A PROFECIA DAS 70 SEMANAS E A PRIMEIRA VINDA DE JESUS
457 AC (1)
31 DC
408 AC (2)
7 SEMANAS X 7 dias = literalmente 49 dias, mas 49 anos proféticos desde 457 AC até 408 AC
408 AC (2)
62 SEMANAS (62 semanas X 7 dias = literalmente 434 dias, mas 434 anos proféticos)

27 DC

408 a.C. + 434 anos = 27 d.C. (contado desde 1, porque nao existe o ano 0)

27DC

31DC (3)
Sabendo quando o ministério de Jesus começou e terminou, depois que Ele foi "cortado"
no "meio da semana", revela a definição do próprio Deus de "um dia por um ano",
porque Ele foi morto 3 anos e meio depois de começar Seu ministério. (Veja também Ezequiel 4:6)

no meio da semana
Como neste caso uma semana nao s
mas 7 anos profeticos, entao "o Mei
significa 3 anos e meio (outono do a
primavera do ano 31 DC, quando o

"Sabe e atende; desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Ungido, ao Príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas
semanas; as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos".

Dan. 9:25

vs. 26
vs. 27

"E depois de sessenta e duas semanas o Messias será cortado [morto], mas não para si mesmo [para todos, como o sacrifício do
Pessach para a humanidade …"
"E Ele [o Messias] firmará aliança com muitos por uma semana: e no meio da semana Ele [o Messias] fará cessar o sacrifício
e a oblação…" [Ele cumpriu o significado do sistema de sacrifícios através de Sua morte, e por isso Ele fez "cessar" o sacrifício]

(1)

Em 457 a.C. Artaxerxes emitiu um decreto para a reconstrução de Jerusalém, que teve lugar durante o tempo de Esdras Neemias. Esta reconstrução
dos muros e das ruas durou 49 anos, cumprindo assim as 49 semanas de Daniel 9:25. A obra foi concluída em 408 a.C.

(2)

A segunda divisão da profecia das 70 semanas é descrita como um período de 62 semanas, correspondendo a um período literal de 434 anos,
de 408 a.C. até 27 d.C., e esta data (27 d.C.) é "até o Messias, O Príncipe" adicionada ao período de 7 semanas (49 anos).

(3)

O período final da profecia as 70 semanas é descrito como "uma semana" (7 anos), quando o Messias seria "cortado" no "meio da semana"
(3 anos e meio), que é quando o cumprimento do sistema de sacrifícios teria lugar, com a morte de Jesus Cristo como sacrifício do pessach
por toda a humanidade. Jesus Cristo foi batizado e começou Seu ministério no outono do ano 27 d.C. (até a vinda do Messias) e foi morto
na primavera do ano 31 d.C., no dia do Pessach.

