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levantaru00e1 e fincaru00e1 seu pu00e9 na terra gloriosa ou seja a terra de israel que seria despojada e consumida par

judeia ficava entre esses dois reinos poderosos do egito e da su00edria de modo que em todas as lutas entre eles sabia
A guerra com os romanos u00e9 aqui anunciada v 18 ele viraru00e1 o seu rosto para as ilhas a saber as ilhas
das nau00e7u00f5es gru00e9cia e itu00e1lia ele levou muitas das ilhas sobre o helesponto rodes samos
delos etc das quais por tratados ou pela guerra se fez senhor mas um pru00edncipe ou estado para alguns
atu00e9 mesmo o senado romano ou um lu00edder mesmo um general romano deve retornar o seu
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Inundau00e7u00e3o a longo prazo e deveria restaurar o que havia sido perdido por seu pai o rei do sul nesta guerra deve em primeiro lugar ter muito grande sucesso
ptolemaeus philopater revoltado com as indignidades feitas por antu00edoco o grande deve embora fosse um pru00edncipe preguiu00e7oso sair e lutar com ele e
traria um vasto exu00e9rcito para o campo de 70 000 homens a pu00e9 e 5 000 a cavalo e setenta e tru00eas elefantes e a outra multidu00e3o o exu00e9rcito de
antu00edoco que consistia em 62 000 a pu00e9 e 6 000 a cavalo e 102 elefantes deveria ser entregue na sua mu00e3o
Polu00edbio que vivia com scipio deu uma conta desta batalha de raphia ptolemaeus philopater tendo ganho esta vitu00f3ria ficou muito insolente seu
corau00e7u00e3o se exaltou em seguida ele entrou no templo de deus em jerusalu00e9m e ao arrepio da lei entrou no lugar santu00edssimo pelo que deus teria uma
controvu00e9rsia com ele de modo que embora devesse derrubar muitos milhares contudo ainda nu00e3o seria confirmado por ele de modo a garantir o seu interesse
pois o rei do norte antu00edoco o grande deve voltar com um exu00e9rcito maior do que o primeiro e ao fim dos tempos ou seja anos ele deve vir com um
exu00e9rcito poderoso e grandes riquezas contra o rei do sul ou seja ptolomeu epifu00e2nio que sucedeu ptolemaeus philopater seu pai quando ele era crianu00e7a o
que deu vantagem a antu00edoco o grande nesta expediu00e7u00e3o ele tinha alguns poderosos aliados v 14 muitos
101
Se levantariam contra o rei do sul filipe da macedu00f4nia foi confederado com antu00edoco contra o rei do egito e scopas seu general a quem ele enviou para a
su00edria antu00edoco os encaminhou e destruiu uma grande parte de seu exu00e9rcito apu00f3s o que os judeus de bom grado cederam a antu00edoco juntaram se
com ele e o ajudaram a sitiar guarniu00e7u00f5es de ptolomeu o rei do norte este mesmo antu00edoco magnus deve continuar o seu projeto contra o rei do sul de
outra maneira ele deve surpreender suas fortalezas tudo o que ele tem na su00edria e samaria e os brau00e7os do sul todo o poder do rei do egito nu00e3o seru00e1
capaz de resistir a ele ele deve fazer se dono da terra da judeia v 16 aquele que vem contra ele isto u00e9 o rei do norte faru00e1 tudo o que lhe agrada e por fim se
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