Hinos para a Semana
2 - OUVE-SE O JÚBILO
Ouve-se o júbilo de todos os povos,
Os reis se dobraram ao Senhor.
Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou.
Ouve-se em todos os povos, Que o novo rei surgiu.
Impérios reconhecem que sua destra reinará.
Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevaleceu!
Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevaleceu! (2x)
E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei.
Pois a sua justiça governará!
31 -A VINDA DO FILHO DO HOMEM
Então se verá o Filho do Homem,
Vindo sobre as nuvens com poder e glória! (2x)
Por que assim como o relâmpago,
Que sai do oriente e se mostra no ocidente.
Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. (2x)
58 -QUERO SUBIR
Quero subir ao monte Santo de Sião,
E entoar um novo cântico ao meu Deus.
Mais que palavras, minha vida quero entregar.
Purifica o meu coração para entrar em tua presença,
Contemplar tua grandeza.
Te adoro Senhor em espírito, e em verdade,
Me prostro aos teus pés na beleza da santidade;
Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave;
E um som agradável a Ti, pois digno és!
MOTIVOS DE ORAÇÃO

 Vida espiritual dos Batistas da Promessa:
avivamento e ânimo para o serviço no reino.
 Construção do templo da Primeira Igreja:
liberalidade e voluntariedade de doadores de
materiais e trabalhadores.
 Fidelidade e recursos para honrarmos com o pagamento
do aluguel dos templos.
 Pastores Batistas da Promessa: sabedoria para liderar e
ensinar com fidelidade às Escrituras e ao seu Autor.
 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: perseverança e fidelidade na defesa da Fé Cristã.
 Missionária Luzia Gonçalves, Pr. Elio Figueroa e sua
família, e a Missão ‘Plan Amor’, em Guaiana, Venezuela.
 Igrejas Batistas da Promessa: crescimento espiritual e
avivamento da obra do Senhor.
 Famílias Batistas da Promessa: despertamento para
busca espiritual, avivamento e cultos domésticos.
 Irmã Clarisse: recuperação após cirurgia e retorno.
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidar com o
que pertence ao povo.
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabedoria e zelo para se manter publicando apenas as bíblias
100% fieis aos Textos originais Massorético e Receptus.

AGENDA SEMANAL





Terças, culto de Oração, 19h30.
Quintas, culto de Doutrina, 19h30.
Domingo (manhã), EBD, 8h30.
Domingo (noite), 18h.

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;
mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele permanece.”
(João 3.36 – ACF)
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“Deste
Deste um estandarte aos que te temem, para o
arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4)

ESCATOLOGIA
(Pr. Ícaro Alencar de Oliveira)
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Lição 12
AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL
Texto-bíblico:
bíblico: “Estando eu, digo, ainda falando na
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oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na
minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me,
tocou
à hora do sacrifício da tarde.
Ele me instruiu, e falou comigo, dizendo: Daniel,
agora saí para fazer-te
fazer
entender o sentido.”
(Dan. 9.21,22).
9.21,22
Leitura bíblica em classe:
classe Dan. 9.20-27.
Hinos do CANTOR CRISTÃO: 111. Não tardará |
249. Banquete de Belsazar| 465. Igual a Daniel.

T

A. Introdução.

alvez Daniel 9.20-27 seja uma das passagens
bíblicas
bíblica de todo o Antigo Testamento que tenha a mais difícil interpretação. As dificuldadificuld
des interpretativas começam desde a definição de
“semanas” e elas estendem-se até a correta interpretação de cada um dos “70
“
setes”, ou “70 períodos de sete”. Vamos então passar a nossa atenção a esta profecia que
nos diz muito sobre o
futuro.

B. A Contagem do Ano
Bíblico (ou Profético).
O calendário bíblico
(ou profético) é formado
por 12 meses de 30 dias
e a cada sete anos, repete-se o 12º mês, para
que o calendário não
fique defasado, assim

como necessitamos acrescentar um dia (29 de fevereiro) a cada quatro anos.
Nas Escrituras, algumas vezes, quando um agrupamento de sete anos corridos era mencionado, dizia-se que se passou “uma semana”, e isso
nos leva a afirmar que “uma semana” profética
equivale a sete anos corridos e literais.
O principal exemplo que encontramos, é o de
Jacó, que trabalhou a semana (isto é, sete anos
completos) por Raquel, mas foi enganado por seu
sogro Labão, que lhe deu como esposa, Lia, a filha
mais velha, e teve de trabalhar mais uma semana
(a saber, mais sete anos) por Lia, para então receber Raquel como esposa (cf. Gên. 29.15-31).
Considerando o material bíblico, o consenso é
que, as “Setenta Semanas” de Daniel se tratam de
setenta agrupamentos de sete anos proféticos:

70 semanas x 7 anos = 490 anos proféticos.
Resultado: total de 490 anos literais, sendo que,
cada ano, no calendário profético bíblico, tem um
total de 360 dias divididos em 12 meses e cada
mês, tem 30 dias. Munidos destas informações, é
que poderemos e começaremos um estudo, o mais
detalhado possível, sobre as Setenta Semanas de
Daniel.

C. Estrutura Geral
do Cumprimento das Setenta Semanas:
Os Três Agrupamentos de Semanas.
A estrutura geral das Setenta Semanas está nos
três grandes Agrupamentos (ou estágios) de cumprimento das 70 semanas: Vamos ler Daniel 9.2427:
• 7 semanas = 49 anos (da saída de babilônia
até a reconstrução de Jerusalém).
• 62 semanas = 434 anos (do fim da reconstrução de Jerusalém até a entrada triunfal
do Messias).
• 1 semana = 7 anos (da aliança de Israel com
um príncipe (anti-Cristo) na metade da semana até a vinda do verdadeiro Príncipe – o
Messias, para reinar sobre o mundo).

O cumprimento da profecia, portanto, possui
aspectos passados e futuros: As primeiras 69 semanas (483 anos) foram cumpridos, restando
apenas 1 semana (7 anos) para se cumprir
cumprir; estes
sete anos, são chamados de “Grande Tribulação”
Tribulação”.
A seguir, estudaremos com mais detalhamento o
cumprimento das Setenta Semanas de Daniel.

D. O Cumprimento e a Contagem
das 70 Semanas de Daniel.
A contagem das primeiras 7 semanas (49 anos)
começou com o decreto de Artaxerxes em 5 de
março de (1 nisan) 444 a.C. para a reconstrução
dos muros e do templo de Jerusalém: “ordem para
restaurar, e para edificar Jerusalém
Jerusalém”(v.25). As 62
seman
semanas seguintes (483 anos) culminaram na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém em 30 de
março (10 de nisan) de 33 d.C. De acordo com o
costume judaico, nosso Se
Senhor subiu a Jerusalém
no dia 10 de Nisan. E depois de ter passado um
dia em Betânia, entrou na cidade santa n
no dia
seguinte, como registrado nos Evangelhos.
Qual seria então a duração do período entre o
decreto para reconstruir Jerusalém e o advento
público do “Messias, o Príncipe” – entre 5 de Março, 444a.C. e 30 de março de 33 d.C., quando Ele
entrou em Jerusa
Jerusalém? O intervalo foi de exatamente 173.880 dias, ou sete vezes sessenta e nove
anos proféticos de 360 dias.
De 444 a.C. até 33 d.C. passaram-se 476 anos,que é igual a 173.740 dias. Então, multipli
multiplicando
cando-se o total de anos proféticos que foram 476
pelo tot
total de dias do nosso calendário, que é igual
a 365,2421989, será igual a 173.855 dias.
Somando-se o período de 5 de março, quando
do decreto de Artaxerxes até 30 de março, dia da
entrada triunfal deCristo, temos 25 dias. So
Somando
mando-se 25 dias aos 173.855 dias, teremos um
total de dias de 173.880.
Portanto, as primeiras 69 semanas já estão
cumpridas; apenas a última semana resta. Algo
que precisa ser notado é o fato de haver uma ên
ênfase na última semana, detalhando
detalhando-a muito mais
do que todas as outras 69 semana
semanas.

QUESTIONÁRIO
1. Quais as principais características do calendácalend

rio bíblico (ou profético)? Explique.
Explique _______________
_________________________________________________
_________________________________________________
2. Explique o sentido de “semanas de anos” e na
profecia de Daniel 9.24-27.
9.24
______________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Explique um caso bíblico em que ‘uma semana
de anos’ foi cumprida como ‘sete anos literais’.
literais’
_________________________________________________
_________________________________________________
4. Quando se cumpriu/se cumprirá as primeiras
7 semanas as outras 62 semanas? Explique.
Explique _____
_________________________________________________
_________________________________________________
________________
5. Quando se cumpriu/se cumprirá a última ses
mana? Explique.
Explique ________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

