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Daniel 9.1-2 

“No ano primeiro de Dario, 
filho de Assuero, da 

linhagem dos medos, o qual 
foi constituído rei sobre o 

reino dos caldeus, No 
primeiro ano do seu 

reinado, eu, Daniel, entendi 
pelos livros que o número 
dos anos, de que falara o 

SENHOR ao profeta 
Jeremias, em que haviam de 
cumprir-se as desolações de 

Jerusalém, era de setenta 
anos” 



“E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, 
para o buscar com oração e súplicas, com 

jejum, e saco e cinza. ” 
Daniel 9.3 



Jeremias 29.10 

“Assim diz o 
Senhor: Logo que 

se cumprirem 
para a Babilônia 

setenta  anos, 
atentarei para vós 
outros e cumprirei 

para convosco a 
minha boa 

palavra, tornando 
a trazer-vos para 

este lugar” 



Judá foi levado cativo por 70 anos na 
Babilônia por ter  quebrado o mandamento 

do “Ano Sabático”.  
Onde, para cada seis  anos de plantação e 

colheita a terra deveria descansar um. 

Qual foi o motivo do 
Cativeiro? 



Levítico 25.2-4 

Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: 
Quando tiverdes entrado na terra, que 
eu vos dou, então a terra descansará 

um sábado ao SENHOR.  
Seis anos semearás a tua terra, e seis 

anos podarás a tua vinha, e colherás os 
seus frutos;  

Porém ao sétimo ano haverá sábado de 
descanso para a terra, um sábado ao 
SENHOR; não semearás o teu campo 

nem podarás a tua vinha. ” 



Levítico 26.14 

“Mas, se não me ouvirdes, e não 
cumprirdes todos estes 

mandamentos,” 

O que aconteceria ??? 



Levítico 26.33-35 

“... espalhar-vos-ei entre as nações, e 
desembainharei a espada atrás de vós; 

e a vossa terra será assolada, e as 
vossas cidades serão desertas.  

Então a terra folgará nos seus sábados, 
todos os dias da sua assolação, e vós 
estareis na terra dos vossos inimigos; 

então a terra descansará, e folgará nos 
seus sábados.  

Todos os dias da assolação descansará, 
porque não descansou nos vossos 
sábados, quando habitáveis nela”  



2 Crônicas 36.20-21 

“E os que escaparam da espada levou 
para Babilônia; e fizeram-se servos dele 
e de seus filhos, até ao tempo do reino 

da Pérsia.  
Para que se cumprisse a palavra do 
SENHOR, pela boca de Jeremias, até 

que a terra se agradasse dos seus 
sábados; todos os dias da assolação 
repousou, até que os setenta anos se 

cumpriram. ”  



Equivalente aos 490 anos 
que Israel desrespeitou os 

anos sabáticos 

Por que 70 anos  
de cativeiro? 

490 anos / 7 anos = 70 anos de dívida 



Daniel 9.23 

“No princípio 
das tuas 

súplicas, saiu a 
ordem, e eu vim, 
para to declarar, 
porque és mui 

amado; 
considera, pois, 

a palavra, e 
entende a visão.”  



Daniel 9.24 

“Setenta semanas estão determinadas 
sobre o teu povo, e sobre a tua santa 
cidade, para cessar a transgressão, e 

para dar fim aos pecados, e para expiar 
a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e 
selar a visão e a profecia, e para ungir o 

Santíssimo.”  



A quem se referem as 70 
semanas? 

• Estas Semanas não são para a Igreja, 
mas para Israel.  

• O versículo 24 diz:  

– “Setenta semanas estão determinadas sobre 
o teu povo [Israel], e sobre a  tua santa 
cidade [Jerusalém] ...”  



Semana de anos não de 
dias 

No original não diz “semana” 
mas “setes” (literalmente: 

setenta setes). 

 

Quando se trata de semana 
de dias, como em Dn 10.2,3 é 
acrescentada a palavra dias 

(heb. Yamin). 



Levítico 25.8 

“Também contarás sete semanas de 
anos, sete vezes sete anos; de 
maneira que os dias das sete 

semanas de anos te serão quarenta e 
nove anos. ”  



Números 14.34 

“Segundo o número dos dias em que 
espiastes esta terra, quarenta dias, 
cada dia representando um ano, 

levareis sobre vós as vossas 
iniqüidades quarenta anos, e 

conhecereis o meu afastamento.”  



Ezequiel 4.6 

“E, quando tiveres cumprido estes 
dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu 
lado direito, e levarás a iniqüidade 
da casa de Judá quarenta dias; um 

dia te dei para cada ano. ”  



Gênesis  29.20,27 

“Assim serviu Jacó sete anos por Raquel; e 
estes lhe pareceram como poucos dias, 

pelo muito que a amava.” 
 

“Cumpre a semana desta; então te 
daremos também a outra, pelo serviço que 

ainda outros sete anos comigo servires” 



Semana de anos não de 
dias 

O anticristo firmará 
um acordo por uma 
semana de anos 
conforme o texto de 
Daniel 9.27. 



Daniel 9.27 

“E ele firmará aliança com muitos por 
uma semana; e na metade da semana fará 

cessar o sacrifício e a oblação; e sobre a 
asa das abominações virá o assolador, e 

isso até à consumação; e o que está 
determinado será derramado sobre o 

assolador.” 



Semana de anos não de 
dias 

Jesus mostrou que o anticristo 
profetizado por Daniel ainda não 
tinha vindo:   

 

“E será pregado este evangelho do 
reino por todo o mundo, para  
testemunho a todas as nações. Então, 
virá o fim. Quando, pois,  virdes o 
abominável da desolação de que falou 
o profeta Daniel, no  lugar santo (quem 
lê entenda), então, os que estiverem na 
Judéia  fujam para os montes” (Mt 

24.14-16)  



• Os seis eventos preditos para 
Israel, no v.24, ainda não se 
cumpriram:    

a)  Para fazer cessar a transgressão,   

b)  Para dar fim aos pecados,   

c)  Para expiar a iniquidade,   

d)  Para trazer a justiça eterna,   

e)  Para selar a visão e a profecia e   

f)  Para ungir o Santo dos Santos  

Semana de anos não de 
dias 



Divisão das 70 semanas 

70 x 7  = 490 anos 

• Estão divididas em 3 grupos 

– 7 semanas = 49 anos 

– 62 semanas = 434 anos 

– 1 semana = 7 anos 



Ano bíblico ou 
Profético 

Um ano profético não é composto nem de 365 
dias (como o nosso Calendário Solar) nem de 

354 dias (como o Calendário Lunar, usado  
pelos  judeus), mas de uma média de ambos: 

360 dias 



Apocalipse 11.2,3 

“E deixa o átrio que está fora do templo, e 
não o meças; porque foi dado às nações, e 
pisarão a cidade santa por quarenta e dois 

meses. 
E darei poder às minhas duas 

testemunhas, e profetizarão por mil 

duzentos e sessenta dias, vestidas de saco” 



Apocalipse 12.6,14 

“E a mulher fugiu para o deserto, onde já 
tinha lugar preparado por Deus, para que 
ali fosse alimentada durante mil duzentos 

e sessenta dias” 
E foram dadas à mulher duas asas de 
grande águia, para que voasse para o 

deserto, ao seu lugar, onde é sustentada 
por um tempo, e tempos, e metade de um 

tempo, fora da vista da serpente” 

Um tempo = 1 ano  
e tempos = 2 anos 
Metade de um tempo = ½  ano  

 
1260 dias 

 



Gênesis 7.4; 8.3,4 

“No ano seiscentos da vida de Noé, no mês 
segundo, aos dezessete dias do mês, naquele 
mesmo dia se romperam todas as fontes do 

grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, ” 
E as águas iam-se escoando continuamente de 

sobre a terra, e ao fim de cento e cinqüenta dias 
minguaram.  

E a arca repousou no sétimo mês, no dia 
dezessete do mês, sobre os montes de Ararate.” 

 

17/02 à 17/07 = 5 meses 
5 meses X 30 dias = 150 dias  

Portanto, o ano bíblico tem 360 dias 



Daniel 9.25 

“Sabe e entende: desde a saída da ordem 
para restaurar, e para edificar a Jerusalém, 

até ao Messias, o Príncipe, haverá sete 
semanas, e sessenta e duas semanas; as 
ruas e o muro se reedificarão, mas em 

tempos angustiosos” 
 

7 semanas =  49 anos 
62 semanas = 434 anos 

TOTAL Semanas = 483 anos 



1º Grupo de 
Semanas 

7 Semanas (49 anos) 



• Dn 9.25: “Sabe e entende: desde a saída da 
ordem para restaurar e para  edificar 
Jerusalém, até ao Ungido, ao Príncipe, sete 
semanas e sessenta e  duas semanas ...” 

  

• Em 536 a.C. o rei Ciro permite os  judeus 
cativos retornarem a Jerusalém para 
“construir o templo” (Ed 1.2-4), e não para 
“restaurar e edificar a cidade”.  Zorobabel os 
comandou.  



Cilindro de Ciro 

O cilindro de Ciro é um artefato cilíndrico de 
barro que registra o decreto de Ciro autorizando 

o retorno dos judeus. Encontra-se exposto no 
museu Britânico, em Londres.  



O nome de Ciro foi 
profetizado 150 anos 

antes de seu nascimento 



Isaías 44.27-28 

“Que digo à 
profundeza: Seca-te, 
e eu secarei os teus 
rios. Que digo de 

Ciro: É meu pastor, e 
cumprirá tudo o que 

me apraz, dizendo 
também a Jerusalém: 
Tu serás edificada; e 
ao templo: Tu serás 

fundado.” 



Isaías 45.1 e 13 

“Assim diz o SENHOR ao seu ungido, a 
Ciro, a quem tomo pela mão direita, para 

abater as nações diante de sua face, e 
descingir os lombos dos reis, para abrir 
diante dele as portas, e as portas não se 

fecharão.” 



Esdras 1.2; 2.2 

“Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O SENHOR 
Deus dos céus me deu todos os reinos da 

terra, e me encarregou de lhe edificar uma 
casa em Jerusalém, que está em Judá” 

 
“Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, 
Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, 
Bilsã, Mizpar, Bigvai, Reum e Baaná. O 

número dos homens do povo de Israel...” 



• Em 458 a.C., já sob Artaxerxes II,  
Esdras é enviado para Jerusalém, 
cerca de  78 anos depois, para 
levar os utensílios do  Templo que 
Nabucodonosor tinha saqueado, e 
para “restaurar o culto”, não para 
“restaurar e edificar a cidade”.  

 

•  Em 445 a.C., com Neemias, é 
quem se recebe  “ordem para 
restaurar e  edificar a cidade”: Ne 
2.1-8.  - 20º Ano de Artaxerxes (1º 
de Nisan), ou seja, 14/03/445 a.C 



Neemias 2.1-5 

“SUCEDEU, pois, no mês de Nisã, no ano 
vigésimo do rei Artaxerxes, que estava 
posto vinho diante dele, e eu peguei o 
vinho e o dei ao rei; porém eu nunca 

estivera triste diante dele ...” 
“... E o rei me disse: Que me pedes agora? 

Então orei ao Deus dos céus,  
E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o 
teu servo é aceito em tua presença, peço-

te que me envies a Judá, à cidade dos 
sepulcros de meus pais, para que eu a 

reedifique” 



2º Grupo de 
Semanas 

 62 Semanas (434 anos) 



Zacarias 9.9 

“Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó 
filha de Jerusalém; eis que o teu rei virá a 
ti, justo e salvo, pobre, e montado sobre 

um jumento, e sobre um jumentinho, filho 
de jumenta. ” 

Jesus entrou em Jerusalém no 
dia 06/04/32 d.C 



Neemias 2.1-5 

“SUCEDEU, pois, no mês de Nisã, no ano 
vigésimo do rei Artaxerxes, que estava 
posto vinho diante dele, e eu peguei o 
vinho e o dei ao rei; porém eu nunca 

estivera triste diante dele ...” 
“... E o rei me disse: Que me pedes agora? 

Então orei ao Deus dos céus,  
E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o 
teu servo é aceito em tua presença, peço-

te que me envies a Judá, à cidade dos 
sepulcros de meus pais, para que eu a 

reedifique” 



Calendário 

• Originalmente criado por Rômulo, tido 
como o primeiro rei de Roma. Tinha 10 
meses 

• Pompílio, rei de Roma, acrescentou-lhe 2 
meses. 

• Júlio César reformou-o posteriormente 

• Em 526 d.C., Dionísio elaborou um novo 
calendário, mas enganou-se nos cálculos, 
resultando num erro de quase 5 anos. Por 
exemplo, o ano 29 do atual calendário 
(Dionísio) corresponde ao ano 33 do 
calendário corrigido, porém inexistente. 

• Portanto, não podemos ignorar esse fato. 



• 7 semanas e 62 semanas = 69 semanas  

• 69 x 7 x 360 (ano bíblico) = 173.880 dias 

 
Ordem 

Reconstrução 
Jerusalém 

Messias o 
Príncipe 

Neemias 2.1-8 

20º ano 
Artaxerxes 

 (1º Nisan) 

Entrada 
Triunfal 

Jerusalém 

Zacarias 9.9 

14/03/445 a.C 06/04/32 d.C 

445 a.C a 32 d.C = 476 anos 

476 x 365 = 173.740 dias 

Anos bissextos = 116 dias 

14/03 à 06/04 = 24 dias 

Total = 173.880 

Cálculo em dias 

Fonte: Temas e curiosidades da Bíblia 
Pr. Jonas Rodrigues Ferreira 



• 7 semanas e 62 semanas = 69 semanas  

• 69 x 7 x 360 (ano bíblico) = 173.880 dias 

 
Ordem 

Reconstrução 
Jerusalém 

Messias o 
Príncipe 

Neemias 2.1-8 

20º ano 
Artaxerxes 

 (1º Nisan) 

Entrada 
Triunfal 

Jerusalém 

Zacarias 9.9 

05/03/444 a.C 30/03/33 d.C 

Calendário Gregoriano 
(365 dias por ano) 

444 a.C a 33 d.C = 476 anos 

476 x 365 = 173.740 dias 

Anos bissextos = 116 dias 

05/03 à 30/03 = 24 dias 

Total = 173.880 

Cálculo em dias 

1) Entre o ano 1 a.C e  1 d.C tem apenas 1 ano.  

2) 476 dividido por 4 (bissexto) = 119 dias, porém deve ser subtraído 
3 dias porque as centenas não são bissextos exceto 400 

Fonte: Walvoord, John F. ; Zuck, Roy B. ; Dallas Theological Seminary: The Bible 
Knowledge Commentary : An Exposition of the Scriptures. Wheaton, IL : Victor 
Books, 1983-c1985, S. 1:1362  



Cronologia 

445  
a.C 

7 62 

69 semanas 

32  
d.C 

70  
d.C 

(ERA DA IGREJA) 

1 semana 

7 anos 
3½  3½  

(483 anos) 



O Messias foi tirado após 69 
semanas, Israel rejeitou o Messias 
então, abriu-se um parêntese ( ) 
onde Deus começou a tratar com 
a Igreja, deixando Israel para o 
futuro. 

Parêntese profético  
Era da Igreja 



3º Grupo de 
Semanas 

1 Semana (7 anos) 



Mateus 24.15 

“Quando, pois, virdes que a abominação 
da desolação, de que falou o profeta 
Daniel, está no lugar santo; quem lê, 

atenda;” 



Daniel 9.26 

“E depois das sessenta e duas semanas será 
cortado o Messias, mas não para si mesmo; 

e o povo do príncipe, que há de vir, 
destruirá a cidade e o santuário, e o seu 

fim será com uma inundação; e até ao fim 
haverá guerra; estão determinadas as 

assolações” 



Lucas 13.15 

“Jerusalém, Jerusalém, que matas os 
profetas, e apedrejas os que te são 

enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os 
teus filhos, como a galinha os seus pintos 

debaixo das asas, e não quiseste?  
Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. 
E em verdade vos digo que não me vereis 

até que venha o tempo em que digais: 
Bendito aquele que vem em nome do 

Senhor” 



Após o 
arrebatamento da 
Igreja iniciar-se-á 

a 70ª semana onde 
ocorrerá a Grande 

Tribulação 
descrita em 

Apocalipse 6 a 18 

Quando iniciará a 
última semana? 
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