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Em profecia, um dia pode equivaler a quanto tempo? 

Números 14:34; Ezequiel 4:6. Nas profecias da Bíblia, um dia equivale a um ano.

O que levou Daniel, em dado momento, à oração e à confissão? 

Daniel 9:1-5. Ao ler o livro de Jeremias (Jeremias 25:11; 29:10), Daniel compreendeu 
que o cativeiro do povo Israelita duraria apenas 70 anos, mas Deus tinha-lhe mostrado 
uma profecia com 2300 anos (Daniel 8:14; 9:17). 

Quem veio responder à oração de Daniel? 

Daniel 9:20-23. O anjo Gabriel veio ajudar Daniel a compreender a visão dos 2300 
anos, que este não tinha compreendido (Daniel 8:27). Deus envia anjos quando oramos.  

Que período de tempo se referia ao povo de Israel? 

Daniel 9:24. 70 semanas estavam “determinadas” (chatak), isto é, separadas, para Israel. 

O que aconteceria durante as primeiras 7 semanas, e mais tarde, depois de se 
completarem as 69 semanas? 

Daniel 9:25. Nas primeiras 7 semanas, seria reconstruído o templo, e, quando se 
completassem as 69 semanas, surgiria o Messias. A ordem efetiva para a restauração de 
Jerusalém foi dada no outono do ano 457 a.C. (Esdras 7:12 e 13). Adicionando 483 anos, 
chegamos ao outono do ano 27 d.C., momento do batismo e da unção de Jesus (Lucas 
3:1, 21 e 22; Atos 10:38). 

O que aconteceria a meio da última semana? 

Daniel 9:26 e 27. Jesus seria morto, e cessaria assim o sistema de sacrif ícios (Mateus 
27:50 e 51). Adicionando meia semana (3 anos e meio) ao outono de 27 d.C. chegamos à 
primavera de 31 d.C., momento exato da crucificação de Cristo, na Páscoa dos Judeus.  

O que aconteceu no fim da septuagésima, e última, semana? 

Atos 7:55 a 8:4. Os líderes Judeus rejeitaram a pregação de Estevão, e apedrejaram-
-no, enquanto este recebia uma visão de Cristo no Céu (Daniel 9:24). A partir daquele 
momento, as boas-novas da salvação  
foram levadas às outras nações. 

As Setenta 
Semanas Ao Senhor nosso Deus  

pertence a misericórdia 
e o perdão; pois nos rebelámos contra Ele. Daniel 9:9
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