


A  SEGUNDA  DESTRUIÇÃO   
DO  PAÍS  DO  POVO  DE  DEUS 



JÓIA DA REVELAÇÃO: 
 
 
 

“Então Yahweh dirigiu sua palavra a Jeremias, 
ordenando: Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, 

Deus de Israel: Vai e prega aos homens de Judá  
e a todos os habitantes de Jerusalém, nestes termos: 

Porventura jamais ireis aprender a lição  
e obedecer à minha palavra? Indaga o Senhor”.  

 
 
 

Jeremias 35:12,13 



A CONTÍNUA REBELDIA DO POVO ELEITO 



1) O povo que retornou no cativeiro estava sendo fiel aos 
mandamentos de Deus? Esdras 9:1-4 

  

Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, 
dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas,  

não se têm separado dos povos destas terras, seguindo  
as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus,  
dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios,  
e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si  
e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa  

com os povos dessas terras; e até os príncipes e  
magistrados foram os primeiros nesta transgressão. 



1) O povo que retornou no cativeiro estava sendo fiel aos 
mandamentos de Deus? Esdras 9:1-4 

  

E, ouvindo eu tal coisa,  
rasguei as minhas vestes e o meu manto,  

e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba,  
e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos  

os que tremiam das palavras do Deus de Israel  
por causa da transgressão dos do cativeiro;  

porém eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. 



2) Ao tomar conhecimento da rebeldia do povo, qual foi a reação 
de? Esdras 5-8 

 

E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, 
havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus 
de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus; 

E disse: Meu Deus! Estou confuso e envergonhado,  
para levantar a ti a minha face, meu Deus; porque as  

nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça,  
e a nossa culpa tem crescido até aos céus. 

Desde os dias de nossos pais até ao dia de hoje  
estamos em grande culpa,  



2) Ao tomar conhecimento da rebeldia do povo, qual foi a reação 
de? Esdras 5-8 

 

e por causa das nossas iniquidades somos entregues,  
nós e nossos reis e os nossos sacerdotes,  

na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro,  
e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. 

E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça  
da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns  

que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar; 
para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso,  

e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. 



A REBELDIA DO POVO  
E O PROFETA DANIEL 



3) O profeta Daniel, também cativo na Babilônia, entendia o 
cativeiro como resultado do que? Daniel 9:4-8 

  

 E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse:  
Ah! Senhor! Deus grande e tremendo,  

que guardas a aliança e a misericórdia para com  
os que te amam e guardam os teus mandamentos; Pecamos,  

e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente,  
e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos  
e dos teus juízos; E não demos ouvidos aos teus servos, 
os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, 

aos nossos príncipes, e a nossos pais,  



3) O profeta Daniel, também cativo na Babilônia, entendia o 
cativeiro como resultado do que? Daniel 9:4-8 

  

 como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor,  
pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto,  

como hoje se vê; aos homens de Judá, e aos moradores  
de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe,  

em todas as terras por onde os tens lançado, por causa  
das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor,  

a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos  
nossos príncipes, e a nossos pais, porque pecamos contra ti. 



4) Para entender o futuro do povo eleito, onde o profeta Daniel foi 
buscar conhecimento? Daniel 9:2 (Jeremias 25:11,12  e  29:10) 

 
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. 



4) Para entender o futuro do povo eleito, onde o profeta Daniel foi 
buscar conhecimento? Daniel 9:2 (Jeremias 25:11,12  e  29:10) 

 

E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto;  
e estas nações servirão ao rei de babilônia setenta anos. 

Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os setenta anos, 
visitarei o rei de babilônia, e esta nação, diz o SENHOR, 
castigando a sua iniqüidade, e a da terra dos caldeus;  

farei deles ruínas perpétuas. 
 

Porque assim diz o SENHOR: Certamente que passados setenta 
anos em babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha 

boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. 



DEUS MOSTRA O FUTURO  
DO POVO ELEITO PARA DANIEL 



5) Ao terminar de orar, como Deus respondeu a oração do profeta 
Daniel? Daniel 9:20-23 

  

 Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, 
e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante 

a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, 
estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel,  
que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando 

rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde.  
Ele me instruiu, e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí  

para fazer-te entender o sentido. 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. 



6) Quanto tempo da história futura do povo eleito foi revelada por 
Deus ao profeta Daniel? 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 iniqüidade, 

e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, 
e para ungir o Santíssimo. 



A DIVISÃO DAS SETENTAS SEMANAS 
E OS EVENTOS PREVISTOS 



7) O período de setenta semana foi dividido em quantas partes? 
Daniel 9:25-27 

  

 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. 
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,  



7) O período de setenta semana foi dividido em quantas partes? 
Daniel 9:25-27 

  

 e o seu fim será com uma inundação;  
e até ao fim haverá guerra; estão determinadas as assolações. 

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. 



8) Quais eventos aconteceriam dentro dos dois primeiros períodos 
que parece estarem juntos na profecia? 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. 



9) Depois das sete e das sessenta e duas semanas, o que 
aconteceria na uma semana restante da profecia? 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. 



O TEMPLO RECONSTRUÍDO  
E A SUA SEGUNDA DESTRUIÇÃO 



10) Nos tempos de Jesus Cristo, séculos depois do fim do exilio 
babilônico, o templo de Jerusalém estava reconstruído? 

Marcos 13:1  
  

 E, saindo ele do templo, 
disse-lhe um dos seus discípulos:  

Mestre, olha que pedras, e que edifícios! 



11) O que aconteceria com o templo na última semana da profecia 
das setenta semanas de anos do profeta Daniel? 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. 



JESUS E A PROFECIA  
DAS SETENTA SEMANAS DE ANOS 



12) Jesus Cristo também interpretou a profecia das setenta 
semanas de anos da mesma forma que está sendo apresentada 

nessa lição? Mateus 24:1, 2 e 15 
  

 E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se  
dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura  

do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto?  
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra 

que não seja derrubada. 
 

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



13) Depois que o templo fosse destruído pela segunda vez, em que 
situação viveria a região onde ele estava instalado e por quanto 

tempo? Daniel 9:26 (Última parte). 
 

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. 



A TRANSIÇÃO PARA UMA NOVA IDEIA 
DO REINO DE DEUS 



14) Jesus Cristo se apresentou como o Messias de Israel?  
Lucas 4:16-22 

  

 E, chegando a Nazaré, onde fora criado,  
entrou num dia de sábado, segundo o seu costume,  

na sinagoga, e levantou-se para ler. 
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías;  

e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: 
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu  

para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar  
os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, 

e restauração da vista aos cegos,  



14) Jesus Cristo se apresentou como o Messias de Israel?  
Lucas 4:16-22 

  

 a pôr em liberdade os oprimidos,  
a anunciar o ano aceitável do Senhor. 

E, cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro,  
assentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos 

nele. Então começou a dizer-lhes:  
Hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos. 
E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam  

das palavras de graça que saíam da sua boca; e diziam:  
Não é este o filho de José? 



15) Jesus Cristo também se apresentou com rei para o povo 
eleito? João 18:28-37 

 

Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. 
E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência,  

para não se contaminarem, mas poderem comer a páscoa. 
Então Pilatos saiu fora e disse-lhes:  

Que acusação trazeis contra este homem? 
Responderam, e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor,  
não to entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós,  
e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus:  

A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. 



15) Jesus Cristo também se apresentou com rei para o povo 
eleito? João 18:28-37 

 

(Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, 
significando de que morte havia de morrer). 
Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência,  

e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o Rei dos Judeus? 
Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo,  

ou disseram-to outros de mim? 
Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu?  

A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te  
a mim. Que fizeste? 



15) Jesus Cristo também se apresentou com rei para o povo 
eleito? João 18:28-37 

 

Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; 
se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, 

para que eu não fosse entregue aos judeus;  
mas agora o meu reino não é daqui. 

Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei?  
Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci,  

e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. 
Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. 


