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Israel era santidade para o SENHOR, e as primícias de sua expansão. 

 

Estudando o Livro de Daniel – Capítulo 9 

Fontes: Bíblia King James 1611 /Almeida Corrigida Fiel 2009  /King James Bible English 

Os textos bíblicos citados neste estudo são da Versão King James e Almeida Corrigida Fiel 

Antes de ler este texto, leia o capítulo 9 de Daniel. 

As Setenta Semanas de Daniel 

 

 

 

INTRODUÇÃO – As profecias sobre o Messias 

A Bíblia está repleta de profecias, quando voltamos para Gênesis capítulo 3 verso 15 a Bíblia diz: 

15 E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; ela ferirá a tua cabeça, e 
tu lhe ferirás o calcanhar. 

Esta foi a primeira promessa referente ao Messias. 

Adão e Eva caíram, eles pecaram, e Deus então diz, “a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente.” Isto é a 
promessa profética sobre a vinda do Messias que traria salvação para o mundo. Jesus é a semente da mulher que pisa a 
cabeça da serpente, Satanás (Ap.20:2). Esta promessa se cumpriu quando Jesus veio ao mundo, morreu na cruz e 
ressuscitou (Hebreus 2:14), e será totalmente cumprida quando Jesus vier pela segunda vez como Rei dos Reis e Senhor 
dos Senhores. (João 16:11; Ap.19:16; Ap.20:10). Portanto, quando você pensa a respeito desta promessa, “a semente da 
mulher virá” (Gálatas 4:4), esta é o Messias. 

Nas palavras do Rev. Hernandes Dias Lopes: 

"Todos os homens, sem exceção, são semente do homem. Somente Jesus é semente da mulher. Isso porque sua 
concepção foi sobrenatural e seu nascimento foi virginal. Jesus foi concebido no ventre de Maria por obra do 
Espírito Santo e não pelo meio natural da relação de um homem com uma mulher. Ele não é um membro da raça 
como os demais homens, por isso não herdou o pecado original. Jesus como homem não teve pai; como Deus 
não teve mãe. 

http://www.bkjfiel.com.br/bible
https://www.bibliaonline.com.br/acf/index
https://www.kingjamesbibleonline.org/1611-Bible/


Ele é o Verbo divino que se fez carne. É o Filho do Altíssimo que se fez filho do homem. Ele é a semente da mulher 
que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo e redimir o 
seu povo. Na sua vida libertou os cativos; na sua morte destronou os principados e potestades.(...); na sua 
segunda vinda ele julgará o mundo e lançará o diabo no lago de fogo para ser atormentado pelos séculos dos 
séculos." Fonte: www.ipb.org.br/blog/21/api-view?page=9&blog=4429  

 
Em Gênesis 26, lemos: 
 

4 e eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões. E em 
tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 26:4 

 
Em Gálatas 3, 16 a Bíblia esclarece: 
 

16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Ele não diz: Às sementes, como se fossem muitos, 
mas fala de um só: E à tua semente, que é Cristo. Gálatas 3:16 

 
Cristo é a semente por meio da qual todos os povos da Terra seriam abençoados, Ele é a semente que traz a salvação 
para o mundo. Cf. também em Gênesis 22:18. 
 
E a profecia diz ainda aonde ele nasceria, diz que Ele nasceria em Belém. Em Miquéias capítulo 5 verso 2 está escrito: 
 

2 Mas tu, Belém-Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é 
governador em Israel, e cujas saídas tem sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. (Veja também em 
João 7:40-42) 

 
Diz também em Isaías 7:14 que ele nasceria de uma virgem: 
 

14 Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: Eis que, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e 
chamará seu nome Emanuel. (Emanuel significa: Deus conosco) 

 
Confira em Mateus 1:22-23 o cumprimento desta profecia: 
 

22 Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, 
dizendo: 
 
23 Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo 
interpretado é, Deus conosco. 

 
As profecias do Antigo Testamento também afirmavam que o Messias nasceria da família de Davi, conforme lemos em 2 
Samuel 7: 12, 13. O profeta Natã, dirigindo-se ao rei Davi, disse: 
 

12 E quando os teus dias se cumprirem, e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual 
procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino.  
 
13 Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. (O reino de 
Jesus Cristo) 

 
Em João 7, versículo 42 lemos: 
 
 42 Não diz a escritura que o Cristo vem da semente de Davi, e da cidade de Belém, de onde era Davi? 
 
Em Mateus 1 em que encontramos a genealogia de Jesus vemos o cumprimento desta profecia.  E em Apocalipse 22:16 
o próprio Senhor Jesus afirma: 
 

16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de 
Davi, e a brilhante Estrela da Manhã. 

 
Portanto, por todo o trajeto bíblico de Gênesis a Apocalipse encontramos profecias a respeito do Messias, muitas delas 
já se cumpriram com a primeira vinda de Jesus, e muitas estão por se cumprir na sua segunda vinda. 

https://www.ipb.org.br/blog/21/api-view?page=9&blog=4429


Os eventos proféticos, mais especificamente do tempo do fim, que dizem respeito a Israel e Jerusalém e, principalmente 
sobre o Messias, O Príncipe, são importantes não somente para Israel e o seu povo, mas para todos nós, os que cremos 
e que, portanto, por meio da fé, somos considerados povo de Deus através do Messias, Jesus Cristo.  

Naquele período histórico em que Daniel recebeu estas profecias apenas os filhos de Israel eram o povo de Deus, pois 
todos os povos da terra jaziam no paganismo, vivendo sob o domínio do príncipe deste mundo, Satanás. Em Esdras 9 
verso 11 se lê: 

11 (...) tu tens ordenado pelos teus servos, os profetas, dizendo: A terra, à qual vós ides possuir, é uma terra 
imunda com a imundície dos povos das terras, com as suas abominações, que a encheram de uma 
extremidade à outra com a sua impureza. 

Israel era o povo santo do SENHOR, separado por Deus dentre os povos pagãos de toda a Terra por meio do qual Ele 
enviaria seu Filho. E, através de Jesus Cristo, Deus trouxe a reconciliação a todos os povos, tribos, línguas e nações, a 
saber, a todos os que crêem. 

3 Israel era santidade para o SENHOR, e as primícias de sua expansão. (...). Jeremias 2:3 

Israel as primícias, enquanto que nós, os gentios que cremos, somos a sua expansão. 

Em Efésios 2: 12 a 14 lemos: 

12 naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, 
não tendo esperança e sem Deus no mundo. 

13 Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. 

14 Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; 

Deus tinha um plano maior de salvar toda a humanidade através da semente que viria da mulher, da semente que viria 
de Abraão, da semente que viria de Davi, a semente que é Cristo, Jesus. Confira aqui em Gálatas 3:26 a 29: 

26 Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 

27 Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. 

28 Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois 
um em Cristo Jesus. 

29 E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:26 a 29 

Leia também sobre isso em Efésios 2:11 a 18. Naquele tempo, no tempo em que a profecia foi revelada a Daniel, a igreja 
ainda não existia, e era um mistério para Israel. (Confira Efésios 3;1-6 e  Colossenses 1:26,27). Em Efésios 3 versos 3 a 6 
o apóstolo Paulo declara: 

3 como pela revelação ele fez-me saber este mistério (como vos escrevi antes, em poucas palavras,  

4 pelo que, quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo).  

5 O qual, noutras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens, como, agora, tem sido revelado aos seus 
santos apóstolos e profetas pelo Espírito,  

6 a saber, que os gentios são co-herdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da sua promessa em Cristo 
pelo evangelho; (Efésios 3:3 a 5) 

 

Com a vinda do Messias o mistério foi revelado, a saber, que por meio da fé em Cristo todos somos feitos filhos de Deus 
e descendência de Abraão. Naquele tempo apenas os judeus eram o povo de Deus, mas hoje, todos nós, os que cremos, 
somos povo de Deus e, portanto, as profecias em Daniel sobre o tempo do fim dizem respeito a todos os que crêem: o 
povo de Deus.  

O plano de Deus sempre foi salvar toda a humanidade, mas ele começou este plano através da nação de Israel, criada 
por Deus para este fim. Israel é o mensageiro de Deus, a quem Deus confiou os seus oráculos (Romanos 3:2; Atos 



7:38,45; Hebreus 5:12; 1 Pedro 4:11) e, também, de onde deveria vir o Messias, o salvador do mundo, a saber: “para 
todo o que nele crê.” João 3:16 

Infelizmente, muitos ensinam equivocadamente que estas profecias são apenas para Israel, ignorando que desde o 
princípio o plano de Deus sempre foi salvar toda a humanidade através do seu Filho, o Messias. Apenas que, na época 
em que Daniel recebeu estas profecias, isto ainda estava oculto, eles não sabiam nada a respeito deste mistério: que 
todos entre todas as nações, povos e línguas seriam salvos por meio do Messias que viria, todos os que o recebessem, e 
não somente a nação de Israel.  

Israel, Jerusalém e o Templo são referências importantes para todos os que crêem no que tange as profecias bíblicas 
do tempo do fim, pois aguardamos a segunda vinda de Cristo, Jesus. Devemos estar atentos às profecias concernentes a 
Israel, a Jerusalém e ao templo, pois os eventos que acontecerão lá afetarão o resto do mundo e, portanto, dizem 
respeito a todos nós. 

As profecias que já se cumpriram em Israel e em Jerusalém são relevantes enquanto evidências da veracidade e 
autenticidade das profecias bíblicas, pois se cumpriram na história, enquanto que aquelas que ainda estão por se 
cumprir serão os sinais que nos apontarão a volta de Jesus no tempo do fim. 

Todos nós, que somos povo de Deus, devemos estar atentos a estas profecias, pois, todos nós, os que cremos, 
aguardamos ansiosamente pela segunda vinda do Messias. E é essencialmente sobre isto que devemos estar atentos 
nas profecias dadas a Daniel. 

 

DANIEL 9 

Uma das profecias mais impressionantes se encontra em Daniel capítulo 9, a profecia das Setenta Semanas de Daniel. 
Talvez você não saiba, mas Deus disse quando o Messias iria morrer. Este capítulo nos conta quando o Messias seria 
cortado da terra dos viventes, ou seja, quando ele seria morto e nos conta detalhes sobre a nação de Israel e os eventos 
do tempo do fim. 

Encontraremos neste capítulo uma das profecias mais detalhadas a este respeito. Na época em que Daniel viveu, Deus 
nos disse quando o Messias viria, e quando ele morreria, e Ele nos dá o número exato de anos até a morte do Messias, e 
o que aconteceria no futuro, após este tempo.  

Nos capítulos 9 a 12, Deus nos conta sobre o período final da história da humanidade sob governos humanos, o que 
acontecerá nos últimos sete anos que antecedem a vinda de Jesus Cristo para governar a terra.  

Fala-nos a respeito da abominação da desolação também citada por Jesus em Mateus 24 que anuncia a ascensão do 
anticristo, sobre o período da grande tribulação que diz respeito à perseguição sem precedentes ao povo de Deus, e 
muito mais. 

 

INTRODUÇÃO AO TEXTO BÍBLICO DE DANIEL CAPÍTULO 9: Bíblia King James – Versão em Português 

O capítulo 9 de Daniel pode ser divido, inicialmente, em quatro sessões: 

1 - Contextualização (v.1 e 2) 

2 - A Oração de Daniel (v.3 a 19) 

       2.1 - Arrependimento e Confissão de Pecados (v.3 a 15) 

       2.2 - Pedidos de Oração (v. 16 a 19) 

3 - A Vinda do Anjo Gabriel (v.20 a 23) 

4 - A Profecia de Setenta Semanas de Daniel (v.24 a 27) 

 



1 – CONTEXTUALIZAÇÃO (v.1 e 2)   
Quando Daniel recebeu a profecia das Setenta Semanas? 

1 No primeiro ano de Dario, o filho de Assuero, da semente dos medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos Caldeus; 
 
2 no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, a respeito dos quais a palavra 
do SENHOR veio ao profeta Jeremias, era de setenta anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém, 
 
 
OBS: Aqui encontramos Daniel lendo nas Escrituras a profecia de Jeremias dos 70 anos de desolações de Jerusalém e do 
exílio. Confira em Jeremias, capítulos 25: 1 a 11; e 29: 10 a 13. 
 

10 Porque assim diz o SENHOR: Após se completarem setenta anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha 
boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. 
 
12 Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. Jeremias 29:10 e 12 
 

                                                              
                                
 
2 – A ORAÇÃO DE DANIEL (v.3 a 19)   
2.1. Confissão de pecados e a 2.2. Súplica (pedido) 
 
Ele vai confessar os seus pecados e os pecados do seu povo, e vai pedir em favor: 
 
- do povo (v. 18 e 19) 
- de Jerusalém (v. 16 e 18, 19) 
- do templo (v. 17) 
 
 

2.1 – Arrependimento e confissão de pecados, versos 3 a 15: 
 
3 E coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, e vestimenta de pano 
de saco e cinzas; 
 
4 e eu orei ao SENHOR meu Deus, e fiz minha confissão, e disse: Ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o 
pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, e para com aqueles que guardam os seus mandamentos;  
 
5 nós pecamos e cometemos iniqüidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos de teus 
preceitos e dos teus juízos; 
 
6 nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e 
para todo o povo da terra. 
 
7 Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de faces, como neste dia, para os homens de Judá, e para os 
habitantes de Jerusalém, e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as 
nações para onde tu os conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. 
 
8 Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos 
contra ti. 
 
9 Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele; 
 
10 e não tenhamos obedecido a voz do SENHOR nosso Deus, para andar nas suas leis, que ele colocou diante de nós 
pelos seus servos, os profetas. 
 
11 Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem a tua voz; portanto a maldição está 
derramada sobre nós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. 
 



12 E ele confirmou as suas palavras, que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre 
nós um grande mal; pois sob todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. 
 
13 Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio; contudo não fizemos nós nossa oração perante o 
SENHOR nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniqüidades, e entendêssemos a tua verdade. 
 
14 Portanto o SENHOR vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós, pois o SENHOR nosso Deus é justo em todas as obras 
que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. 
 
15 E agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e trouxeste renome para 
ti, como neste dia; nós pecamos, nós nos portamos impiamente. 
 
 

2.2 – Pedidos de Oração em favor do povo, em favor de Jerusalém e em favor do templo, versos 16 a 19: 

 
16 Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade Jerusalém, teu santo 
monte; porque por nossos pecados e pelas iniqüidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra 
para todos os que estão ao nosso redor. 
 
17 Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo, e as suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu 
santuário, que está desolado, por causa do Senhor. 
 
18 Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve; abre teus olhos, e observa nossas desolações, e a cidade que é chamada 
pelo teu nome; pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossas justiças, mas por tuas grandes 
misericórdias. 
 
19 Ó Senhor, ouve; ó Senhor, perdoa; ó Senhor, escuta e faz, não retardes, por causa de ti mesmo, ó meu Deus; pois a 
tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. 
 
                   
 
3 – A VINDA DO ANJO GABRIEL (v.20 a 23)  
 Em resposta à oração de Daniel por Jerusalém, pelo templo e pelo povo  
 
20 E enquanto eu estava falando, e orando, e confessando meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e apresentando 
minha súplica perante o SENHOR meu Deus, pelo santo monte do meu Deus; 
 
21 sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, [na visão 
dada a Daniel no capítulo 8] impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação [oferta] da tarde. 
 
22 E ele informou-me, e falou comigo, e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. 
 
23 No início de tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te; pois tu és grandemente amado; portanto 
entende a questão, e considera a visão. 
  
                   
 
4 – A PROFECIA DAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL (v.24 a 27) diz respeito a Jerusalém, ao templo e ao povo 
 É a resposta à oração de Daniel 
 

Esta profecia também precisa ser estudada em quatro partes: 

 
Parte I – Visão Geral: Setenta semanas estão determinadas na história de Israel até que o Reino de Cristo comece.  

24 Setenta semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão, e pôr 
um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e 
para ungir o Santíssimo. 
 



Isso seria o reino, não seria? Claro! Agora, preste atenção: “para selar a visão e profecia e ungir o santíssimo”, a quem 
isso se refere?  

À Coroação do Messias. Observe, ele diz que setenta semanas de história estão determinadas sobre Israel até que tudo 
termine e o Reino venha com o Messias reinando. É isso o que o versículo diz.  

Trata-se da finalização de tudo, porque tudo está conduzindo a um final: Acabar com a transgressão, por fim aos 
pecados, selar a visão e a profecia, trazer a justiça eterna, ungir o santíssimo. Trata-se do final, certo? O fim, o término, 
o selamento [a consumação da profecia sobre o mundo atual], o encerramento [desta era de pecado e de governos 
humanos].  
 
Trecho da pregação do Pr. John MacArthur (Daniel 9:24) – Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_NkGzWdcgJY  
 

 
Parte II – Sete Semanas e Sessenta e Duas Semanas – São duas profecias a serem cumpridas nas primeiras 69 semanas: 
 
- a reconstrução de Jerusalém, tendo início após uma ordem ou mandamento; 
- a primeira vinda do Messias. 
 
25 Saiba, portanto e entenda, que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém, até o Messias, o 
Príncipe, serão sete semanas, e sessenta e duas semanas; a rua será construída novamente, e o muro, mesmo em 
tempos tenebrosos. 
 
- A partir da saída do mandamento para restaurar e construir a cidade: seriam 7 semanas; 

- Até o Messias seriam mais 62 semanas: perfazendo um total de 69 semanas (7 + 62). 

OBS: Sobre a reconstrução de Jerusalém, o texto diz: “a rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos 
tenebrosos.” É exatamente assim que a cidade de Jerusalém é reconstruída, em um tempo muito difícil. Confira no Livro 
de Neemias sob quais circunstâncias a cidade foi edificada. 

 
 
Parte III – Concluídas as primeiras 69 semanas, o anjo revela: 
 
 A morte do Messias e a vinda de um povo que destruiria a cidade e o templo novamente. Confira: 

 
26 E após sessenta e duas semanas o Messias será cortado, porém não por si mesmo; e o povo do príncipe que virá, 

destruirá a cidade e o santuário; e o seu fim será com uma inundação, e até o final da guerra desolações estão 

determinadas. 

 

 
Parte IV – A Última das Setenta Semanas: A Septuagésima (70ª) Semana de Daniel  
 
O último período da história de governos humanos. 
 
27 E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, 

[oferta] e pela disseminação das abominações ele a desolará [a cidade], até a consumação [até que tudo termine] ; e 

aquilo determinado será derramado sobre o desolado. 

 

 

 

Em seguida, estudaremos cada uma destas quatro partes de Daniel Capítulo 9 (versículos 1 a 27) e, em especial, as 

quatro partes da Profecia das Setenta Semanas de Daniel (versículos 24 a 27) detalhadamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=_NkGzWdcgJY

