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3. 
PROFECIAS DIVINAS CUMPRIDAS  

1- DESTRUIÇÃO DO MUNDO PELO DILUVIO 
Génesis 6:13 - Então disse Deus a Noé: O fim de toda a 
carne é vindo perante a minha face; porque a terra está 
cheia de violência; e eis que os desfarei com a terra. 
Génesis 6:17 - Porque eis que eu trago um dilúvio de águas 
sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito 
de vida debaixo dos céus; tudo o que há na terra expirará. 

Génesis 7:17 - E durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra, e 
cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a 
terra. 
Génesis 7:21-22 - E expirou toda a carne que se movia sobre a 
terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil 
que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha 
fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia 
em terra seca, morreu. 
____Vinícius Romanini diz que "ruínas achadas no Mar 
Negro - Turquia, mostram que houve uma enchente 
catastrófica por volta de 5600 a c. 
2Pd. 2.5 – Heb.11.7 

2-SALVAÇÃO HUMANA ATRAVÉS DA ARCA 
Génesis 6:18 - Mas contigo estabelecerei a minha aliança; e 
entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as 
mulheres de teus filhos contigo. 
 

Génesis 7:7 - Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua 
mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do 
dilúvio. 

3-PROFECIA DE UMA NAÇÃO AOS DESCENDENTES DE ABRAÃO 
Génesis 15:18 - Naquele mesmo dia fez o Senhor uma 
aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência tenho 
dado esta terra, desde o rio do Egipto até ao grande rio 
Eufrates; 

I Reis 4:20-21 - Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a 
areia que está junto ao mar em multidão, comendo, e bebendo, 
e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos 
desde o rio até à terra dos filisteus, e até ao termo do Egipto; 
os quais traziam presentes, e serviram a Salomão todos os dias 
da sua vida. 

4-PROFECIA DO TEMPO DE FARTURA E DE FOME 
Génesis 41:29-30 -  E eis que vê m sete anos, e haverá 
grande fartura em toda a terra do Egipto, e depois deles 
levantar -se-ão sete anos de fome , e toda aquela fartura será 
esquecida na terra do Egipto, e a fome consumirá a terra; 

Génesis 41:47-57 - E nos sete anos de fartura a terra produziu 
abundantemente…Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como 
a areia do mar, até que cessou de contar; porquanto não havia 
numeração…Então acabaram-se os sete anos de fartura que 
havia na terra do Egipto…E começaram a vir os sete anos de 
fome, como José tinha dito; e havia fome em todas as terras, 
mas em toda a terra do Egipto havia pão. 

5-PROFECIA DAE 430 ANOS DE ESCRAVIDÃO NO EGIPTO 
Génesis 15:13 - Então disse a Abrão: Sabes, de certo, que 
peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será 
reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos 
anos, 

Êxodo 12:40 - O tempo que os filhos de Israel habitaram no 
Egipto foi de quatrocentos e trinta anos. E aconteceu que, 
passados os quatrocentos e trinta anos, naquele mesmo dia, 
todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egipto.  
Actos 7:6 - E falou Deus assim: Que a sua descendência seria 
peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a 
maltratariam por quatrocentos anos. 

6-LIBERTAÇÃO DE ISRAEL DO EGIPTO COM MUITA RIQUEZA 
Génesis 15:14 - Mas também eu julgarei a nação, à qual ela 
tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. 
Êxodo 3:21 - E eu darei graça a este povo aos olhos dos 
egípcios; e acontecerá que, quando sairdes, não saireis 
vazios, 

Êxodo 12:33-35 - E os egípcios apertavam ao povo, 
apressando-se para lançá-los da terra; porque diziam: Todos 
seremos mortos… Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme à 
palavra de Moisés, e pediram aos egípcios jóias de prata, e 
jóias de ouro, e roupas. 
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7-PROFECIA QUE ISRAEL SERVIRIA A DEUS NO SINAI 
Êxodo 3:1 - E apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu 
sogro, sacerdote em Midiã; e levou o rebanho atrás do 
deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe . 
(Horebe=Sinai) 
Êxodo 3:11-12 - Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, 
que vá a Faraó e tire do Egipto os filhos de Israel? E disse: 
Certamente eu serei contigo; e isto te será por sinal de que 
eu te enviei: Quando houveres tirado este povo do Egipto, 
servireis a Deus neste monte. 

Êxodo 19:1-2 -  Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israe l 
da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, 
porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, 
onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao 
monte. 
Êxodo 33:6 - Então os filhos de Israel se despojaram dos seus 
atavios, ao pé do monte Horebe. 
Deuteronômio 1:6 - O Senhor nosso Deus nos falou em 
Horebe , dizendo: Assaz vos haveis demorado neste monte. 

8-PROFECIA DE DESTRUIÇÃO DO SACERDOCIO DE ELI 
I Samuel 2:31-36 - Eis que vêm dias em que cortarei o teu 
braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais 
ancião algum em tua casa.  
E isto te será por sinal , a saber: o que acontecerá a teus dois 
filhos, a Hofni e a Finéias; ambos morrerão no mesmo dia. 
E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá 
segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei 
uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. 
E será que todo aquele que restar da tua casa virá a 
inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um 
bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum 
ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de 
pão. 
I Samuel 3:14 - Portanto, jurei à casa de Eli que nunca 
jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, 
nem com oferta de alimentos. 

Sinal: 
I Samuel 4:17 - Então respondeu o que trazia as notícias, e 
disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também 
grande matança entre o povo; e, além disso, também teus dois 
filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi 
tomada. 
Principio (Reinado de Saul) 
I Samuel 22:17-23 - E disse o rei aos da sua guarda que 
estavam com ele: Virai-vos, e matai os sacerdotes do Senhor, 
porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que 
fugiu e não mo fizeram saber. Porém os criados do rei não 
quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os 
sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doegue: Vira-te, e 
arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doegue, o 
edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 
oitenta e cinco homens que vestiam éfode de linho. Porém 
escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo 
nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. 
Conclusão (reinado de Salomão) 
I Reis 2:26 - E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para 
Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de 
morte; porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do 
Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito 
em tudo quanto meu pai foi aflito. 

9-PROFECIA DA DESTRUIÇÃO DOS AMALEQUITAS 
Êxodo 17:14 - Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto 
para memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué; 
que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de 
debaixo dos céus. 

No tempo de Saul, Samuel disse -lhe:- Vai, pois, agora e fere a 
Amaleque; e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe 
perdoes; porém matarás desde o homem até à mulher, desde os 
meninos até aos de peito, desde os bois até às ovelhas, e desde 
os camelos até aos jumentos.ISm.15.3 
Apesar deste mandamento, Saul violou o pedido a ordem dada 
pelo Senhor por intermédio de Samuel- ISm.15.8 -9 
Então Samuel após repreender Saul, consumou a palavra do 
Senhor. ISm15.33-35 

10-PROFECIA CONTRA QUEM RECONSTRUISSE JERICÓ 
Josué 6:26 - E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: 
Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e 
reedificar esta cidade de Jericó; sobre seu primogénito a 
fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. 
ANO 1370 AC 

I Reis 16.34 -Em seus dias Hiel, o betelita, edificou a Jericó; 
em Abirão, seu primogénito, a fundou, e em Segube, seu filho 
menor, pôs as suas portas; conforme a palavra do Senhor, que 
falara pelo ministério de Josué, filho de Num. 
As escavações entretanto realizadas demonstram que a cidade 
foi violentamente destruída, sendo novamente reconstruída 
por  volta do ano 860 a.C., o que condiz com o texto bíblico de 
1Reis 16.34. 
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11-PROFECIA DA VINDA DE “JOSIAS” 
I Reis 13:1-3 -  E eis que, por ordem do Senhor veio, de 
Judá a Betel, um homem de Deus; e Jeroboão estava junto 
ao altar, para queimar incenso. E ele clamou contra o altar 
por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar! Assim diz o 
Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome 
será Josias , o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos 
que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se 
queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal, 
dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o 
altar se fenderá, e a cinza, que nele está, se derramará. 

Sinal: 
I Reis 13:4-5 - Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do 
homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão 
estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o! Mas a 
sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia tornar 
a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do 
altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por 
ordem do Senhor.. 
300 anos mais tarde: 
II Reis 22) -  Tinha Josias oito anos de idade quando começou 
a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém; e era o nome 
de sua mãe, Jedida, filha de Adaías, de Bozcate. 
II Reis 23:15-19 - E também o altar que estava em Betel, e o 
alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com que tinha feito 
Israel pecar, esse altar derrubou juntamente com o alto; 
queimando o alto, em pó o esmiuçou, e queimou o ídolo do 
bosque. E, virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali 
no monte; e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou 
sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do 
Senhor que profetizara o homem de Deus, quando anunciou 
estas palavras. 
II Reis 23:20 - E sacrificou todos os sacerdotes dos altos, que 
havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles; 
depois voltou a Jerusalém. 
 

12-PROFECIA DO EXTERMINIO DA CASA DE JEROBOÃO 
I Reis 14:7-11- Vai, dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor 
Deus de Israel: Porquanto te levantei do meio do povo, e te 
pus por príncipe sobre o meu povo de Israel- E rasguei o 
reino da casa de Davi, e o dei a ti, e tu não foste como o 
meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que 
andou após mim com todo o seu coração para fazer somente 
o que era reto aos meus olhos, Antes tu fizeste o mal, pior 
do que todos os que foram antes de ti; e foste, e fizeste 
outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me à 
ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis 
que trarei mal sobre a casa de Jeroboão; destruirei de 
Jeroboão todo o homem até ao menino, tanto o escravo como 
o livre em Israel; e lançarei fora os descendentes da casa de 
Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se 
acabe. Quem morrer dos de Jeroboão, na cidade, os cães o 
comerão, e o que morrer no campo as aves do céu o comerão, 
porque o Senhor o disse  
 

I Reis 15:28-29 -E Nadabe, filho de Jeroboão, começou a 
reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá; e 
reinou sobre Israel dois anos.  
 
E matou-o, pois, Baasa no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e 
reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a 
casa de Jeroboão; nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, 
até o destruir, conforme à palavra do Senhor que dissera pelo 
ministério de seu servo Aías, o silonita.  
 

13-PROFECIA DA MORTE DE ACABE 
I Reis 21:17-19 - Então veio a palavra do SENHOR a 
Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-
te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria; eis que 
está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la e 
falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não 
mataste e tomaste a herança? Assim diz o Senhor: No lugar 
em que os cães lamberam o sangue de Nabote lamberão 
também o teu próprio sangue.  
 

I Reis 22:37-40 - E morreu o rei, e o levaram a Samaria; e 
sepultaram o rei em Samaria e lavando-se o carro no tanque de 
Samaria, os cães lamberam o seu sangue  (ora as prostitutas se 
lavavam ali, conforme à palavra que o Senhor tinha falado 
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14-PROFECIA DO EXTERMINIO DA CASA DE BAASA 
I Reis 16:1 - Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de 
Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do 
pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens 
andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu 
povo Israel, irritando-me com os seus pecados, Eis que 
tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da sua 
casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de 
Nebate. Quem morrer dos de Baasa, na cidade, os cães o 
comerão; e o que dele morrer no campo, as aves do céu o 
comerão 

I Reis 16:12 - Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, 
conforme à palavra do Senhor que, contra Baasa, ele falara 
pelo ministério do profeta Jeú, 

15-PROFECIA DE FALTA DE CHUVA 
I Reis 17:1 -  Então Elias, o tisbita, dos moradores de 
Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, 
perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem 
chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 

I Reis 18:1-2 - E sucedeu que, depois de muitos dias, a 
palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, 
apresenta-te a Acabe; porque darei chuva sobre a terra E foi 
Elias apresentar-se a Acabe; e a fome era extrema em Samaria. 
Lucas 4:25 - Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam 
em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três 
anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande 
fome; 
Tiago 5:17-18 - Elias era homem sujeito às mesmas paixões 
que nós e, orando, pediu que não chovesse e, por três anos e 
seis meses, não choveu sobre a terra, E orou outra vez, e o céu 
deu chuva, e a terra produziu o seu fruto 

16-PROFECIA SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE ELIAS 
I Reis 17:14 - Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A 
farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não 
faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 

I Reis 17:16 - Da panela a farinha não se acabou, e da botija 
o azeite não faltou; conforme a palavra do Senhor, que ele 
falara pelo ministério de Elias. 

17-PROFECIA DE ABUNDANCIA DE VIVERES 
I Reis 7:1-2 -  Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do 
Senhor; assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, 
haverá uma medida de farinha por um siclo, e duas medidas 
de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém um 
capitão  em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao 
homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse 
janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o 
verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 

II Reis 7:16 - Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos 
sírios; e havia uma medida de farinha por um siclo, e duas 
medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do 
Senhor. E pusera o rei à porta o capitão  em cuja mão se 
encostava; e o povo o atropelou na porta, e morreu, como 
falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a 
ele. 

18-PROFECIA DE CURA E  MAIS 15 ANOS DE VIDA A EZEQUIAS 
II Reis 20:5-6 - Volta, e diz a Ezequias, capitão do meu 
povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a 
tua oração, e vi as tuas lágrimas; eis que eu te sararei; ao 
terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos 
teus dias quinze anos, … 

II Reis 20:11 - Então o profeta Isaías clamou ao Senhor; e fez 
voltar a sombra dez graus atrás, pelos graus que tinha 
declinado no relógio de sol de Acaz. 

19-PROFECIA QUE ELIAS VOLTARIA 
Mal.4.5 Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que 
venha o grande e terrível dia do Senhor; 

Mt.17.11-14 …Na verdade Elias havia de vir e restaurar 
todas as coisas; digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o 
reconheceram; mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim 
também o Filho do homem há de padecer às mãos deles. Pois 
todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis 
dar crédito, é este o Elias que havia de vir. 
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20-PROFECIA CONTRA TIRO 
A-ANO 588AC 
Ezequiel 26:7-11 - Porque assim diz o Senhor Deus: Eis 
que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, 
rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, e com carros, e 
com cavaleiros, e companhias, e muito povo, as tuas filhas 
que estão no campo, ele as matarão à espada, e levantará 
um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e 
levantará paveses contra ti,  e disporá os seus aríetes contra 
os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus 
machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá 
o seu pó; os teus muros tremerão com o estrondo dos 
cavaleiros, e das rodas, e dos carros, quando ele entrar pelas 
tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se 
fez brecha 
Ezequiel 26:11 - Com os cascos dos seus cavalos pisará 
todas as tuas ruas; ao teu povo matará à espada, e as tuas 
fortes colunas cairão por terra 
 

Ezequiel identificou Nabucodonosor, rei da Babilónia, como 
aquele que atacaria a cidade de Tiro e a destruiria (26:7). 
Nabucodonosor sitiou  esta cidade na praia do Mar 
Mediterrâneo de 585 a 572 a. C. e quando, finalmente, rompeu 
as portas da cidade, descobriu que o povo, na maior parte, 
tinha evacuado a cidade por navio e fortificado outra cidade 
numa ilha a 800 metros da costa. Nabucodonosor destruiu a 
cidade da terra firme (572 a.C.), mas foi incapaz de destruir a 
cidade da ilha. Ali encontrou muitas mulheres que ficaram 
depois da debanda do povo para a ilha. 
 

B-Ezequiel 26:3-5  
 Portanto assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra 
ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar 
faz subir as suas ondas, Elas destruirão os muros de Tiro, e 
derrubarão as suas torres; e eu lhe varrerei o seu pó, e dela 
farei uma penha descalvada. 
Ezequiel 26:12 - E roubarão as tuas riquezas, e saquearão 
as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão 
as tuas casas agradáveis; e lançarão no meio das águas as 
tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó. 

 

O império medo-persa substituiu o dos babilónios e, mais tarde  
o general grego Alexandre, o Magno, capturou o território dos 
persas, durante o poderio da Grécia como potencia mundial. 
Depois de vencer Dario III na Ásia Menor, Alexandre foi 
para o Egipto e sugeriu ás cidades fenícias a abrirem as suas 
portas para entrada dos seus exércitos em paz (332 a. c.). A 
cidade na ilhota de Tiro recusou e por isso Alexandre sitiou-a  
começando por construir uma ponte flutuante com 60 metros 
de largura, desde a praia até a ilha. Ele usou os escombros da 
velha cidade de Tiro, limpando completamente o terreno, para 
fazer sua "estrada" . Ele passou os seu cavalos pelas ruas 
limpando-a completamente de forma que o pó também foi 
usado n a “estrada”. Desta forma a antiga cidade de Tiro ficou 
como uma penha descalvada.  
 
O seu exercito começou a ser atacado pelo povo que estava na 
ilha através das Torres e muitos morreram. Alexandre mandou 
buscar os escravos que tinha feito nas varias nações 
conquistadas e com  eles concluiu a prancha flutuante para 
chegar á ilha. Depois de um cerco de sete meses, ele tomou a 
cidade. A sua fúria contra os tírios foi grande; ele matou 8.000 
dos habitantes e vendeu outros 30.000 para a escravidão. 
(Esta parte da profecia aconteceu 250 anos depois do inicio do 
cumprimento profético iniciado pelo reir Nabucodonosor)  

 
C- Ezequiel 26:5  
 No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes; 
porque eu o falei, diz o Senhor  e servirá de despojo para as 
nações. 
Ezeq 26:14 - E farei de ti uma penha descalvada; virás a 
ser um enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada;  
porque eu o Senhor o falei, diz o Senhor.  
Ezeq 26:21 - Farei de ti um grande espanto, e não mais 
existirás; e quando te buscarem então nunca mais serás 
achada para sempre, diz o Senhor Deus. 
 

 
Tiro foi reedificada em parte. 
Jesus no seu tempo esteve com o povo de Tiro,  
Mat. 15.21-28, Mc.3.8, Mat. 11.21-22 e  Atos 21.3-6,  
Mas em 1291, os muçulmanos destruíram completamente a 
cidade. 
Nenhuma cidade foi reconstruída no antigo local de Tiro. O 
terreno, até mesmo hoje, é usado por pescadores para estender 
as suas redes para limpar, remendar e secar. 
Na verdade a profecia está completamente cumprida apesar de 
ser  realizada ao longo de séculos. 
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21-PROFECIA CONTRA EDOM (ESAÚ) 
Jeremias 49:10 - Mas eu despi a Esaú, descobri os seus 
esconderijos, e não se poderá esconder; foi destruída a sua 
descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e 
ele já não existe . 
Ezeq. 25.12-14 
Joel 3:19 - O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará 
um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos 
filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. 
Jeremias 49:13 - Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, 
que Bozra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação, e de 
maldição; e todas as suas cidades se tornarão em desolações 
perpétuas.( Is-34.6) 
O orgulho – soberba, foi a causa da perdição (ob.3) 
Obadias 1:3 - A soberba do teu coração te enganou, como o 
que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que 
diz no seu coração: Quem me derrubará em terra?  

Edom= Esaú – Filho de Jacó 
Criaram problemas a Moisés – Num20.14-20 
Opuseram-se ao rei Saul – I Sam. 14.47 
Combateram contra Davi – I Reis 11.14-17 
Revoltosos contra Salomão – IReis 11.14-25 
Estabeleceram-se em Petra mas ano 400 AC os nabateus 
desalojaram os edomitas de Edom  que fugiram para a 
Idumeia, no sul de Israel. 
No presente a antiga cidade Seta (Petra) é um lugarejo junto 
do Mar Morto, constituído por ruínas descobertas em 1812. 
Obadias é o livro que relata a profecia completa da destruição 
deste povo, que entretanto  será restaurado no futuro. 
 Is.11.14 
habita nas fendas das rochas  –A entrada para a cidade 
fortaleza de Petra fazia-se por um desfiladeiro guardado por 
paredes rochosas com 65-85 m de altura. Alguns penhascos 
atingem 650 m de altura. 

22-PROFECIA DO CATIVEIRO DAS 10 TRIBOS- REINO DO NORTE 
Amos 5.27- Portanto vos levarei cativos para além de 
Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos Exércitos. 
 
 

I Reis 17.6-7 No ano nono de Oséias, o rei da Assíria tomou 
Samaria, e levou Israel cativo para a Assíria; e fê -los habitar 
em Hala, e junto a Habor, o rio de Gozã, e nas cidades dos 
medos.  Assim sucedeu, porque os filhos de Israel tinham 
pecado contra o Senhor seu Deus que os fizera subir da terra 
do Egipto, de debaixo da mãe de Faraó, rei do Egipto, e 
porque haviam temido a outros deuses 
O reino de Israel ou do norte durou 214 anos, até 721 a.c., 
quando Salmanazar V e seu general Sargão II conquistaram a 
cidade de Samaria, capital do reino, sendo, nessa época, Oséias 
o seu rei (II Rs 17:1). A política de conquistas dos assassinos 
era misturar os povos conquistados, transferindo-os para 
outras nações, dessa forma, enfraqueciam qualquer tentativa 
de união e revolta. Foram levados cativos cerca de 27.900 
israelitas, ficando outro tanto em Samaria que se misturou 
com os cativos trazidos de outras nações, o restante morreu na 
batalha. A mistura desses povos com os israelitas deu origem 
aos samaritanos. O reino de Israel desapareceu em 721 a.c. 

23-PROFECIA DA DESTRUIÇÃO DOS UTENSILIOS DO TEMPLO 
II Reis 20:17-18 - Eis que vêm dias em que tudo quanto 
houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até ao 
dia de hoje, será levado a Babilónia; não ficará coisa 
alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos, que 
procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam 
eunucos no paço do rei da Babilónia. 

 

II Reis 24:11-13 - Também veio Nabucodonosor, rei de 
Babilónia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam 
sitiando .então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilónia, 
ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais; e o rei 
de Babilónia o tomou preso, no ano oitavo do seu reinado. E 
tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da 
casa do rei; e partiu todos os vasos de ouro, que fizera 
Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor 
tinha falado. 
II Reis 25:13-18 - Quebraram mais, os caldeus, as colunas de 
cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e 
o mar de cobre que estavam na casa do Senhor; e levaram o seu 
bronze para Babilónia. Também … todos os vasos de cobre, 
com que se ministrava. Também o capitão-da-guarda tomou os 
braseiros, e as bacias, o que era de ouro puro, em ouro e o que 
era de prata, em prata. 
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24-PROFECIA DO CATIVEIRO DE 70ANOS DE JUDÁ 
Jer 29:1 - E estas são as palavras da carta que Jeremias, … 
Jer 25.12 - Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 
setenta anos, visitarei o rei de Babilónia, e esta nação, diz o 
Senhor, … 
I Reis 9:7 - Então destruirei a Israel da terra que lhes dei; e 
a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da 
minha presença; …. 
 

 
 

Jeremias 52:27-30 - E o rei de Babilônia os feriu e os matou 
em Ribla, na terra de Hamate; assim Judá foi levado cativo 
para fora da sua terra…. No ano vinte e três de 
Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou 
cativas, dos judeus, setecentas e quarenta e cinco pessoas; 
todas as pessoas foram quatro mil e seiscentas. 
 
A conquista do reino de Judá teve início em 597 a.C., quando 
Nabucodonosor, ainda um príncipe, sitiou Jerusalém, sendo 
rei, nesse período Jeoaquim, também conhecido por Eliaquim 
(608 a 597 a.C.). Nessa época, Nabucodonosor não destruiu a 
cidade , mas levou cativos 3.023 judeus (Jr 52:28) que foi o 
primeiro cativeiro, Daniel e os outros príncipes foram levados 
nesse cativeiro, que se deu em Março de 597 a.C. 
 Jeoaquim, foi, levado cativo para a terra de Sinear que é a 
mesma Babel de Génesis 11 : 2 - cidade da Babilónia edificada 
em cima das ruínas de Babel, construída por Ninrode.  
 
Posteriormente, haveria outros dois cativeiros, quando foram 
deportados a maioria dos judeus capazes, além de Joaquim 
(597 a.c.) que substituíra Jeoaquim. 
No lugar de Joaquim, ficou Zedequias, tio de Joaquim e irmão 
de Jeoaquim. Zedequias tenta uma aliança com os egípcios, 
inimigos dos babilónios, mas os egípcios recuam, deixando 
Zedequias à merce dos babilónicos que o prendem e, na sua 
presença, matam todos os seus familiares e depois o cegam, 
conduzindo-o prisioneiro para a Babilónia, não sem antes 
destruir toda a cidade de Jerusalém. 
O reino deJudá durou 349 anos e foi destruído em 586 a.C. 
 

25-PROFECIA  SOBRE A RECONSTRUÇÃO DO TEMPLO POR CIRO 
Isaías 44:28 - 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 -  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. 
Isaías 45:13 - Eu o despertei em justiça, e todos os seus 
caminhos endireitarei; ele edificará a minha cidade, e 
soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz 
o Senhor dos Exércitos. 
 
Notas: O nome de CIRO é profecia, assim como a edificação 
de Jerusalém e o seu templo. Na data da profecia -700 a.c. 
Jerusalém e o seu templo tinham actividade plena. 

I Cr. 36.11-20 – Judá e o seu território é humilhado por 
Nabucodonozor- Rei dos babilónicos. 
 
I Cr.36.22-23 – Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia 
(para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de 
Jeremias), despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, 
o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também 
por escrito, dizendo: 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,  em Judá. Quem há 
entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, e 
suba… 
 
Esdras 1:7-11 - Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa 
do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e 
que tinha posto na casa de seus deuses… Todos os utensílios 
de ouro e de prata foram cinco mil e quatrocentos; todos estes 
levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia 
para Jerusalém. 
 
Notas:160 anos depois da profecia – 536 AC – Ciro libertou 
os cativos de Judá para a reconstrução profetizada.  
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26-PROFECIA DA DESTRUIÇÃO DA BABILONIA 
História:A Babilónia conheceu 2 fases de  grande progresso:1-Nos dias de Abrão, 
no reinado de Hamurabi.2-No tempo de Nabucodonozor (608-538ac) 
Edificada no vale do Sinar junto do rio Eufrates, conhecida por Babel, o seu 
significado é “Porta de Deus” por isso se agigantaram para chegar ao céu Gn11 
Era grandiosa. Is. 14.4 
Tinha uma área de 576 km2. Suas ruas tinham 45m de largura e eram divididas 
com exuberantes jardins. Palácios e residências de grande escultura e vários 
templos entre os quais um dedicado ao deus Belo construído numa circunferência 
de 5km eram ladeados por muralhas á volta da cidade com 108 metros de altura e 
25 metros de largura. 
Profecia: Is. 13:19-22 - E Babilónia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba 
dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou, nunca 
mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração; nem o árabe 
armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus 
rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de 
horríveis animais; e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali 
Jer 25.12 - Acontecerá, … visitarei o rei de Babilónia, e esta nação, diz o Senhor, 
castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus; farei deles ruínas perpétuas 

No tempo de Belsazar, quando este 
dava uma  festa aos seus 1000 generais, 
acreditando que era impossível alguém 
entrar na cidade, foi morto por Dário. 
Dan. 5.1-31. 
Dário, o Medo,  depois de ter sitiado a 
cidade ao longo de vários meses, entrou, 
nela em 538 AC  através de um túnel 
que fez por baixo dos seus muros. Para 
tal Dário teve de desviar o curso do rio 
Eufrates. 
Esta cidade mais tarde foi saqueada por 
Xerxes, Alexandre Magno tendo sido 
destruída completamente, achando-se 
hoje como um lugar de ruínas antigas. 

27-PROFECIA DA DISPERSÃO DO POVO JUDEU 
Deut.28:64-68  o Senhor vos espalhará 
entre todos os povos desde uma 
extremidade da terra até a outra; e ali 
servireis a outros deuses  que não 
conhecestes, nem vós nem vossos pais, 
deuses de pau e de pedra. E nem ainda 
entre estas nações descansarás, nem a 
planta de teu pé terá repouso; mas o 
Senhor ali te dará coração tremente , e 
desfalecimento de olhos, e desmaio de 
alma. E a tua vida estará como em 
suspenso diante de ti; e estremecerás de 
noite e de dia, e não terás segurança da 
tua própria vida. Pela manhã dirás: Ah! 
quem me dera ver a tarde; E à tarde 
dirás: Ah! quem me dera ver a manhã! 
pelo pasmo que terás em teu coração, e 
pelo que verás com os teus olhos. (ver 
Dt.28.25) 
E o Senhor te fará voltar ao Egito em 
navios, pelo caminho de que te disse: 
Nunca mais o verás. Ali vos poreis a 
venda como escravos  e escravas aos 
vossos inimigos, mas não haverá quem 
vos compre. 
 
Lucas 19:43-44 - Porque dias virão sobre 
ti, em que os teus inimigos te cercarão de 
trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão 
de todos os lados. e te derrubarão, a ti e 
aos teus filhos que dentro de ti estiverem, 
e não deixarão em ti pedra sobre pedra, 
pois que não conheceste o tempo da tua 
visitação 
. 

Ocorreu depois da destruição de Jerusalém no ano 70.  
Na Páscoa de 70, o filho de Vespasiano – Tito sitiou a cidade de Jerusalém e 
forçou os judeus á rendição. Á volta da cidade construiu uma muralha de estacas 
( trincheiras) com 7 km de comprimento, em apenas  3 dias, para não deixar fugir 
alguém . (Cumprimento das palavras de Jesus em Luc.19.43-44). 
Muitos judeus foram crucificados e outros pendurados em árvores ao ponto de 
não haver arvore em Jerusalém que não tivesse mortos. 
Durante 5 meses o exercito de Tito matou 1.100.000 pessoas. 
600.000 dessas pessoas morreram de peste devido á podridão das carnes que se 
amotinavam nas praças e junto das portas da cidade. 
97.000 pessoas foram levadas como escravos para Roma para morrerem como 
gladiadores nas arenas e outras em navios para o Egipto para serem vendidas 
para trabalhos forçados. 
A cidade ficou completamente destruída. Os templos de Herodes desbaratado, 
mesmo os alicerces foram removidos, não ficando pedra sobre pedra 
Mais tarde em 130 a.c. alguns judeus que tinham conseguido fugir, organizaram-
se e combateram Roma sob a liderança de Bar Koba e Akiba.. Morreram mais 
580.000 e Akiba foi esfolado vivo e ao morrer exclamou: “Ouvi, Israel-O Senhor 
é o nosso Deus, o Senhor é Único. 
Os Romanos mudaram o nome de Judeia para SIRIA FILISTIA, de onde 
derivou a palavra PALESTINA. 
Jerusalém foi reconstruída com novos escravos e com cultos pagãos. 
Os judeus ao longo dos séculos desde 70 foram sempre martirizados. 
-Em 1290 foram expulsos de Inglaterra e em 1306 de França. Em 1349 da 
Hungria , em 1421 da Áustria e em 1492 de Espanha. 
-Em 1335, são chacinados 12.000 em Toledo. 
-Entre 1340-1350 a “Peste Negra” matou um terço da população europeia. Uma 
superstição lançou sobre os judeus a responsabilidade. Foram mortos á paulada,. 
afogados, queimados, e  enforcados em 350 cidades da Europa. 
-Em 1516, milhres são chacinados em Lisboa 
-Nathan Bem Moshe, fugiu da Volinia  em 1653 e conseguiu anunciar ao mundo 
que os judeus morriam na Polónia á mão dos ucranianos: “arrancavam a pele e a 
carne lançavam aos cães, cortavam as mãos e os pés e deixavam os corpos 
mutilad os á morte. Abriam os ventres da grávidas tiravam os feto e introduziam-
lhes  gatos. 
-Em 1939-45 os nazistas matam 6.000.000 judeus, etc. 
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28-PROFECIA DA RESTAURAÇÃO DA NAÇÃO DE ISRAEL 
Deut 30:3 - Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu 
cativeiro, e  se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te 
dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor 
teu Deus. 
Amós 9:14 - E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles 
reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e 
plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e 
lhes comerão o fruto 
Ezequiel 37:21-22 - Diz-lhes pois: Assim diz o Senhor 
Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os 
gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as 
partes, e os levarei à sua terra e deles farei uma nação na 
terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e 
nunca mais serão duas nações; nunca mais para o futuro se 
dividirão em dois reinos 

Os judeus de Roma foram libertados de seus guetos pelo 
exército italiano, em 1870 depois 1800 anos de humilhação e 
degradação nas mãos dos que afirmavam ser os Vigários de 
Cristo 
Inicio em 14 Maio de 1948 (5 de Iyar de 5708) 
Cerca de 2900 anos após a divisão do reino de Israel em Reino 
do Norte e Reino do Sul, eis que de novo juntos desfilam as 12 
tribos empunhando as suas bandeiras ao redor do tumulo de 
Theodoro Herzl, o líder do movimento sionista que levou a 
ONU a reconhecer o estado de Israel. 
Israel ocupa 1/6 de 1% da área de terra que os árabes possuem. 
Os árabes têm petróleo, riquezas e a influência mundial.  
Isaías 66:8- Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas 
semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? 
Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto 
e já deu à luz seus filhos 

29-PROFECIA SOBRE O DESPREZO VOTADO A ISRAEL 
Deut 28:36-43 - O Senhor te levará a ti e a teu rei, que 
tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem 
tu nem teus pais; e ali servirás a outros deuses, ao pau e à 
pedra. E serás por pasmo, por ditado, e por fábula, entre 
todos os povos a que o Senhor te levará. … 
Plantarás vinhas, e cultivarás; porém não beberás vinho, 
nem colherás as uvas; porque o bicho as colherá…. 
Filhos e filhas gerarás; porém não serão para ti; porque irão 
em cativeiro…. 
O estrangeiro, que está no meio de ti, se elevará muito sobre 
ti, e tu mais baixo descerás… 
 
Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele; ele 
será por cabeça, e tu serás por cauda…. 
 
Deut. 28.49-57 – O SENHOR levantará contra ti uma 
nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a 
águia, nação cuja língua não entenderás; (ANO 70-ROMA) 
 
Deus os admoestou que onde quer que vagassem, os judeus 
seriam "pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos" 
2 Cr 7:20; Jer 29:18; 44:8,  

 
 
 

1- Desde o ano 70 a história, constata que o povo judeu é 
considerado um povo inferior e é desprezado. A maledicência, 
a promiscuidade, o desprezo, as piadas, o ódio violento 
chamado anti-semitismo, não apenas entre os Muçulmanos, 
mas até mesmo entre os que chamam Cristãos, é um facto único 
e persistente na história peculiar do povo judeu. Ainda hoje , 
apesar da frequente memória do Holocausto de Hitler, que 
chocou e envergonhou o mundo, o anti-semitismo está vivo e 
recrudesce em todo o mundo. 

 
2- Com o Édito de Caracalla, em 212, os judeus tornaram-

se cidadãos de segunda classe e objecto de incrível perseguição, 
até que  o Imperador Constantino supostamente se tornou 
cristão. A partir daí, foram os cristãos, os que se tornaram 
mais cruéis com os judeus do que os pagãos jamais haviam 
sido. 

 
3- O anti-semitismo fazia parte do Catolicismo, do qual 

Martinho Lutero não  se libertou. Ele advogava que se 
incendiassem as casas dos judeus, dando-lhes a alternativa de 
se converterem ou ficarem sem a língua. 

 
4- O Papa Paulo IV (1555-1559), usou de extrema 

crueldade para com os judeus. O historiador católico Peter de 
Rosa confessa que uma completa "sucessão de papas reforçou 
os danos contra os judeus, tratando-os como leprosos, indignos 
da protecção da lei. 

 
5- O Conselho (católico romano) de Viena(1311) proibiu 

qualquer transacção entre cristãos e judeus.  
O Conselho de Zamora (1313) estabeleceu que se proibissem os 
cristãos de se associarem aos judeus... E levou as autoridades 
seculares a confinar os judeus em quarteirões separados 
(guetos) e compeli-los a usar um distintivo (ou um chapéu 
amarelo) e obriga-los a ouvir os sermões para que se 
convertessem. " 
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30-PROFECIA DA DERROTA DO EGIPTO 
Isaías 19:16-17 - Naquele tempo os egípcios serão como 
mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da 
mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra 
eles e a terra de Judá será um espanto para o Egito; todo 
aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do 
propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra 
eles 
 

Cumprimento: Junho de 1 967 – nas guerra dos seis dias. 
Em 26 Maio de 1967 Nasser disse que iria destruir Israel. 
Os combates foram destrutivos para o Egipto e as nações 
apoiantes. Em 6 dias de guerra morreram 10.000 egípcios, 
15.000 jordanos  e vários milhares de sírios, iraquianos e 
árabes.O Egipto perdeu 400 aviões, 600 tanques e milhares de 
peças de artilharia. Neste mesmo dia de 8 de Junho, Jerusalém 
passou definitivamente para o poder de Israel. 

31-PROFECIA SOBRE JERUSALÉM 
Zacarias 12:2 - Eis que eu farei de Jerusalém um copo de 
tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, 
durante o cerco contra Jerusalém. (FUTURO) 

Um copo de tremor (Profecia a cumprir-se nos nossos dias). 
Jerusalém é uma pequena cidade comparada com New York, 
Pequim, Moscovo ou S. Paulo. Mesmo assim, os olhos do 
mundo  estão sobre ela mais do que sobre qualquer outra 
cidade. Jerusalém tornou-se realmente uma pedra pesada  

32-PROFECIA DOS CARROS DO FUTURO 
Naum 2.4-Os carros andam furiosamente nas ruas; cruzam 
as praças em todas as direcções; parecem como tochas, e 
correm como os relâmpagos. 

Referencia aos veículos automóveis que hoje conhecemos. 

33-PROFECIA SOBRE AVIÕES E NAVES ESPACIAIS 
Obadias 1:4 - Se te elevares como águia, e puseres o teu 
ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor.  
Amós 9:2 - Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os 
tirará dali; e, se subirem ao céu, dali os farei descer. 

O Senhor garante que o seu poder destruirá mesmo aquilo que 
possa elevar-se até ás nuvens. Naquele tempo o avião era uma 
miragem. Os versos referidos são uma alusão ao futuro, o 
presente de hoje. 

34 – PROFECIA NO SONHO DE NABUCODONOZOR 
Daniel 2:31-35 - Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma 
grande estátua; esta estátua, que era imensa, cujo esplendor 
era excelente, e estava em pé diante de ti; e a sua aparência 
era terríve l.  A cabeça daquela estátua era de ouro fino; o 
seu peito e os seus braços de prata; o seu ventre e as suas 
coxas de cobre. As pernas de ferro; os seus pés em parte de 
ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma 
pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua 
nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi 
juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o 
ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e 
o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles; mas 
a pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, e 
encheu toda a terra 
 
Daniel 2:36-42 - …. Tu, ó rei, és rei de reis; a quem o Deus 
do céu tem dado o reino, o poder, a força, e a glória. E onde 
quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou 
os animais do campo, e as aves do céu, e fez que reinasse 
sobre todos eles; tu és a cabeça de ouro.  
E depois de ti se levantará outro reino , inferior ao teu;  
e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a 
terra.  
 
 
 
 

        O sonho profético de Daniel 2 descreve cinco grandes 
Impérios, desde a antiga Babilónia até ao Império Mundial 
final do Anticristo, que  é destruído pelo Reino de Deus. Este 
sonho que é uma profecia, foi dado a Nabucodonozor . 
A profecia começa com o rei da Babilônia e não inclui os 
governos mundiais anteriores do Egipto e Assíria por já terem 
passado. 
        De acordo com a Palavra de Deus, o grande reino da 
Babilónia, a “cidade dourada” da antiguidade (Isaías 14:4), 
com o seu grande rei Nabucodonosor, era a cabeça de ouro. 
Nabucodonosor era o melhor destes impérios, porque ele 
clamou Deus como o Deus altíssimo acima de todos os outros 
deuses Daniel 2:47, e ordenou que todo o seu povo 
reverenciasse o Senhor. Daniel 3:29. Mais tarde ele  foi salvo!  
Daniel 4:37.  
          As várias partes do corpo são simbólicas no que se refere 
à interpretação. A cabeça, como símbolo é sem duvida o 
sinónimo daquilo que os  Babilónios eram: muito inteligentes e 
espertos. Eles sabiam astronomia, astrologia e eram cientistas 
         O Reino que se seguiu como potencia, na história é  o 
reino duplo  Medo-Pérsia . Eles conquistaram a Babilónia em 
538ac  
        Lemos em Dan 5:1-31, como Dário entrou na cidade, 
quando Belsazar festejava com 1000 generais a sua gloria.(ver 
a profecia nº26 deste capitulo)  
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E o quarto reino será forte  como ferro; pois, como o ferro, 
esmiúça e quebra tudo; como o ferro que quebra todas as 
coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E, quanto ao 
que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e 
em parte de ferro, isso será um reino dividido; contudo 
haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o 
ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés 
eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma 
parte o reino será forte , e por outra será frágil 

   

 
 

 
 

Estátua e Material Reino Período 
A cabeça de Ouro Babilonia 606 -539 AC.  
O peito e braços de 
prata Medo pérsia 539 -331 AC.  
A barriga e coxas de 
bronze  Grécia 331 -168 AC.  
As pernas de ferro Roma 168 AC - 476  
Os pés misturados com 
ferro e barro Império Romano  476 …  
O corte de pedra para 
fora sem mãos 

O Reino de 
Cristo Futuro   

 Além disso, Jeremias, 55 anos antes , tinha profetizado que os 
Medos conquistariam a Babilônia.(Jer.51:11-28), por causa 
daquilo que fizeram ao templo (Dan.1.2)      O reino duplo da 
Medo-Pérsia é retratado  por dois braços. Os Medos e os 
Persas eram muito talentosos com as mãos, com artesanato e 
com construção.  
 
Sabemos pela História que o terceiro reino (de bronze), aquele 
que se seguiu à Pérsia, foi o Império Grego. Daniel profetiza 
especificamente que a Grécia conquistaria a Medo-Pérsia. 
(Daniel 8:21,22) Isso foi cumprido no ano 333 A.C., 219 anos 
depois da profecia ser dada!  
Os Gregos, simbolizados pelo ventre, eram grandes 
gastrónomos, gostavam de comer e de se banquetear. Eles 
também tinham em alta estima o sexo, e fizeram lindas 
estátuas nuas do corpo humano(Principalmente em bronze). 
Por isso é , apropriado que também fosse simbolizado pelas 
coxas na estátua.  
Além de serem extremamente interessados no sexo, os Gregos 
interessavam-se pela filosofia, religião e coisas espirituais. As 
religiões são da opinião que o centro do espírito está no ventre. 
Como o próprio Jesus disse, “Rios d’água viva correrão do seu 
ventre. E isto disse Ele do Espírito.”  Jo7:38,29 
 
Pela  História, sabemos que o quarto reino foi Roma. Roma foi 
um reino  com punhos de ferro.De tal forma “dominou tudo” 
que durante quase 100 anos não houve grandes guerras.  
Roma é simbolizada por duas pernas de ferro: Roma dividiu-se 
em duas partes no seu declínio: O Império do Ocidente tinha a 
sua capital em Roma, e o Império do Oriente, chamado de 
Império Bizantino, tinha a sua capital em Constantinopla.  
     Itália, o coração do Império Romano, tem a forma de uma 
perna!  
 Roma foi a mais forte destes reinos. Por isso  é simbolizada 
pelo ferro. E também com duas pernas! Eles foram grandes 
marchadores. Construíram  estradas pavimentadas. 
Construíram auto-estradas de pedra em toda parte para terem 
fácil acesso com as suas legiões. 
 
O ferro que continua das pernas para os pés e dedos dos pés da 
estátua, é uma espécie de continuação do Império Romano. 
Depois da sua queda, Roma foi quebrada nos países de “ferro” 
e “barro” dos pés e dos dedos. Estes representam os dois tipos 
de governos que o Mundo tem conhecido desde a queda de 
Roma: ditaduras e democracias.  
      Na Palavra de Deus, o barro sempre simboliza o povo . 
Como Is 64:8 diz: “Nós somos o barro”. Um governo eleito em 
parte é um reino forte” — ferro - “mas por outro lado é  frágil” 
— barro. Podem facilmente ser destituídos.  
 A Pedra que “feriu a estátua” (Daniel 2:34) é Jesus e este 
grande Monte que encheu toda a Terra” (Daniel 2:35)  é o 
Reino Milenar de Deus, o Reino de Cristo sobre a Terra!  Miq 
4:1-3. Esta Pedra esmaga a estátua pela força e  destrói-a e 
não deixa nenhum resto dela! Diz que o vento leva os 
governos do Homem “como pragana”.  
 Daniel 2:35 e Isaías 17:13.  
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35-PROFECIA DOS 4 ANIMAIS  -  REINOS-Dan.7 
Daniel 7:2 - Falou Daniel, e disse: Eu estava olhando na 
minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu 
agitavam o mar grande.  
Daniel 7:3 - E quatro animais grandes, diferentes uns dos 
outros, subiam do mar 

Daniel 7:4 - O 1º era como leão,  e 
tinha asas de águia; enquanto eu olhava, foram-lhe 
arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé 
como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem 
Daniel 7:5)- Continuei olhando, e eis aqui o segundo 

animal, semelhante a um urso ,  o qual se 
levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os 
seus dentes; e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita 
carne  
Daniel 7:6 - Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui 

outro, semelhante a um leopardo   e tinha 
quatro asas de ave nas suas costas; tinha também este 
animal quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio 
Daniel 7:7 - Depois disto eu continuei olhando nas visões 
da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e 
muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro; ele 
devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que 
sobejava; era diferente de todos os animais que apareceram 
antes dele, e tinha dez chifres 
Daniel 7:8 - Estando eu a considerar os chifres, eis que, 
entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três 
dos primeiros chifres foram arrancados; e eis que neste chifre 
havia olhos , como os de homem, e uma boca que falava 

grandes coisas                      
Daniel 7:9 - Eu continuei olhando, até que foram postos 
uns tronos, e um ancião de dias se assentou; a sua veste era 
branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura 
lã; e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de 
fogo ardente  
 
 

O grande mar- corresponde ao mar Mediterrâneo que circunda 
os reinos que estão simbolizados pelos animais. 

1 - O primeiro animal tinha a aparência de uma leão com 
asas, que é o primeiro  império mundial que durou de 606 a 
539 a.C., este foi  o império Babilónico, que corresponde a 
cabeça da estátua (  Dan 2:32-37-38),  o império babilónico 
foi  poderoso   em   conquistas,  por  isso é  comparado como  
leão,  as  asas de águia  representam a rapidez da Babilónia 
nas suas conquistas  . Ela podia mover-se em todas as 
direcções e foi assim que conquistou a Assíria, o Egipto, a e o 
restante do mundo conhecido. O  verso 4, fala do leão ate que 
as suas asas  foram arrancadas-  corresponde á queda do 
império que passou a  ser dos Medos e Persas. Dan 5:25-31 

2 - O segundo animal era semelhante a um urso que tinha 
na boca três costelas. O animal é feroz e cruel, despedaça com 
força as suas vítimas. Este animal representa o Império Medo-
Persa que corresponde aos braços e ao peito de prata, da 
estátua de Daniel 2. As três costelas que ele tem presas na 
boca são as três nações conquistadas pelo Império Medo-
Persa: Assíria, Babilónia e Egipto 

3 - O terceiro animal era semelhante ao leopardo,  é o  
terceiro império  mundial que durou de 331 a 168 a.C. , que 
corresponde a Grécia - o Império Macedônico de Alexandre, o 
Grande. O leopardo possuía quatro cabeças, isto mostra a 
quádrupla divisão do império grego depois da morte de 
Alexandre, que foram o Egipto, Macedonia, Síria e Ásia 
Menor divididas pelos seus quatro generais: Cassandro, 
Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu,  
4 - O quarto animal corresponde ao império Romano. Assim 
como este animal tinha dentes de ferro, a estátua do cap.2 de 
Daniel tinha  os pés em parte de ferro, sendo as pernas por 
inteiro de ferro. Este   animal possui 10 chifres . Dan 7:7, e a 
estátua possui  os 10 dedos dos pés. Dan 2:33.  
Os dez chifres da besta do Apoc 13:1. são  os mesmos que as  
dez pontas  deste animal, o mesmo que os dez  dedos  dos pés  
da estátua.  
O  chifre pequeno do quarto animal, representa o anticristo 
que  se  levantará  apoiado por dez nações,  e  irá  abater  três 
nações. Este animal não possui nome,  mas  é terrível  , 
espantoso e  forte,  nada se compare a ele, não há nada tão 
monstruoso.  
 Roma como império foi conquistada pelos Hunos em 476, mas 
o império, politico e religioso dessa Roma ainda subsiste, pelo 
menos espiritualmente passou a ser representado pela Igreja 
Romana.. Desapareceram os Césares, e surgiram os papas, com 
incríveis semelhanças, como o título de "Sumo Pontífice" que 
tanto os imperadores usaram como os papas ainda usam. A 
infalibilidade de ambos, os primeiros considerados deuses, os 
segundos considerados representantes de Deus na terra, para 
ambos, suas palavras consideradas indiscutíveis. As 
vestimentas dos senadores romanos, carmim, que é uma 
mistura de azul e vermelho, é a mesma dos cardeais e ambos 
são considerados príncipes, os primeiros do Império Romano, 
os segundos da Igreja Romana.  
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36- PROFECIA DOS REINOS DE DAN.8 
Daniel 8:1-9  “No ano terceiro do 
reinado do rei Belsazar, eu, 
Daniel, tive uma visão depois 
daquela que eu tivera a princípio.  
Quando a visão me veio, pareceu-
me estar eu na cidadela de Susã, 
que é província de Elão, e vi que 
estava junto ao rio Ulai.  Então, 
levantei os olhos e vi, e eis que, 
diante do rio, estava um carneiro, 
o qual tinha dois chifres , e os dois 
chifres eram altos, mas um, mais 
alto do que o outro; e o mais alto 
subiu por último.  Vi que o 
carneiro dava marradas para o 
ocidente, e para o norte, e para o 
sul; e nenhum dos animais lhe 
podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu 
poder; ele, porém, fazia segundo a sua vontade e, assim, se 
engrandecia.   
 
Estando eu observando, 
eis que um bode vinha do 
ocidente sobre toda a terra, 
mas sem tocar no chão; 
este bode tinha um chifre 
notável entre os olhos;  
dirigiu-se ao carneiro que 
tinha os dois chifres, o 
qual eu tinha visto diante 
do rio; e correu contra ele 
com todo o seu furioso 
poder.  Vi-o chegar perto 
do carneiro, e, enfurecido 
contra ele, o feriu e lhe 
quebrou os dois chifres, 
pois não havia força no 
carneiro para lhe resistir; e o bode o lançou por terra e o 
pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro 
do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira; e, na 
sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar 
saíram quatro chifres notáveis, para os quatro ventos do 
céu.  De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou 
muito forte para o sul, para o oriente e para a terra 
gloriosa.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)     Um carneiro com dois chifres – O império Medo-Persa, a 
Pérsia tornou-se, mais tarde, o poder dominante, o chifre mais 
alto que subiu por último. Ciro conquistou a Líbia em 547 a.c. 
e a Babilónia em 539. Cambises estendeu as conquistas em 
direcção do sul, ao Egipto e Etiópia, em 525. Territorialmente, 
tornou-se maior que o anterior império babilónico. 
b)    Um bode com um chifre – É a Grécia de Alexandre, que 
veio do ocidente em relação ao império Persa. As conquistas de 
Alexandre foram velozes. O chifre notável era o próprio 
Alexandre, seu primeiro rei. Conquistador algum antes dele 
jamais cobrira tanto território tão rapidamente. Assim, o facto 
de que na visão o bode aparece como que voando, sem tocar o 
solo, correspondia à rápida conquista de Alexandre, o Grande. 
Isso também fica implícito na visão de Dan. 7, onde o terceiro 
império, a Grécia, foi comparado a um leopardo, um animal 
muito rápido, que na visão aparece com quatro asas, para 
indicar  grande velocidade (Dn. 7.2). 
Alexandre, o Grande, morreu em 323 a.c.., aos 33 anos de 
idade, um homem capaz de conquistar o mundo, mas incapaz 
de reprimir seus próprios impulsos. O império foi dividido entre 
os seus 4 generais. 
c)  Um chifre grande – Foi Alexandre, O Grande(8.21) 
 d)  Quatro chifres pequenos – Os 4 generais de Alexandre que 
dividiram o reino da Grécia entre si. Cassandro recebeu a 
Macedônia e a Grécia; Lisímaco ocupou a Trácia, a Bítínia e a 
maior par te da Ásia Menor; Seleuco assumiu a Síria e a área 
ao leste deste país, inclusive a Babilônia; Ptolomeu ficou com o 
Egito, e  provavelmente a Palestina e a Arábia. 
e)  Um chifre pequeno que saiu de um dos quatro e cresceu 
muito e se tornou arrogante –, O pequeno chifre aqui 
mencionado, todavia, manifestou seu poder para o Sul, o 
Oriente e a "terra gloriosa", ou seja, Jerusalém. Há uma 
distinção óbvia entre o pequeno chifre mencionado aqui e o 
referido em Daniel 7.8. Este surge do quarto império (Roma), 
no seu estágio final que, correctamente interpretado, ainda se 
refere ao futuro. Em contraste, o pequeno chifre de Dan8.9 
surge do terceiro império (Grego) e relaciona-se a uma profecia 
que já se cumpriu na pessoa de Antíoco Epifânio, governante 
da Síria de 175-164 a.c. 
Antíoco suspendeu os sacrifícios diários oferecidos pelos judeus 
no Templo e profanou o santuário  (v. 13), a fim de 
transformá-lo num templo pagão. Ele satisfez o requisito de 
lançar por terra a verdade (v. 12). A história registou que 
Antíoco, ao assumir o título Epifânio, que significa "[deus 
manifesto", declarou que era divino, tal como o pequeno chifre 
de Dan 7 fará na Grande Tributação.  
Milhares de judeus foram mortas por ordem de Antíoco 
Epifânio, numa tentativa de erradicar a religião judaica; mas 
isso de nada adiantou. 
A afirmação de que transcorreriam 2.300 tardes e manhãs, 
antes do santuário ser reconsagrado, provocou uma variedade 
de interpretações. Os adventistas do Sétimo Dia (uma seita) 
entendem os 2.300 dias como igual período de anos, e, com base 
nisso, esperavam o ponto culminante da segunda vinda de 
Cristo em 1884 (uma das maiores heresias desta seita).O v.14 
não fala 2300 dias, mas 2300 tardes e manhãs, que estão 
relacionados, pelo contexto, com sacrifício diário do templo. 
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Daniel 8:10 - E se engrandeceu até contra o exército do 
céu; e a alguns do exército, e das estrelas, lançou por terra, 
e os pisou. 
Daniel 8:11 - E se engrandeceu até contra o príncipe do 
exército; e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar 
do seu santuário foi lançado por terra. 
 
Daniel 8:13 - 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 
Daniel 8:14 - E ele me disse: Até duas mil e trezentas 
tardes e manhãs; e o santuário será purificado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro, ao pôr do sol" 
(Êx.29:39); (Nm.28:2-4,8); .(Ed.3:3); ou seja, 1150 dias que 
corresponde a 2300 tardes e manhãs ou 2300 sacrifícios.  
O Dr. Nigh (Editora Vida) afirma que no original são 1150 
não 2300 dias". O templo foi profanado em 25 de Dezembro de 
167 a.C.  quando os sacrifícios foram interrompidos à força por 
Antíoco Epifânio, e um altar e uma estátua grega foram 
erigidos no templo, a fim de representar a adoração pagã. 
  
Antíoco Epifânio dirigiu cartas, a Jerusalém, e a todas as 
cidades de Judá: mandando-lhes que seguissem as leis das 
nações da terra. Proibiu que no Templo de Deus se fizessem 
holocaustos, sacrifícios, e oferta em expiação pelo pecado. E 
proibiu os lugares santos, e o santo povo de Israel. Também , 
mandou que se edificassem altares, e templos, e que se 
levantassem ídolos, e sacrificasse carne de porco. E reses 
imundas...'(Cap.1, vrs.41,41,46-50 de 1Macabeus).  
Os registos históricos confirmam as sombrias características de 
Antíoco Epifânio. Ele foi considerado um louco sanguinário 
pelos historiadores gregos e um fomentador de intrigas entre o 
seu reino e o Egipto.  
Com a ida de Antíoco Epifânio ao Egito correu o boato de que 
ele fora morto e os judeus começaram a celebrar. Sabedor disso, 
voltou a Jerusalém, sitiou e tomou a cidade, e massacrou 
40.000 judeus. Para mostrar o seu desprezo pela religião 
judaica, entrou no Santo dos Santos, sacrificou uma porca 
sobre o altar, e espargiu o sangue sobre o edifício. Por sua 
ordem o templo passou a ser templo do Zeus Olímpio; 
proibiram-se  culto e os sacrifícios judaicos que foram 
substituídos pelos ritos pagãos e os pátios do Templo 
transformados em lugares de lúbricos bacanais (festas de 
orgias). Proibiu-se a circuncisão, e quem tivesse  uma cópia da 
Lei  seria culpado por ofensa punível com a morte. 
Os judeus resistiram. Um homem chamado Eleazar, idoso 
escriba de elevada posição, foi morto porque se recusou a comer 
carne de porco. Um após outro, a mãe e seus sete filhos tiveram 
a língua cortada, os dedos das mãos e dos pés amputados, e 
lançados num tacho a ferver. Um grupo de mil pessoas, foi 
atacado  no sábado. Recusando-se a quebrar as proibições 
sabáticas, foram mortos sem luta  
 
Milhares foram sacrificados, e nessa conjuntura irrompeu a 
revolta dos Macabeus. Os actos de bravura dos Macabeus 
acabaram por vencer, no final de 165 a.c., No vigésimo quinto 
dia de quisleu, de 165 a.c., Judas, o Macabeu, depois de 
purificar o  santuário, reconsagrou-o acendendo as lâmpadas 
do candelabro sagrado, oferecendo incenso no altar de ouro. 
Levou oferendas ao altar dos sacrifícios e decretou que todos os 
anos o evento fosse comemorado, nascendo assim a 
'CHANUKAH', festa da Dedicação - João 10:22. 
O dicionário Bíblico de J. Davis, refere-se assim sobre a festa 
da Dedicação: "Nome de uma festa anual, instituída por Judas 
Macabeu no ano 165 a.C. para comemorar a purificação e 
restauração do temp lo, três anos depois que havia sido 
profanado (aproximadamente 1150 dias, Dn. 8:14) pela 
idolatria grega introduzida por Antíoco Epifanes, (1Macabeus 
4:52-59)... Jesus compareceu a esta solenidade, pelo menos uma 
vez, quando pronunciou um discurso em Jerusalém,  



Profecias cumpridas 

Samuel Pereira. Pág.27 

37 – PROFECIA DAS 70 SEMANAS –Dan. 9 
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 
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 
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 
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 
 
 
 
 
 
 
 

A palavra hebraica traduzida nas nossas Bíblias por "semanas", 
significa SETES". Os judeus tinham tanto "setes de dias" como 
"setes de anos":  
Exemplo do uso "semana" para indicar sete anos - Gn.29:26-28 
 
Devemos ler Dn.9:27 assim: "Setenta SETES estão determinados 
sobre o teu povo..." A maior segurança para esta afirmação, é que 
a maior parte desta profecia já foi cumprida literalmente, e 
dentro do tempo previsto. As 70 semanas de anos somam 490 
anos. Este é o tempo total do programa de Deus para Israel até 
ao fim. 
A profecia mostra 6 objectivos que serão atingidos quando as 70 
semanas forem cumpridas: 
1 - Extinguir a transgressão     
2 - Dar fim aos pecados         
3 - Expiar a iniquidade 
4 - Trazer a justiça eterna  
5 - Selar a visão e a profecia   
6 - Ungir o Santo dos Santos (O Senhor Jesus Cristo).  
Tudo isso acontecerá somente quando o Reino de Cristo for 
estabelecido na Terra. Dn.7:13,14 
Início : Ordem do Rei Artaxerxes para restaurar Jerusalém em 14 
de Março de 445 A.C. Ne.2:1-8  
Término : Segunda vinda para reinar.  
Os 490 anos dividem-se em 3 partes: 49 + 434 + 7 anos.  
49+434 anos somam 173.880 dias.  
Contando 173.880 dias à partir de 14 de Março de 445 AC, 
chegamos ao dia 6 de Abril de 32  - A única vez que Jesus se 
apresentou oficialmente como Rei em Jerusalém. Lc.19:28-42.  
Neste exacto dia, terminam as 69 semanas, isto é, 483 anos da 
profecia. Faltam 7 anos para que a profecia se complete.  
Foi depois de Sua entrada em Jerusalém, apresentando-se como 
Rei, que Jesus Cristo foi morto. No texto da profecia, o tempo 
exacto do intervalo que haveria entre a 69a. e a 70a. semana, 
não é mencionado, mas apenas os dois factos importantes que 
ocorriam neste intervalo:  
1 . O Messias seria morto.    
2 . A cidade e o Santuário seriam destruídos.  
O Verso 26 menciona outro príncipe, agora com letras 
minúsculas, e sem unção: "...e o POVO de um príncipe que há de 
vir destruirá a cidade".  
É o POVO que destruirá a cidade, e não o príncipe. O povo que 
destruiu Jerusalém depois que o Messias foi morto foi  o exercito 
Romano, no ano 70 DC, sob o comando de Tito . 
A última das setentas semanas de Daniel ainda não se cumpriu, 
devido ao povo Judeu não estar na cidade santa e o templo 
reconstruído ( Daniel 9:24 ), mas esta profecia irá se r cumprida  
sobre o povo Judeu. Os Romanos invadiram Jerusalém no ano 70  
e expulsaram os Judeus da cidade, e os mesmos foram dispersos 
para muitas nações ( Ezeq. 36:19-20, Lucas 21:24 ),.Nesta data 
a profecia foi interrompida. Esta última semana só se  irá iniciar 
quando acabar o tempo dos gentios (  Lucas 21:24 ),A 70ª 
Semana também é chamada de grande tribulação (  Mat 24:21)  
que terá a duração de sete anos, dividida sem duas partes de três 
anos e meio   
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38- A CASA DE DEUS SERIA CHAMADA CASA DE ORAÇÃO 

Isaías 56:7…  porque a minha casa será chamada casa de 
oração para todos os povos. 
Marcos 11:17 - E os ensinava, dizendo: Não está escrito: 
A minha casa será chamada, por todas as nações, casa de 
oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. 
Mat.21.13 Luc. 19.46 

Nos dias de Hoje  

39 – DUREZA DE ISRAEL PARA COM O MESSIAS 
Romanos 11:25 - Porque não quero, irmãos, que ignoreis 
este segredo (para que não presumais de vós mesmos): que 
o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a 
plenitude dos gentios haja entrado. 

Desde os dias de Cristo aos  dias de Hoje. 

40 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


