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CRONOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROFECIA DE DANIEL - 70 SEMANAS 
24"Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, 
para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, 
e para ungir o santíssimo.          25"Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda 
restaurar e reconstruir Jerusalém até que o Ungido, o líder, venha, haverá sete semanas, e sessenta e duas 
semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis.         26Depois das sessenta e 
duas semanas, o Ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão 
destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação: Guerras continuarão até o 
fim, e desolações foram decretadas.        27Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No 
meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, 
até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado". Daniel 9:24-27 

 

a.70 semanas Dan 9.24 - A palavra ________ em hebraico – SHABUA – 7 anos (70 semanas de 
anos = 490 anos) 
b.Início das 69 semanas Dan 9.25 – decreto de reconstrução de Jerusalém  
“Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes...” - Neemias 2.1 
- ano vigésimo do rei Artaxerxes -  445 
a.C. – ano do decreto do rei.  
c.Primeiras 7 semanas – 49 anos 
- É o período da reconstrução do templo  
de Jerusalém. 
d.62 semanas Dan 9.26 – 434 anos 
- Até o sacrifício de Jesus 
e.70ª semana – 7 anos Grande 
Tribulação 
- Ainda não aconteceu. Na era da igreja o  
relógio parou. Este tempo é flexível.  
Obs: Cálculos aproximados com diferenças 
de calendário. 

 
GRANDE TRIBULAÇÃO 

 

 

É o período onde o mundo sofrerá um pesado juízo de Deus através de pragas, guerras e forças da natureza 
em convulsão, por ter rejeitado a Jesus com salvador. Nesse período, haverá grande perseguição e martírio 
promovidos pelo Anticristo. Serão dias de tormento. Os homens desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. 
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Jesus profetiza que serão dias difíceis - Porque haverá então _______________ como nunca houve 
desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém 
sobreviveria; mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24:21-22 
 

Apocalipse 6 a 19 - descrição mais extensa e detalhada deste período. 
 

Quando acontecerá?   Após o ______________da igreja. Início da 70ª semana de Daniel – Dan 9.27 
 

Qual será a duração da Grande Tribulação? Última semana de Daniel. 7 anos. Em duas fases de 3 anos 
e meio. 
Apc 11.3 - Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante ______ dias. 
 

Apc 13.5 - À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade 
para agir durante____________________ 
 
A igreja de Cristo sofrerá a Grande Tribulação?  
Apc 3.10- Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da 
hora da ___________ que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. 
 

Dan 12.1,2- Haverá um tempo de _________tal como nunca houve desde o início das nações e até então. 
Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será _______. Multidões que 
dormem no pó da terra acordarão: uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. 
 
Haverá salvação na Grande Tribulação?  
Ap 7.14 ........................................................................................................................................................... 
 
 
EVENTOS NO MUNDO DURANTE A GRANDE TRIBULAÇÃO – OS ÚLTIMOS 7 ANOS  
 
- Surgimento do __________ e pacto com os judeus. Dan 9.27; Apc 11.7; 2 Tes 2.1-4;8-12 
- O Templo judaico será edificado no devido lugar em Jerusalém. Mat 24.15; 2 Tes 2.3,4  
- O Senhor levanta duas _____________, e lhes dá poder de profetizar por 1260 dias.  Apc 11.2-13 
- A marca da ________ é imposta pelo Anticristo. Apc 13.16-17 
- Desencadeia-se ferrenha perseguição aos cristãos como nunca se houve. Luc 21.24; Apc 7.14 
 
 

 

 

 

Tarefa pra casa: Ler apocalipse 16-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (3,0) + TESTE (5,0) –TOTAL: 
10,0 
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