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Tema Geral:
Apocalipse
Mensagem #2
A VISÃO COM RESPEITO ÀS SETENTA SEMANAS DE DANIEL 9
Leitura B��blica: Dn 9:1-27
I. O ano da visão: o primeiro ano de Dario (por volta de 538 ac) filho de Assuero
(Ed 4:6; Et 1:1-2) da linhagem dos medosII. A causa da Visão: Daniel entendeu, pelas escrituras, que o número de anos, de
que falara Jeová ao profeta Jeremias (Jr 25:11-12; 29:10-14), em que haviam de
durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos- Dn 9:2b.
III. A maneira de obter essa visão: Daniel buscou o Senhor Deus desesperadamente,
com oração e súplicas, com jejum- Dn 9:23:
A. Confessou seus pro� prios pecados e os pecados dos reis, dos pr��ncipes e dos pais de Israel,
e de todo o povo de Israel- Dn 9:3-15, 20a.
B. Suplicou pela cidade santa de Jerusale� m, o monte santo de Deus, e o povo santo de Deuspor todos os interesses de Deus na terra, e na� o pelos seus pro� prios interesses- Dn 9:16-17,
19b, 20b.
C. Pediu ao Senhor que os perdoasse, na� o baseado na justiça deles, mas baseado nas muitas
miserico� rdias de Deus- Dn 9:18-19 a.
D. A resposta de Deus a� oraça� o e su� plicas de Daniel: o relato que Gabriel fez acerca das
setenta semanas ordenadas por Deus- Dn 9:21-23.

IV. O conteúdo da visão: as setenta semanas - Dn 9:24-27:
A. O destino determinado por Deus para o Seu povo e para a Sua santa cidade- v. 24 a.
B. O propo� sito: fazer cessar a transgressa� o, dar fim aos pecados, fazer propiciaça� o pela
iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visa� o e o profeta, ungir o Santo dos Santos v.
24b.
C. As setenta semanas - vs.25-27:
1. Primeiramente, as sete semanas, de quarenta e nove anos, desde a saida da ordem
para restaurar e para edificar Jerusale� m, ate� o te� rmino da reedificaça� o-v. 25.
2. Em segundo lugar, as sessenta e duas semanas, de quatrocentos e trinta e quatro
anos, desde o te� rmino da reedificaça� o de Jerusale� m ate� o Messias ser cortado- vs25,
26 a: ( o corte do Messias - a crucificaça� o de Cristo- foi o te� rmino da velha criaça� o
com o governo humano da velha criaça� o, e a germinaça� o, por meio da ressurreiça� o
de Cristo, da nova criaça� o de Deus com o reino eterno de Deus como administraça� o
divina na nova criaça� o de Deus)
a. O pr��ncipe do Impe� rio Romano, Tito, viria com seu exe� rcito para destruir a
cidade e o santua� rio- o templo- 26b.
b. O seu fim seria num dilu� vio, e ate� o fim haveria guerra; desolaço� es sa� o
determinadas- v. 26c.
3. Por u� ltimo, uma semana, de sete anos, sera� para o Anticristo fazer firme aliança
com o povo de Israel - 27 a.
a. Na metade da semana o Anticristo fara� cessar o sacrif��cio e a oferta de
manjares- v.27b.

b. O Anticristo substituira� o sacrif��cio e a oferta de manjares pelas abominaço� es
do assolador- o Anticristo- v. 27c.
c. A destruiça� o completa, que esta� determinada, se derramara� sobre o
assolador- o Anticristo -27d.

V. JOÃO E DANIEL CONCORDAM
A. Em 606 a. c. Daniel foi levado cativo para Babilo� nia. Aproximadamente setenta anos
depois, ele recebeu a revelaça� o das setenta semanas (Dn 9 :2; Jr 25:11-12; 29:10; Is 41:25;
42:1a; 44:26-28; 45:1-7,13-14). Aproximadamente cem anos depois de Cristo (96 d. c.)
Joa� o escreveu o livro de Apocalipse. Assim, ha� um intervalo de aproximadamente 600
anos entre os escritos de Daniel e o de Joa� o.
B. O apo� stolo Joa� o e o profeta Daniel concordam na profecia acerca da consumaça� o da era
atual.
1. A frase "tempo, e tempos, e metade de um tempo" que se encontra em Apocalipse
12: 14 e� uma citaça� o de Daniel 7: 25 e 12: 7.
2. A besta em Apocalipse 13:1 (o anticristo) corresponde a quarta besta em Daniel 7:7
(o impe� rio romano).
3. Os dez chifres, os dez reis, e a besta que se encontram em Apocalipse 17:12
correspondem aos dez reis, e a besta em Daniel 7:23-24.
4. O texto de Joa� o 5:28-29 corresponde ao que se encontra em Daniel 12:2 (a
ressurreiça� o da vida e� a ressurreiça� o dos crentes salvos antes do mile� nio (Ap 20:4,
6; 1Co 15: 23, 52; 1Ts 4:16) e a ressurreiça� o do ju��zo e� a ressurreiça� o dos
incre� dulos, ocorre depois do mile� nio) (Ap 20:5, 12).

