
As 2.300 Tardes e Manhãs: Daniel 8, Versos 9 a 14 e 26* 

9 
E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra 
formosa. 

10 E se engrandeceu até o exército do céu; e a alguns do exército, e das estrelas, lançou por terra, e os pisou. 

11 
E se engrandeceu até o príncipe do exército; e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu 
santuário foi lançado por terra. 

12 
E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão; e lançou a verdade por terra, e 
o fez, e prosperou. 

13 
Depois ouvi um santo que falava; e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do 
sacrifício contínuo, e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de 
serem pisados? 

14 E ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado. 

 

26* 
E a visão da tarde e da manhã que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias 
muito distantes. 

 

O que significavam as 2.300 tardes e manhãs? (v.14 e 26?). Vamos conferir na Bíblia e na história. 

O período de profanação e purificação do santuário referidos em Daniel 8 cumpriu-se literalmente em 1.150 dias, no 

final do império grego. Daniel 8:14 não fala em 2.300 dias, mas em 2.300 tardes e manhãs. (ACF – Almeida Corrigida Fiel) 

Qual foi o entendimento de Daniel em relação ao sacrifício contínuo, mencionado em Daniel 8:11-13? Vamos conferir 
inicialmente uma passagem em Êxodo 29:38 a 42 a qual nos fala sobre o sacrifício/holocausto contínuo: 

38  Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. 

39 Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. 

 40 
Com um cordeiro a décima parte de flor de farinha, misturada com a quarta parte de um him de azeite batido, 
e para libação a quarta parte de um him de vinho, 

41 
E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme à sua libação, 
por cheiro suave; oferta queimada é ao Senhor. 

42 
Este será o HOLOCAUSTO CONTÍNUO por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, 
onde vos encontrarei, para falar contigo ali. 

 

O que Daniel tinha em mente eram 2.300 sacrifícios (um à tardinha e o outro de manhã), e não 2.300 dias, como alguns 
interpretam. (Os Adventistas do Sétimo Dia vão ainda mais longe, tentando interpretar os 2.300 sacrifícios contínuos 
como se fossem 2.300 anos!!?).  

No Santuário eram realizados 2 (dois) sacrifícios diários. Para sabermos a quantidade de dias, basta dividirmos 2.300 
sacrifícios por dois, cujo resultado dará: 1.150 dias literais. Não seria correto afirmar que 2.300 tardes e manhãs são 
exatamente 1.150 dias? Um sacrifício de manhã e outro à tarde continuamente durante 1.150 dias são 2.300 sacrifícios 
ao todo: 1.150 de manhã e 1.150 à tarde. 

Complementando nossa tese de que Antíoco IV Epifânio foi parte do cumprimento da profecia em Daniel capítulo 8, 

versos 9 a 14, (confira o Estudo Dirigido completo no site) apresentamos aqui uma compilação de trechos do texto “AS 

2.300 TARDES E MANHÃS E A PURIFICAÇÃO DO SANTUÁRIO” do site “VERDADE EM FOCO”.  

Segue a compilação do referido texto, em azul, com citações de outros autores em preto: 

A história nos confirma que o santuário foi agredido e profanado por Antíoco IV Epifânio no final do Império 
Grego, de 168 a 165 a.C., e purificado por Judas Macabeus. Vários historiadores registraram em detalhes a 
invasão e profanação ao santuário judaico por Antíoco IV Epifânio.  

http://verdadeemfoco.com.br/estudo.php?id=16


Destacamos aqui dois dos mais confiáveis, não só por parte dos judeus, mas também pela comunidade teológica 

internacional: Flávio Josefo e Judas Macabeus. Embora os livros escritos por Judas Macabeus (I Macabeus e II 

Macabeus) sejam apócrifos, isto é, não aceitos como inspirados, os historiadores, no entanto, os têm usado 

como documentos de grande valia para resgatar a verdadeira história do povo judeu. Como os escritos de Judas 

Macabeus não são aceitos por muitos cristãos, optamos em priorizar textos escritos pelo historiador Flávio 

Josefo, do seu livro “História dos Hebreus”. Tudo o que Flávio Josefo escreveu sobre o massacre liderado por 

Antíoco IV Epiânio é confirmado por Judas Macabeus em seus dois livros: I Macabeus e II Macabeus.  

Flávio Josefo relata o seguinte sobre o pequeno chifre e da profanação do templo judaico pelas mãos de 

Antíoco IV Epifânio:  

“...como o profeta Daniel tinha predito,... dizendo clara e distintamente que o templo seria profanado 

pelos macedônios.” História dos Hebreus, Ed. CPAD, p. 291. 

Como Flávio Josefo viveu na época dos apóstolos, é obvio que ele sabia bem melhor do que nós o que estava 

afirmando. Talvez ele tivesse em mãos evidências que hoje não existam mais com relação a Antíoco IV Epifânio, 

pois ele faz uma afirmação muito convicta. Um recente escritor de nome C. Mervyn Maxwell, autor do livro 

“Uma Nova Era Segundo as Profecias de Daniel”, p. 293, impresso pela Casa Publicadora Brasileira, escreveu o 

seguinte:  

“Josefo, o famoso historiador judeu, sustentava esse ponto de vista no primeiro século da era cristã. É 

possível que os discípulos de Cristo também o tenham feito.”  

É interessante que este autor sustenta a idéia de que até mesmo os discípulos acreditavam nesta versão. É bom 

lembrar que após a morte de Alexandre, o Grande, em 323 a.C., o império greco-macedônico dividiu-se, 

passando a ser liderado por 4 generais, a saber:  

Cassandro - ficou com a Macedônia  

Lisímaco - ficou com a Ásia Menor e a Trácia  

Seleuco - ficou com o norte da Síria, Mesopotânia e Oriente (desta dinastia saiu Antíoco Epifânio)  

Ptolomeu – ficou com o Egito, a Palestina e sul da Síria. 

 

AS 2.300 TARDES E MANHÃS  

Como se prova, então, que as 2.300 tardes e manhãs (ou 1.150 dias literais) da profanação do templo de 
Jerusalém cumpriram-se em Antíoco IV Epifânio? 

Iremos provar agora como Antíoco IV Epifânio se ajusta perfeitamente à profecia de Daniel 8:9.  

9  
E de um deles (de um dos 4 chifres) saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e 
para a terra formosa. 

 

A história nos confirma que Antíoco IV Epifânio foi o oitavo governador da dinastia dos Selêucidas. Saiu, 
portanto, de um dos quatro chifres do bode crespo (Grécia). Ele reinou de 175 a 164 a.C. A Bíblia diz que esse rei 
cresceria muito para o sul.  

Observem o que diz o historiador Flávio Josefo:  

“A profunda paz que Antíoco gozava e o desprezo que ele tinha pela pouca idade dos filhos de Ptolomeu, 

que os tornava incapazes de tomar conhecimento das coisas, fê-lo conceber a idéia de conquistar o Egito. 

Declarou guerra, e entrou no país com um poderoso exército; foi diretamente a Pelusa, enganou o rei 

Filopator, tomou Mênfiz e marchou para Alexandria para se apoderar da cidade da pessoa do rei.” História 

dos Hebreus, p. 286.  



Geograficamente o Egito situa-se ao sul, exatamente como previu o profeta Daniel. Como a dinastia dos 

Selêucidas já tinha o domínio do oriente desde a divisão do império greco-macedônico, conforme previsto pela 

profecia bíblica, as Sagradas Escrituras dizem ainda que esse rei cresceria para a “terra formosa” (Jerusalém).                            

Teria Antíoco IV Epifânio prosperado no intento contra Jerusalém? Teria ele profanado o templo? A resposta é: 

SIM. Esse homem fez coisas terríveis contra os judeus. A esse respeito Flávio Josefo escreveu o seguinte:  

“No vigésimo quinto dia do mês, que os hebreus chamam de Quisleu e os macedônios, Apeleu, na centésima 

qüinquagésima terceira Olimpíada, ele (Antíoco Epifânio IV) voltou a Jerusalém e não perdoou nem mesmo 

aos que o receberam na esperança de que ele não faria nenhum ato de hostilidade.  

Sua insaciável avareza fez com que ele não temesse violar também a sua fé para despojar o templo de 

tantas riquezas de que sabia estava ele cheio. Tomou os vasos consagrados a Deus, os candelabros de ouro, 

a mesa sobre a qual se punham os pães da proposição e os turíbulos. Levou mesmo as tapeçarias de 

escarlate e os linhos finos, pilhou os tesouros que tinham ficado escondidos por muito tempo; afinal, nada lá 

deixou.  

E, para cúmulo da maldade, proibiu aos judeus de oferecerem a Deus os sacrifícios ordinários, 

segundo sua lei que a isso os obrigava. Depois de ter assim saqueado toda a cidade, mandou matar uma 

parte dos habitantes e fez levar dez mil escravos com suas mulheres e filhos, mandou queimar os mais belos 

edifícios, destruiu as muralhas, e construiu, na cidade baixa, uma fortaleza com grandes torres, que 

dominavam o templo e lá colocou uma guarnição de macedônios, entre os quais estavam vários judeus 

maus e tão ímpios, que não havia males que eles não infligissem aos habitantes.  

Mandou também construir um altar no templo e lá fez sacrificar porcos, o que era uma das coisas 

mais contrárias à nossa religião.  

Obrigou então os judeus a renunciarem ao culto do verdadeiro Deus para adorar seus ídolos, 

ordenaram que se lhes construíssem templos em todas as cidades, e determinou que não se passasse um dia 

que lá não se imolassem porcos.  

Proibiu também aos judeus, sob penas graves, que circuncidassem seus filhos e nomeou fiscais para 

vigiarem se eles observavam suas determinações, as leis que ele impunha, e obrigá-los a isso, se recusassem.  

A maior parte do povo obedeceu-lhe, fê-lo voluntariamente ou de medo; mas essas ameaças não puderam 

impedir aos que tinham virtude e generosidade de observar as leis de seus pais; o cruel príncipe os fazia 

morrer, por vários tormentos. Depois de os ter feito retalhar a golpes de chicote, sua horrível desumanidade 

não se contentava de fazê-los crucificar, mas enquanto respiravam, ainda fazia enforcar e estrangular, 

perto deles, suas mulheres e os filhos que tinham sido circuncidados.  

Mandava queimar todos os livros das Sagradas Escrituras e não perdoava a um só de todos aqueles em 

cujas casas os encontrava.” História dos Hebreus, p. 287.  

 

O historiador Flávio Josefo menciona a data de 25 de Quisleu, como início da oferta de sacrifícios impuros. A 

invasão e profanação, no entanto, ocorreu um pouco antes, em 15 de Quisleu de 145 (Ano Selêucida que 

corresponde a 10 de dezembro de 168 a.C. do calendário Juliano), conforme registrado pelo historiador Judas 

Macabeus em I Mac. 1:37-54 com a introdução da abominação desoladora sobre o altar dos holocaustos, ou 

seja, a ereção do altar do deus pagão Zeus ou Júpiter.  

Em 25 de Quisleu de 148 (ano 165 AC do calendário Juliano), o templo foi purificado e reedificado ao Senhor por 

Judas Macabeus, conforme I Mac. 1:54. Essa data é anualmente comemorada pelo povo judeu e é conhecida 

como “Festa da Dedicação” (João 10:22).  

[NOTA: “Festa da Dedicação” é o mesmo que a “Festa das Luzes” também conhecida por חנוכה em hebraico; 
”Hanukkah” em inglês; ou “Chanucá” em português.] 

Obs.: O livro de Macabeus está sendo mencionado neste trabalho apenas para completar um fato histórico e 
não para defender uma questão teológica. 



Contando o tempo desde a introdução da abominação no templo, em 15 de Quisleu de 145 (10 de dezembro de 

168 AC pelo calendário Juliano), até 25 de Quisleu de 148 (20 de dezembro de 165 AC pelo calendário Juliano), 

temos 3 anos e 10 dias, ou seja, 1.105 dias (365 x 3 + 10), faltando para 1.150, apenas 45 dias.  

Segundo a nota de rodapé da Bíblia católica – Ed. Paulinas, Pontifício Instituto Bíblico de Roma, – o dia 15 de 

Quisleu corresponde a 10 de dezembro de 168 AC e, conforme Braley em “A Negleted Era”, o decreto contra a 

religião judaica emitido por Antíoco Epifânio IV e descrito em I Mac.1:41 foi enviado em 25 de outubro de 168 

a.C.  

Ora, de 25 de outubro até 10 de dezembro temos 45 dias. Somando 1.105 dias + 45 dias, temos um total de 
1.150 dias. 

 

Termina aqui a compilação de trechos do texto “AS 2.300 TARDES E MANHÃS E A PURIFICAÇÃO DO SANTUÁRIO” do site 
“VERDADE EM FOCO”.   

Pelos registros históricos que temos acesso, portanto, vemos que as 2.300 tardes e manhãs (ou 1.150 dias literais) da 
profanação do templo de Jerusalém cumpriram-se durante o reinado de Antíoco IV Epifânio. 

A festa da re-consagração do templo que é comemorada até os nossos dias pelos judeus é chamada de “Festa da 
Dedicação” ou “Festa das Luzes”, “Hanukkah”, uma tradição que tem perdurado por mais de 2.000 anos, como uma 
vívida lembrança de que a profecia de Daniel do capítulo 8, dos versos 9 a 14 e 26, cumpriu-se literalmente no período 
da história em que Antíoco IV Epifânio reinou, ca. 215 a.C. - 162 a.C.  

Sobre esta festa tão importante comemorada por judeus ao redor do mundo até hoje, em que o templo foi purificado e 

rededicado a Deus com a vitória dos macabeus sobre Antiocus Epifanes, gostaríamos de complementar com a 

compilação de um texto de Péricles Pereira, a seguir com fonte em azul: 

A Festa de Chanukah (Hanukkah) – Por Péricles Pereira 

A Festa de Chanukah, também conhecida como Festa da Dedicação, comemora a retomada do Templo por 

parte dos judeus, seguida de sua purificação, após angustioso tempo de profanação, encabeçada por Antíoco 

Epifanio, imperador grego. A festa é comemorada ao longo de oito dias, a partir do dia 25 de Kislev no 

calendário hebraico, coincidindo, quase sempre, com a segunda quinzena de Dezembro no calendário 

gregoriano.  

Estes oito dias festivos referem-se ao milagre acontecido assim que os judeus retomaram o controle dos serviços 

templários, quando pretendiam recomeçar os trabalhos de instauração da adoração ao seu Deus. Ao 

intencionarem acender a Menorah (Candelabro de sete braços), que deveria anteceder em todo e qualquer 

ritual sacrificial oficial, perceberam que apenas uma pequena quantidade de azeite puro havia sido preservada 

da destruição dentro de um cântaro de barro lacrado com o selo sacerdotal, e que garantia sua autenticidade.  

O óleo encontrado seria suficiente apenas para um dia de iluminação, e o preparo de um novo azeite duraria 

mais sete dias. A surpresa foi que aquele óleo encontrado, ao invés de durar apenas um dia, durou mais sete 

dias, o que permitiu aos judeus prepararem um novo óleo para a Menorah. Este evento é conhecido como o 

Milagre de Chanukah que é comemorado até os dias de hoje pelo povo de Israel, como forma de mencionar as 

grandezas de Deus e seus poderosos feitos. 

HANUKAH: https://www.dw.com/pt-br/chanuc%C3%A1-a-tradicional-festa-judaica-das-luzes/a-18900712 

Antíoco IV Epifânio (Άντίοχος Έπιφανής, "que se manifesta com esplendor") (ca. 215 a.C. - 162 a.C.) foi um rei da dinastia 
Selêucida que governou a Síria entre 175 a.C. e 164 a.C. (Fonte: Wikipédia – A enciclopédia livre) 

Fonte/Link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADoco_IV_Epif%C3%A2nio    

Confira o estudo completo de Daniel Capítulo 8 no site Profecias Bíblicas aqui, clicando no link abaixo:  

https://profeciasbiblicas.weebly.com/uploads/1/2/0/4/120463100/8.0_daniel_cap._8.pdf  

Data de publicação: 14/10/2019 no site: Profecias Bíblicas por Christian Vassal – https://profeciasbiblicas.weebly.com/ 
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