinista, mas arminiana. Não cremos na 
predestinação, nem mesmo no que tange às profecias bíblicas. Até 
mesmo Ellen White aceita esse conceito quando diz que “todas a 
ameaças e promessas divinas são condicionais” (Evangelismo, 
695). 

Se a falta de precisão atômica em cumprimentos proféticos 
revela algo, é que servimos a um Deus que nos dá abertura e 
liberdade individual para respondermos a ele, mesmo que isso 
implique no fracasso cronológico de uma “profecia”. Se 
Nabucodonosor foi capaz de adorar a Deus, Alexandre e Antíoco 
também poderiam tê-lo feito. O sentido bíblico da profecia não 

é estabelecer datas e confirmar calendários, mas transformar seres 
humanos à imagem do seu Criador. 

 
Conclusão 

Muitos outros problemas no livro de Elton Queiroz 
poderiam discutidos, mas creio que o que foi delineado aqui 
patenteia o sem-número de problemas de ordem hermenêutica, 
filológica, metodológica e textual em virtualmente cada página 
de sua longa, e, em última instância, inócua obra.  

Em suas muitas letras, Queiroz quis vencer “no cansaço” mas 
morreu na praia. Nenhum de seus argumentos enfraquece nem o 
meu artigo, nem o consenso da academia teológica internacional 
composta de infindos comentaristas e especialistas em hebraico, 
de que Daniel 8 trata de um ataque de um rei de descendência 
grega ao povo judeu. Queiroz tentou matar um mosquito com 
uma marreta de acabou acertando sua própria canela. Ele acabou 
expondo a profunda fragilidade de sua própria argumentação, 
sem falar no tom e retórica inflamada que vertem do seu livro. 
Ele falou a poucos em sua obra––aos que já concordam com ele–
–e não há mais nada a ser revelado. 

Com essa “certeza”, me despeço de você leitor, e do estudo 
de Daniel por hora, lembrando a todos que a interpretação 
definitiva de Daniel só será desvendada na glória. Agradeço ao 
irmão Queiroz a oportunidade de diálogo. 

 
A todos, graça e paz, 
André Reis, Ph.D. 
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Comparação entre o „chifre pequeno‰ de Daniel 8 e „príncipe vindouro‰ de Daniel 9 

Dan 9:26 Danl 8:13–14; 23–25 9:26 9:27 

mashiach  
“um ungido” (não príncipe) 

 
“depois de 62 semanas… 

… um ungido é cortado e não terá 

nada/não será mais  

[ein lô]” 

Chifre pequeno 

“rei altivo de rosto” = 6o rei grego 
nagîd habba 

“o príncipe vindouro” 
nagîd habba   

“o príncipe vindouro”=“desolador” 

“Com sua astúcia fará prosperar o engano”  

“e terá êxito em tudo o que fizer” 

 (cf. “pacto” em Dan 11:23) 
“o povo do príncipe vindouro” 

“[o príncipe vindouro] fará um 

pacto com muitos por uma 

semana” 

“até duas mil e trezentas tardes-manhãs …” [= 1.150 dias]  “e por meia semana” 

“causará estupendas destruições 

destruirá [wᵉhišḥıṯ̂] aos poderosos e o povo santo”  “destruirá [yašḥıṯ̂] a cidade”  

“dele tirou o sacrifício diário [hattamîd], e o lugar do seu 
santuário [qōḏeš] foi deitado abaixo. 

“e o santuário” 

[wᵉhaqqōḏeš] 
“fará cessar sacrifício e oferta” 

[zeḇaḥ ûminḥāh; cf. Exod 29:41) 

“…a iniquidade desoladora” 

[happeša šōmēm] 
“até o fim … desolações estão 

decretadas” [šōmēmôṯ] 

“e na esquina [altar] [porá] uma 

abominação desoladora” 

[šiqqûṣım̂ mᵉšōmēm] 

 “a iniquidade desoladora”  

[happeša šōmēm] 

“mas será quebrado sem esforço de mãos humanas.” 

(cf. Daniel 11:40 = šāṭap̱) 

“e seu fim será numa inundação” 

[šāṭap̱] 

“até que a destruição decretada seja 

completa e derramada sobre o que 

desola” [ʿal-šōmēm] 
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Uma Leitura Adventista 
Atualizada  

  
André Reis, Ph.D. 

______________________________________________________________________________ 
m artigo recentemente publicado no 
blog Adventist Today sobre o “chifre 
pequeno” de Daniel 8 provocou um 

debate acalorado. Clifford Goldstein, o 
principal apologeta da interpretação profética 
adventista de Daniel 8, tentou refutar a 
conclusão de Winston McHarg de que 
Antíoco IV Epifânio é o chifre pequeno em 
Daniel 8.1 Em sua réplica, Goldstein sai da 
largada na direção errada com um conjunto 
de suposições sobre Daniel 8 quando escreve: 

[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 de amplificação entre eles, não é 
uma invenção adventista; outros estudiosos 
viram isso. E não é de admirar; ela é obvia. 
 
Em seguida, Goldstein afirma que Daniel 8 

“não aparece em um vácuo” mas que é 
“paralelo” a Daniel 2 e 7. Por conseguinte, suas 
conclusões são baseadas nesta premissa e 
repetem a mesma linha tradicional de 
argumentação em favor de Roma como sendo 
o “chifre pequeno”. 

Vamos nos concentrar neste e em outros 
pressupostos que sustentam a abordagem de 

Goldstein (que também se sobrepõem à 
abordagem de Marvin Moore e outros 
intérpretes adventistas).  Este artigo propõe o 
método “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. 
 
Pressuposto #1: Daniel 8 só pode ser 
entendido à luz de Daniel 2 e Daniel 7 
Lido da forma mais direta possível, Daniel 8 
baseia-se nos princípios da domínio mundial 
e afronta ao Senhor também encontrados nos 
capítulos 2 e 7, mas os aplica especificamente 
à história do povo judeu. Daniel 8 oferece uma 
visão aérea de um futuro ataque contra o povo 
de Deus e seu santuário, mas para tanto, não 
depende de Daniel 2, 7. Como veremos, o 
capítulo 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. 

Primeiro, façamos uma breve visão geral do 
capítulo. 

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”. 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). Note como Gabriel dedica mais 
tempo à trajetória do chifre pequeno do que à 
da Medo-Pérsia e da Grécia (8:15-26). Para 
tanto, 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. Além 
disso––diferente dos animais imundos que 
dominam Daniel 7––os animais em Daniel 8 
provêm dos rituais do santuário: um bode e 
um carneiro. Estes importantes detalhes 
indicam que os judeus são agora o foco do 
livro de Daniel. 

Na visão, o bode (Grécia, v. 21) derrota o 
carneiro (Medo-Pérsia, v. 20). No auge de seu 
reinado, o “grande chifre” do bode se rompe e, 
em seu lugar, aparecem quatro chifres que 
crescem para os quatro ventos do céu (v. 8). 
Então, “de um deles”, isto é, de um dos quatro 
chifres (v. 9) surge um “chifre pequeno”. O 
grande chifre aqui é unanimemente 
interpretado como Alexandre, o Grande, e os 

U 
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quatro chifres, seus quatro generais: 
Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. 
Como mais tarde interpretado por Gabriel, 
este “chifre pequeno”/sexto rei grego surge na 
“última parte [’aharît]” do reinado dos quatro 
generais gregos (v. 23). 

Continuando ainda com os temas do 
santuário judaico, Dan 8:10–11 concentram-
se no altar do santuário: o “chifre pequeno” 
monta uma afronta contra “o exército do céu” 
(v. 10), lança abaixo as “estrelas”,  remove os 
sacrifícios diários (tamîd) e “lança por terra” 
todo o santuário e pisoteia sobre eles (v. 11); 
“por causa da “rebelião”, o “exército dos 
santos” (o povo de Israel, v. 24) é posto sob 
poder do “chifre pequeno” e a “verdade” é 
lançada por terra (v. 12). Estes são todos 
símbolos do povo judeu e do santuário 
terrestre. 

A duração da agressão é definida no v. 13: 
“Até quando durará a visão do sacrifício 
contínuo [tamîd], e da transgressão 
assoladora, para que sejam entregues o 
santuário e o exército, a fim de serem pisados?” 
(ACF). 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.2 Após esse período curto, a 
“transgressão assoladora” do “chifre pequeno” 
é quebrada, o povo de Deus liberto e o 
santuário “reconsagrado” (NVI; ARA 
“purificado”) ou “vindicado” (nisdaq, v. 14). 

Aí está, de uma vez, a essência de Daniel 8. 
Goldstein, no entanto, tem outra leitura do 

capítulo, pois vê a necessidade de separar o 
“chifre pequeno” dos quatro chifres gregos e o 
vê saindo de um dos “quatro ventos”. Em 
apoio para essa leitura, ele capitaliza sobre 
certas características peculiares do capítulo. 

Primeiramente vem a questão da origem do 
“chifre pequeno”. Há a notória confusão de 
antecedentes pronominais no texto original 
hebraico. Goldstein diz que “de um deles” (8:9) 
deve apontar para “ventos” ao invés de 
“chifres”, porque “ventos” está sintaticamente 
mais próximo de “chifre pequeno”. Além 
disso, existe o problema do pronome “um 
deles”, que é masculino, enquanto ambos os 
ventos e chifres são femininos no hebraico. 
Essas características “misteriosas” do texto 

recebem grande peso tanto por intérpretes 
adventistas. Este chifre estranho e 
desencarnado, voando sozinho pelo céu, 
aponta misteriosamente para o surgimento de 
um poder ainda desconhecido––Roma––que 
o conecta ao pequeno chifre de Daniel 7. De 
fato, a interpretação Adventista dessa 
passagem depende inteiramente da 
veracidade dessa leitura, o que os leva a gritar 
“Imunda!” a qualquer outra interpretação do 
“chifre pequeno” que não seja Roma. 

Como explicar essas aparentes discrepâncias 
no texto? 

Vários argumentos podem ser propostos 
para explicar as discrepâncias de gênero nessa 
passagem. Primeiramente, devemos salientar 
que a justaposição de gêneros é um fenômeno 
muito comum no hebraico bíblico; por 
exemplo, substantivos femininos podem 
tomar sufixos masculinos quando no plural––
talvez o exemplo mais inusitado seja 
“mulheres”, que toma um sufixo plural 
masculino, nashim. Outro exemplo é Gên 
31:55: “E levantou-se Labão pela manhã de 
madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas e 
abençoou-os e partiu; e voltou Labão ao seu 
lugar”; como em português, o pronome “os” é 
masculino no hebraico, embora inclua ambos 
os gêneros. 

Estudiosos do hebraico definem esse 
fenômeno de masculinizar formas femininas 
como “marcação zero”. Geoffrey Khan 
explica: “O hebraico concede às formas 
masculinas ‘precedência, prioridade’” pois as 
considera “mais potentes”.3 A presença de 
artigos mistos em Dan 8:8–9––chifres (fem.), 
ventos (fem.) e céu (masc.) ––pode apontar na 
direção da preferência por pronomes 
masculinos. Além disso, mesmo que a 
expressão “de um deles” fosse feminina––de 
uma “delas”––a expressão ainda seria ambígua 
porque tanto chifres quanto ventos são 
femininos em hebraico. Portanto, 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. 

 Mais significativamente, dito fenômeno 
pode ser observado já em Daniel 7, onde um 
conflito de gênero semelhante ao que vemos 

em Dan 8:9 ocorre em uma passagem que 
também envolve um “chifre pequeno”! Em 
Dan 7:8 um “chifre pequeno” surge “entre eles” 
(bênêhôn, masculino, plural) mas “chifres”, 
qarnayya, é feminino, plural o requer um 
pronome feminino, plural. Quando o “chifre 
pequeno” surge, os três primeiros “chifres” 
(fem.) são “arrancados” (et’qarû, masc., pl.). 
Em Dan 7:24, o “chifre pequeno” surge depois 
dos “três reis” (malkîn, masculino, plural). Em 
resumo, os “três chifres” (fem., pl.) em Dan 7:8 
recebem a mesma forma verbal que os três 
“reis” em 7:24 (masc., pl.). Da mesma forma, 
em Dan 8:9, o masculino, plural “eles” 
corresponde ao plural masculino “seu 
governo” em 8:23. A implicação aqui é que, 
semelhante a Dan 7:8, 24, parece que Daniel já 
tinha em mente os quatro “reis” de 8:23 ao 
descrever os “quatro chifres” de 8:8, dos quais 
o “chifre pequeno” surge. À luz dessa análise, o 
seguinte padrão começa a emergir: Daniel 
parece antecipar detalhes da interpretação da 
visão quando descreve a visão. É bom lembrar 
que Daniel redigiu este capítulo depois que a 
visão foi dade e interpretada por Gabriel, o que 
explica porque ele teria incorporado na 
descrição da visão detalhes e gêneros que 
pertencem à sua interpretação. Estas podem 
ter sido pistas postas no texto quanto ao 
significado dos símbolos nestes capítulos, 
conectando-os com a sua interpretação. (A 
Tabela 1 nos ajuda a visualizar o padrão aqui). 

Finalmente, visto que Dan 8:9 e 8:23 estão 
em paralelo verbal e temático, podemos 
facilmente interpolar a expressão “de um” de 
8:9 para 8:23 e ter: “na última parte [de um] de 
seus reinos”, conectando assim firmemente a 
ascensão do “chifre pequeno”/sexto rei aos 
cinco reis gregos anteriores. 

É curioso que a interpretação tradicional 
adventista tenha posto grande peso neste 
aparente conflito de gênero e proximidade 
anterior em Dan 8:9 para argumentar, contra 
toda lógica, que o “chifre pequeno” deve 
realmente sair de um dos quatro ventos do 
céu, quando na verdade o mesmo conflito de 
gênero ocorre com a origem do “chifre 
pequeno” em Dan 7:8, e ainda assim, Clifford 
não argumenta que o “chifre pequeno” saiu de 
outro lugar que não seja dentre os chifres do 
quarto animal. Este é um exemplo de defesa 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright André Reis © 2019 – www.AdventismoHoje.com 

 
3 

especial. 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 fato permanece––e agora com forte 
evidência filológica––de 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. 

E ainda há um argumento final da estrutura 
de Daniel 8 para apoiar uma origem grega para 
o “chifre pequeno”. 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 reinos 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!” Mas é 
justamente isso que o argumento de um 
“chifre pequeno” romano quer. De fato, a 
única razão pela qual a visão e sua 
interpretação giram quase que exclusivamente 
em torno da Grécia (15 dos 27 versos) é 
porque o “chifre pequeno” deve surgir do 
mesmo bode, a Grécia. 

A análise acima apresenta evidências de que 
o “chifre pequeno”/sexto rei de Daniel 8 surgiu 
dos quatro chifres/reinos Gregos e jamais de 
“ventos”. Eruditos são virtualmente unânimes 
nessa leitura, e com muito boas razões. 

Voltando-nos ao relato histórico, lemos 
sobre profanações muito semelhantes às do 
“chifre pequeno” de Daniel 8 em 1 Macabeus 
1:41–50, 57 escrito cerca de 100 a.C.: 

 
Então o rei escreveu a todo o seu reino que 
todos deveriam ser um só povo, e que todos 
deveriam abandonar seus costumes 

particulares… sacrificassem a ídolos e 
profanassem o sábado… mandou que 
seguissem costumes estranhos à terra, para 
que se proibissem holocaustos e sacrifícios, e 
beber libações no santuário, e profanassem os 
sábados e festas, contaminassem o santuário e 
os sacerdotes, edificassem altares e santuários 
para ídolos, sacrificassem porcos e outros 
animais imundos, e para deixarem seus filhos 
incircuncisos. Eles deveriam tornar-se 
abomináveis por tudo o que é imundo e 
profano, para que se esquecessem da lei e 
mudassem todas as ordenanças. E 
acrescentou: ‘E quem não obedecer a ordem do 
rei, morrerá’. E no décimo quinto dia de 
Quislev, no ano cento e quarenta e quinto, eles 
erigiram uma abominação desoladora no 
altar do holocausto. 
 
A alusão a Daniel na passagem acima 

estabelece uma firme tradição judaica 
conectando o “chifre pequeno” ao rei grego 
Antíoco IV Epifânio, quem pôs uma estátua 
do deus grego Zeus e prostitutas cultuais 
dentro do templo judaico (cf. 2 Mac 6:1–12). 
Daniel chama a abolição do tamîd, ou seja, “os 
sacrifícios diários” (v. 8:13) e a profanação do 
lugar Santíssimo por parte de Antíoco IV 
Epifânio de “transgressão assoladora” ou 
“abominação desoladora” (Dan 8:13; cf. 
11:31).  

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. 

 
Pressuposto #2: O “chifre pequeno” de Daniel 
8 é romano. 

Roma não é representada em nenhum lugar 
de Daniel 8 e tampouco faz parte da explicação 
de Gabriel. Por que devemos ver Roma aqui? 
Se Daniel 8 é uma “amplificação” (segundo 
Goldstein) de Daniel 7, Roma (o quarto 
animal segundo ele) 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. 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. Mas por causa 
de seu método interpretativo em estilo texto-
prova, a interpretação considera o “chifre 
pequeno” de Daniel 8 como sendo a mesma 
entidade histórica em Daniel 7, Roma. Isso 
cria um impasse para sua interpretação: 
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. 

Mas vamos, por um momento, aceitar a 
proposta de que Daniel 8 “amplifica” Daniel 7 
e que eles tratam do mesmo “chifre pequeno”. 
Começando com a amplificação em Daniel 8, 
como estabelecemos acima de dúvida, o 
“chifre pequeno” deve invariavelmente sair do 
bode, a Grécia. Como Daniel 8 fornece a 
“chave” para o capítulo 7, de acordo com 
Goldstein, agora precisamos sobrepor 
retroativamente a origem do “chifre pequeno” 
de Daniel 8 para Daniel 7. O que nós temos? O 
“chifre pequeno” em Daniel 7 surge da Grécia, 
e não de Roma. Portanto, a Grécia deve ser o 
quarto animal naquele capítulo. A tensão que 
essa conclusão cria para a estrutura 
interpretativa tradicional é intolerável e, no 
entanto, essas são as implicações lógicas de sua 
abordagem hermenêutica. (Ressalto que não 
estou reinterpretando Daniel 7 aqui). Não 
admira que haja tanta insistência em que o 
“chifre pequeno” seja romano nos dois 
capítulos––apesar de Roma não estar em 
Daniel 8––caso contrário toda a estrutura 
entra em colapso! 
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Além disso, 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”. 

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. E não só isso, 
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. 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. 
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.4 

 
 
 

Pressuposto #3: O “chifre pequeno” é “maior” 
do que a Medo-Pérsia e a Grécia. 

A objeção de que Antíoco simplesmente 
não foi “grande” o suficiente para ser o “chifre 
pequeno” é outro exemplo de raciocínio 
circular que assola a interpretação tradicional. 
A expectativa é de que este é o mesmo “chifre 
pequeno” de Daniel 7, entendido como Roma 
que operava desde o século IV a.C. O 
problema é que a interpretação adventista 
tradicional faz teologia baseado 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”. Assim, segundo 
intérpretes adventistas, o “chifre pequeno” é 
muito maior do que os reinos anteriores 
combinados e, portanto, não pode ser Antíoco 
IV, um rei selêucida insignificante. Porém, um 

estudo comparativo dos termos originais 
hebraicos para descrever a ascensão do 
carneiro, o bode e do chifre pequeno, revela 
algumas características importantes. 

Primeiramente, o hebraico utiliza a raíz 
gadal (“crescer, grande”) para descrever os 
personagens aqui; Dan 8:4 diz que carneiro 
“cresceu” (wehigdîl, 8:4) sem nenhum 
modificador de intensidade. Por sua vez, o 
bode “se engrandeceu sobremaneira” [higdîl 
ad-me’od]” (ACF)––note aqui o importante 
advérbio hebraico de intensidade me’od. Por 
último, o “chifre pequeno” “cresceu” 
[wattigdal-yeter]” (NVI; completaremos a 
tradução abaixo). A diferença marcante entre 
as três expressões de grandeza é que me’od 
(“abundantemente, sobremaneira”)5 descreve 
apenas o bode, e nunca o carneiro ou o “chifre 
pequeno”. Esse fato é de extrema importância 
porque me’od é o advérbio hebraico de 
intensidade por excelência. Note o seu uso em 
outras partes da Bíblia: tudo na terra recém-
criada é tov me’od, “muito bom” (Gên 1:31); as 
águas do dilúvio elevaram-se me’od me’od, 
“excessivamente, poderosamente” (Gên 7:18); 
Israel se multiplicou bime’od me’od 
“grandemente” no Egito (Êxo 1:7). Assim, com 
a ausência de me’od na 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).  

 Agora vemos porque 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 na expressão wattigdal-yeter usada para 
descrever a ascensão do “chifre pequeno” em 
Dan 8:9 pode significar “resto, excesso, 
preeminência, superioridade, corda”.6 De fato, 
yeter é usado principalmente com o sentido de 
“resto, excesso” no Antigo Testamento (68/94 
vezes). O léxico hebraico Brown-Driver-
Briggs apenas define yeter como “muito” em 
Dan 8:9! O Manual Teológico do Antigo 
Testamento traduz yeter com o significado de 

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 reinos 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!” 
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“preeminência” pelo menos uma vez, em Gên 
49:3–4: “Rúben, tu és meu primogênito, 
minha força e o princípio do meu vigor, o 
preeminente [yeter] em honra o preeminente 
[yeter] em poder. Impetuoso como a água, não 
serás o preeminente [raíz yatar]”.7 

Considerando então a gama de significado 
de yeter, a tradução “se tornou muito forte” 
(ARA) não é um uso comum do termo.8 Tal 
tradução deve ser mudada para “o chifre 
pequeno cresceu em preeminência”, ou, 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.” 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…” 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 
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. Parece então que wattigdal-yeter, 
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. 
Muito menos deve este chifre ter crescido mais 
do que os outros animais da visão.  

Finalmente, as expressões em Dan 8:10 e 11 
sobre o alcance da atuação do “chifre 
pequeno”––“engrandeceu-se até contra o 
exército do céu”, “engrandeceu-se contra o 
príncipe do exército” (ACF)––também não 
contêm nenhum intensificador no original 
hebraico e simplemente se referem à atuação 
deste chifre contra Israel e seu santuário 
simbolizados aqui por “estrelas”, “príncipe” e 
“exército” (cf. 8:24: “povo santo”). 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”. Isso 
não implica necessariamente em um 
crescimento “extraordinariamente grande”. A 
linguagem aqui é claramente simbólica, não 
literal. 

Aqui novamente, a história mostra que o rei 
grego Antíoco IV Epifânio realmente tomou 
“preeminência” sobre o leste e o sul, e a 
Palestina, chegando até o Egito––embora com 
menos sucesso––mas não conseguiu “crescer 
em preeminência” contra norte e oeste. Suas 
profanações contra o povo judeu e o santuário 
terrestre, o sacrifício contínuo e os sacerdotes 
se encaixam nos ataques contra Israel, os 
“poderosos”/“povo santo” (v. 24) simbolizados 
por “estrelas”, “príncipe” e “exército” (v. 10–
11). 

Uma linha adicional de apoio à 
interpretação do “chifre pequeno” como 
sendo um rei grego está na comparação entre 
a força do “grande chifre” e os chifres 
subseqüentes. Dan 8:22 compara a força dos 
quatro reinos com a do primeiro “grande 
chifre”/primeiro rei (Alexandre): “quatro 
reinos se levantarão deste povo, mas não com 
a força igual à que ele tinha [welo bekohô]” 
(ARA; ACF: “mas não com a força dele”; NVI: 
“mas não tão poderosos como o primeiro”). 
Esta expressão na terceira pessoa, masculina, 
singular, welo bekohô, é uma referência clara à 
força do “grand e chifre” em comparação com 
os quatro reinos seguintes. Em continuação, 
sobre o “chifre pequeno”, Dan 8:24 diz, 
literalmente: “e crescerá, mas não com a força 
dele” (cf. ARA: “Grande é o seu poder, mas não 
de si mesmo”; NVI: “ Ele se tornará muito 
forte, mas não pelo seu próprio poder”; ACF: 
“E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua 
própria força”). 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”. A implicação é simples: assim como 

os quatro chifres, o “chifre pequeno” não teve 
a mesma força do “grande chifre”. A leitura 
acima é a correta por três razões: (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 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 própria força” 
não faz sentido em uma passagem que 
descreve justamente os estragos feitos por este 
chifre. Assim, Daniel deve ter tido o mesmo 
significado em mente para welo bekohô em 
toda a passagem e compara os reis que vêm 
depois de Alexandre o Grande com ele. É 
assim que os leitores originais teriam 
entendido essa expressão. (Veja a Tabela 2 
abaixo). 

A análise textual acima nos leva a algumas 
conclusões importantes em relação à 
magnitude do “chifre pequeno”: (1) nem os 
“quatro chifres”/quatro reis que seguem o 
“grande chifre”, nem o “chifre pequeno”/sexto 
rei tem a mesma força do “grande 
chifre”/primeiro rei ; (2) a posição inferior do 
“chifre pequeno” em relação ao bode, 
conforme previamente argumentado, se 
fortalece––se o “chifre pequeno” não tem a 
mesma força do “grande chifre” do bode, 
então logicamente não poderá ser maior do 
que a Grécia e a Medo-Pérsia juntas––como 
argumenta a posição adventista tradicional; e 
(3) a comparação da força dos quatro reis e do 
sexto rei/ “chifre pequeno” em relação à do 
“chifre grande” indica que todos esses reis têm 
a mesma origem: a Grécia.9 

Por estas razões, o argumento de que o 
“chifre pequeno” em Daniel 8 deve ter sido 
maior do que a Medo-Pérsia e a Grécia juntas 
e só pode ser Roma é insustentável. Antíoco IV 
Epifânio––que se seguiu a  Alexandre, o 
Grande e seus quatro generais (a explicação 
mais plausível para esses símbolos)––o último 
e importante rei do império selêucida, emerge 
aqui novamente como o principal suspeito. 
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Pressuposto #4: O “tempo do fim” em Daniel 
8 refere-se ao fim escatológico. 

As interpretações adventistas baseiam-se na 
ideia de que as visões de Daniel 8 se referem ao 
“tempo do fim” escatológico e, portanto, não 
podem incluir Antíoco IV Epifânio, mas 
apontam para o papado e suas atividades 
pouco antes do fim de todas as coisas. Mas esta 
conclusão também provém de uma leitura em 
estilo piloto automático do livro de Daniel. 
Aqui, novamente, o bom e velho hebraico 
oferece a clareza necessária. 

“O tempo do fim.” A expressão “tempo do 
fim” aparece duas vezes em Daniel 8: “tempo 
do fim”, et-qets (v. 17) e “ao determinado 
tempo do fim [l’moed qets]” (v. 19). 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 e seu 
significado é ainda mais elucidado por 
Gabriel: o “tempo do fim” é o período em que 
o livro de Daniel não estaria mais “selado.” 

Vemos essa abertura do livro de Daniel 
predita para este “tempo do fim” ocorrendo 
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. 
Assim, 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). 
Estudiosos freqüentemente chamam esse 
“fim” provisório e contextual de “horizonte 
escatológico” do profeta e não o “fim” 
escatológico mas o “fim” dos eventos referidos 
na visão. 10 

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. 

“Os dias por vir, futuro, última parte, 
posteridade.” 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 derradeiros dias 
[b’aharît hayamim]” (ACF); Dan 2:28 diz: “ele, 
pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há 
de acontecer nos últimos dias [Aram. ’aharît 
yômayya].” 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.”11 
Os léxicos concordam que seu significado 
deve ser decidido pelo contexto; ’aharît 
significa “posteridade, descendentes” em 
várias passagens do Antigo Testamento (cf. 
Prov 24:20; Salmo 37:37, 38; Amós 4:2, 9:1, 
Dan 11:4; Ezeq 23:25) e também “futuro”, 
como em Jer 29:11: “Porque sou eu que 
conheço os planos que tenho para vocês”, diz 
o Senhor … planos de dar-lhes esperança e um 
futuro [’aharît]” (NVI; ACF: “para vos dar o 
fim que esperais”; cf. também Jó 8:7; 42:12; Jer 
31:17; Prov 23:18; 24:14; Isa 41:22; 46:10). 

Dan 8:23 diz: “no ’aharît do seu reinado 
[’aharît malkutam]”. Quando comparamos 
com a passage paralela em Dan 11:4––que 
explica como o reino de Alexandre iria ser 
dividido––lemos:” Mas, estando ele em pé, o 
seu reino será quebrado, e será repartido para 
os quatro ventos do céu; mas não para a sua 
posteridade [’aharît]”(ACF). Observe como 
’aharît em Dan 11:4 tem o significado muito 
restrito de “descendência” e não “fim”. De 
acordo com Gabriel, essa visão é para o “tempo 
do fim” mas este fim é contemporâneo com o 
“fim do seu reinado”––isto é, o reinado dos 
quatro reis gregos que surgem após a morte de 
Alexandre, o Grande em 323 a.C. 

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). Estudiosos são unânimes em que esses 
eventos apontam para a interseção da história 
grega e judaica. Até um olhar superficial sobre 
os eventos do segundo século a.C. parece 
indicar um impressionante cumprimento 
dessa profecia na trajetória do rei selêucida 
(grego) Antíoco IV Epifânio, que se levantou 
em 175 a.C. e infligiu terríveis ataques ao povo 
judeu e ao santuário. Depois que Alexandre e 
seus filhos (’aharît) foram assassinados, seus 
diadochoi, os quatro generais lutaram pelo 
controle de diferentes regiões de seu império 
(8:8: “os quatro ventos do céu”, de 323–281 
a.C.). Quando os diadochoi morreram, seus 
reinos foram passados para seus descendentes 
(’aharît), chamados pelos historiadores de 
epigonoi.12 Faz sentido então que a palavra 
’aharît em Dan 8:23 aponte para os 
descendentes dos quatro reinos.13 

E mesmo se tomarmos ’aharît em Dan 8:23 
não como “posteridade” mas como a “última 
parte/fim de seu reinado”, Antíoco IV 
Epifânio também se encaixa aqui. Quando 
este subiu ao poder em 175 a.C., o império 
selêucida já estava em declínio acentuado, 
tendo perdido 80% do território que ocupava 
desde 303 a.C. (perdera a Ásia Menor para os 
romanos em 188 a.C.). Além disso, Antíoco IV 
Epifânio é considerado o último rei selêucida 
significativo pelos historiadores já que os reis 
que o seguiram foram insignificantes. Depois 
de Antíoco IV, o império selêucida jamais 
recuperou sua força e tornou-se cada vez mais 
desintegrado sob o poder dos Partas (141 a.C.) 
e foi finalmente subjugado por Roma em 64 
a.C. 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, conforme evidenciado pela 
dinastia dos reis hasmoneus judeus, 140–64 
a.C. 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).14 

“O fim dos tempos.” O fim escatológico no 
livro de Daniel é encontrado somente em 
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12:13: “Tu, porém, vai até ao fim; porque 
descansarás, e te levantarás na tua herança, no 
fim dos dias [qets hayyamîn]” (ACF). 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). 

Em resumo, a expressão “tempo do fim” em 
Daniel 8, 11 se aplica ao cumprimento dos 
eventos descritos na visão envolvendo a 
Grécia antiga, no período dos quatro reinos 
gregos e sua “posteridade” e as agressões do 
“chifre pequeno” grego contra os judeus, 
eventos esses que ocorreram no século II a.C.. 
Apenas uma vez no livro de Daniel a expressão 
“tempo do fim” se refere ao final escatológico 
do livro, Dan 12:13. 

Mas o que dizer das 2.300 “tardes e manhãs” 
de Dan 8:14? 

Essa é a verdadeira questão, não é? (Embora 
os adventistas raramente prestem atenção à 
pergunta que Dan 8:14 responde! Procura-se 
em vão por Dan 8:13 no livro O Grande 
Conflito). 

Primeiramente, é importante ressaltar que 
não há base contextual para considerar as 
2.300 tardes e manhãs como “anos” usando-se 
um suposto princípio “dia-ano”. Períodos de 
tempo em visões proféticas no Antigo 
Testamento nunca são simbólicos mas sempre 
literais. 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).  

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 [uma’reh ha‘erev w’habboqer], que foi 
dita, é verdadeira; tu, porém, preserva a visão, 
porque se refere a dias ainda mui distantes” 
(ARA). 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. 

Se Antíoco IV Epifânio é de fato o “chifre 
pequeno”––segundo a tradição judaica––e 
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), 
o que novamente parece coincidir com as 
profanações de Antíoco IV Epifânio contra o 
templo.15 O cerne da questão aqui é que esse 
período duraria pouco e o santuário e o povo 
seriam eventualmente restaurados. 

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.16 Este ponto de partida para a 
opressão de Antíoco tem o apoio parcial de 
Josefo (cf. Guerras dos Judeus, 1:1). 
 
Conclusão 

A evidência apresentada neste artigo indica 
que, quando lido em seu contexto e com o 
mínimo possível de pressuposições externas, 
Daniel 8 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. Podemos 
concordar com Winston McHarg quando ele 
diz que “a visão de Daniel 8 é provavelmente a 
mais clara em todo o livro”. 

Além disso, 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.  

No entanto, em seu último artigo, Goldstein 
não oferece nenhuma nova leitura sobre o 
assunto desde que publicou 1844 Simplificado, 
há mais de um quarto de século. A ironia da 

abordagem “1844 para leigos” oferecida por 
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. 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.. A a promessa de restauração do 
povo de Deus e seu santuário frente às infames 
profanações do rei grego Antíoco IV Epifânio 
são efetivamente abortadas. Assim, 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. Fazer isso é caro demais, 
exegética, teológica e eclesiologicamente 
falando. 

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). 

No final de tudo, Deus vence e eu quero 
fazer parte dessa vitória! E você?                       ¢ 
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Tabela 2: Comparação entre o primeiro rei, os quatro reis e o “chifre pequeno” (Daniel 8) 

 
Dan 8:22: “quatro reinos se levantarão ... mas não com a força dele” = do “primeiro rei”, Alexandre (welo bekohô, masc., sing.) 
 
Dan 8:24: “e se fortalecerá… mas não com a força dele” =  do “primeiro rei”,  Alexandre  (welo bekohô, masc., sing.) 
 

Tabela 1: Comparação entre conflitos de gênero em Daniel 7 e Daniel 8 

Dan 7:8 
 
 
Dan 7:24 

O “chifre pequeno” surge entre (bênêhôn, masc., pl.) os chifres (fem., pl.) 
Os “primeiros chifres” (fem., pl.) são “arrancados”  (et‘qarû, masc., pl.) 
 
O último rei surge “depois deles” (chifres, fem., pl.; ’aharêhôn, masc., pl.) 

Dan 8:9 
 
Dan 8:23 

O “chifre pequeno” surge “de um deles”  = chifres (fem., pl.)  mêhem (masc., pl.) 
 
O sexto rei surge “no final do reinado deles” = malkûtam (masc., pl.) 


