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Lições de Daniel 9 
 

Ekkehardt Mueller 
  
 
Quando empregados desejam alcançar êxito em alguma coisa com seus supervisores, eles têm diversas opções: 
submeter uma petição, coletar assinaturas, insinuar para alguém um favor com os supervisores, ou até mesmo 
ameaça-los ou suborna-los. Daniel usa abordagens diferentes com Deus. Ele ora. Ele fala abertamente com o 
Senhor.  

  
I.  Estrutura do Capítulo  
•  Prólogo (v. 1)  
•  O Estudo da Escritura de Daniel (v. 2)  
•  A Oração de Daniel (vv. 3–19)  

•  Confissão de pecados (vv. 3–14)  
•  Pedido para a restauração de Jerusalém e do templo (vv. 15–19)  

•  A Reação de Deus (vv. 20–27)  
•  O aparecimento de Gabriel (vv. 20–22a)  
•  A fala de Gabriel (vv. 22b–27)  
•  Conexão com os capítulos anteriores (v. 22b)  
•  Apreciação de Daniel como uma pessoa (v. 23)  
•  As setenta semanas para Israel (vv. 24–27)  

  
II. Vista Geral do Capítulo 

Embora o capítulo esteja projetado numa estrutura narrativa e contenha critérios para a vida prática de um 
crente—especificamente sobre como se relacionar com Deus—ele também contém uma das profecias bíblicas 
mais fascinantes.  

  
III.  Discussão do Capítulo 
       1.  Prólogo  
v. 1            Com Daniel 9 chegamos ao tempo dos Medos e Persas. Por anos Daniel tinha pensado sobre o 

capítulo anterior (Dn 8), especialmente o elemento tempo que ele não podia entender.  
       
       2.  O Estudo da Escritura e Oração de Daniel 
vv. 2–3       As pessoas escolhem diferentes maneiras para encontrar respostas para questões importantes a 

respeito da vida e do futuro. Elas podem ler o horóscopo, consultar a astrologia, envolver-se no 
ocultismo e espiritismo, procurar explicações científicas, consultar amigos e especialistas, ou se 
voltar para Deus através da oração e estudo da Sua Palavra. Daniel escolhe a melhor opção: ele 
estuda a Escritura e ora. Quando o profeta Jeremias falou a respeito do exílio Babilônico do 
Reino do Sul (Judá), ele mencionou a duração de setenta anos literais do exílio (Jr 29:10). Este 
período estava chegando a um fim, e a desobediência do povo de Deus pode ter feito Daniel se 
espantar se este tempo se prolongaria pelas 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Então ele 
jejua e ora por esclarecimento e entendimento vindos de Deus.  

 
vv. 4-14      A primeira parte da oração consiste de um pedido de perdão do pecado.  
                  Quais pecados são mencionados?  
                  -  Apostasia do verdadeiro Deus  
                  -  Desobediência aos mandamentos de Deus  
                  -  Desobediência aos mensageiros de Deus 
                  -  Nenhuma confissão dos pecados e retorno em direção a Deus  
                 -  Negligência da verdade  
                 O pecado precisa ser levado a sério porque tipicamente suas consequências são inevitáveis. 

Daniel se inclui com seu povo nesta oração e não se distância de eles – embora ele não seja 
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retratado na Escritura como sendo desobediente e tendo se afastado de Deus. Ele não se 
considera melhor que os outros, sabendo que todas as pessoas são pecadoras e dependentes da 
graça de Deus.  

                 Como Deus é apresentado na oração de Daniel?  
-  Deus é grande e temível.  
-  Em Seu amor Ele mantém Seu concerto com Seu povo, incluindo promessas (bênçãos e 

maldições).  
-  Ele é justo e reto.  
-  Ele é misericordioso e pronto para perdoar pecados. 

 
vv. 15-19  Daniel se volta para Deus com sua petição para a restauração de Jerusalém e do templo. Ele 

apela à honra e reputação de Deus (“por sua própria causa”). O verso 18b soa muito semelhante 
às palavras de Paulo (Rm 3:23-24; Ef 2:8-9), enfatizando que não existe mérito humano que 
possa obter o favor de Deus, somente a graça de Deus. Somos pecadores (Rm 3:10-12) e somos 
salvos por Jesus Cristo somente (At 4:12), se crermos nEle.  
        

        3. A Reação de Deus  
             a. O Aparecimento de Gabriel  
vv. 20-22    Como Deus responde as orações (de acordo com a Bíblia)?  

-   Deus pode responder imediatamente, como neste caso.  
-   A resposta ao nosso pedido pode não ser visto fácil e diretamente (e.g., Job).  
-   Deus pode não responder como Lhe temos pedido (e.g., o espinho na carne de Paulo).  
-   Em todo caso, Deus aprecia nossas orações.  
-   Ele sempre reage, mas de uma maneira que Ele considera melhor, porque Ele nos ama (e.g., 

não foi permitido que Moisés entrasse na terra prometida, porém ele foi levado para o céu 
depois de sua morte).  

  
                  b. A Fala de Gabriel  
v. 23      Deus ama Daniel, e Ele nos ama.  

Ele ouve nossas orações e é gracioso e misericordioso.  
A visão mencionada em Daniel 9:21 é a visão de Daniel 8. Gabriel agora ajuda Daniel a 
entender o elemento tempo de Daniel 8, as 2.300 tardes e manhãs (veja também o v. 23).  

  
v. 24      As setenta semanas são semanas de anos (490 anos). Elas se referem ao povo de Deus do 

passado. O fim da transgressão e do pecado, a expiação da iniquidade, o trazer da justiça eterna, 
e a unção do lugar santíssimo se referem ao cumprimento do plano de salvação como trazido 
por Jesus no final das setenta semanas.  

  
v. 25      O tempo do início dos 490 anos está ligado ao decreto para reconstruir Jerusalém. Houve três 

decretos (537 AC, 520 AC, 457 AC), porém o terceiro, promulgado pelo Rei Artaxerxes, foi o 
mais abrangente e garantiu aos Judeus alguma espécie de autonomia.  

                  
O ungido sem dúvida é o Messias, Jesus. Ele apareceria depois de sete mais sessenta e duas 
semanas—isto é, depois de 483 anos, no ano 27 AD. Neste ano Jesus foi batizado (ungido) e 
iniciou Seu ministério público.  

  
v. 26      Algum tempo depois das sessenta e nove semanas o Messias morreria. O verso 27 provê 

informação adicional. O restante do verso se refere aos Romanos e à destruição de Jerusalém 
em 70 AD. A respeito da “inundação,” veja Isaías 8:7-8.  

  
v. 27       Jesus fortaleceria o concerto que Deus tinha estabelecido com Seu povo. Ele mesmo traria o 

novo concerto (Hb 10:16-17), uma continuação do velho concerto. No meio da última semana 
(a septuagésima semana)—isto é, depois dos três anos e meio, o sistema sacrificial chegaria a 
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um fim. A cortina do templo seria rasgada (Mt 27:51) e o sistema de prefiguração terminaria. A 
“abominação da desolação” aponta para a destruição Romana de Jerusalém. Jesus menciona 
este fato em Mateus 24:15-21. As setenta semanas (490 anos) terminariam em 34 AD. Neste 
tempo Estevão morreria como o primeiro mártir Cristão.  

                  
                  c. A Relação com Daniel 8  

Os versos 21 e 23 têm estabelecido uma relação entre Daniel 9 e Daniel 8 com seu elemento 
tempo não explicado (ligações linguísticas e conceituais). Portanto, os 490 anos devem ser 
associados com os 2.300 anos e isto de tal maneira que os 490 anos sejam uma parte dos 2.300 
anos e que os 490 anos, cujo ponto de início pode ser calculado, ajudem a estabelecer datas para 
os 2.300 anos. Isto somente é possível se as setenta semanas e as 2.300 tardes e manhãs tiverem 
o mesmo ponto de início. Os 490 anos se estendem de 457 AC a 34 AD e os 2.300 anos de 457 
AC a 1844 AD, o tempo do fim (Dn 8:17, 19, 26).  
  
Iniciando em 1844 AD o santuário celestial seria vindicado e purificado. Jesus iniciaria a 
segunda fase de Seu ministério sumo sacerdotal. Isto inclui uma obra especial de julgamento em 
favor dos santos (Dn 7 e 8). Quando este ministério chegar ao fim, Jesus virá novamente e 
estabelecerá Seu reino. 

 
IV.  Aplicação 
Daniel 9 trata particularmente de oração e da revelação da vinda do Messias, fornecendo datas exatas. Isto diz 
respeito a nós.  
•     Orar pode ser uma repetição de palavras sem significado. Também pode ser uma maravilhosa 

conversação com Deus. Para que isto aconteça é preciso desejar estabelecer um relacionamento com 
Deus. Isto inclui humildade, respeito, honestidade, abertura e confissão de pecados. Na oração podemos 
apresentar a Deus nosso louvor, gratidão e pedidos.  

•       Entretanto, às vezes existem problemas na oração. Primeiro, podemos não orar o suficiente. Podemos 
levar a Deus nossas petições, mas fugir. Podemos orar somente em tempos de aflição. Contudo, nosso Pai 
celestial Se deleita com a conversação diária conosco. Segundo, às vezes Deus parece não reagir às 
nossas orações. Muitos Cristãos têm experimentado estes tempos “áridos”. Porém nestas ocasiões Deus 
está especialmente junto a nós. 

•       Deus ouve as orações. Daniel é um exemplo de Deus respondendo ao     ser humano. Nós também 
experimentamos as intervenções de Deus.  

•       Deus tem um plano específico de salvação. Ele até mesmo tinha um tempo específico em mente para 
quando Seu Filho viria para nos salvar (Gl 4:4). Daniel 9 é um capítulo único, focalizando Jesus e Seu 
ministério. Ele provê a data precisa para o aparecimento público do Messias. Enquanto o Velho 
Testamento contém muitas profecias messiânicas que ajudam a identificar o Messias, a de Daniel 9 é de 
importância específica. Aceitando seriamente esta profecia única, é impossível falar sobre o aparecimento 
do Messias enviado por Deus antes ou depois do primeiro século AD. O Messias tinha que vir em 27 AD 
– nem mais cedo nem mais tarde. Com outras características adicionadas, não há outra maneira a não ser 
identificar Jesus de Nazaré como o Messias.  

 
 Mas Daniel 9 também resolve o enigma da profecia de tempo em Daniel 9. Novamente ela está associada 

com Jesus. Em 1844 Jesus como Sumo Sacerdote celestial iniciou uma fase de Seu ministério que 
restaurará o santuário celestial e trará a um fim o problema do pecado.  

 
 Deus nos deu profecias de tempo que foram cumpridas exatamente. Confiamos Nele e em Sua Palavra. O 

mal finalmente será derrotado e Seu reino de paz eterna será estabelecido.  
  
Conclusão 
Deus e Sua palavra são dignos de confiança, sendo esta cumprida de maneiras surpreendentes. Nós confiamos 
nEle. Em oração nos voltamos para o Senhor que nos ouve. 
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