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Quais foram os dois animais que Daniel viu em visão quando estava na cidadela de 
Susan, e o que simbolizavam? 

Daniel 8:3-7, 20 e 21. Daniel viu um carneiro e um bode, que representavam a Medo-
-Pérsia e a Grécia. 

Em Daniel 7 encontramos uma profecia que prediz o surgimento de um poder que 
se opõe a Deus e ao Seu povo (Daniel 7:19-27). No capítulo 8, descobrimos que este 
poder atacaria o santuário de Deus lançando o seu “lugar” por terra (Daniel 8:11). 
Até quando deveria continuar esta situação? 

Daniel 8:13 e 14. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Em profe-
cia, 1 dia equivale a 1 ano, pelo que, este período representa 2300 anos (Números 14:34; 
Ezequiel 4:6).

Quando se iniciou este tempo profético? 

Daniel 9:23-25. No início das 70 semanas proféticas destinadas ao povo Israelita. Esta 
profecia explica a profecia das 2300 tardes e manhãs (Daniel 8:26 e 27). A data revelada 
foi o outono de 457 a.C..

Como era o santuário no antigo Israel, e para que realidade apontava? 

Hebreus 9:1-7; Hebreus 8:1 e 2, 5. O santuário terrestre servia para remover, sim-
bolicamente, os pecados do povo através dos sacrif ícios diários. Uma vez por ano, o 
próprio santuário era purificado. Tudo isto apontava para Jesus (João 1:29) e para o 
Santuário Celestial, onde Jesus intercede por nós (Hebreus 7:25).  

Que animais eram usados no dia da purificação do santuário? 

Levítico 16:5. Dois bodes e dois carneiros (também era usado um novilho, mas para a 
purificação do Sumo-Sacerdote e da sua família: vs. 3, 11, 14).

O que deveriam fazer as pessoas nesse dia? 

Levítico 16:29-33. Deixar o trabalho normal e afligir as suas almas, pois era um mo-
mento de Juízo.  

O que aconteceu no outono de 1844, no fim dos 2300 anos? 

Daniel 7:9 e 10, 13 e 14. Jesus iniciou a última fase no Seu ministério de intercessão. 

As Duas Mil  
e Trezentas  
Tardes e Manhãs

Entende, filho do homem, 
porque esta visão se re-
alizará no fim do tempo. 
Daniel 8:17b
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