
INTERPRETAÇÃO ADVENTISTA DA 
PROFECIA APOCALÍPTICA

DR. ARTUR STELE

pastor.adventistas.org/pt

https://pastor.adventistas.org/pt/


INTERPRETAÇÃO ADVENTISTA DA 
PROFECIA APOCALÍPTICA

D R .  A R T U R  S T E L E

O tópico de hoje é as profecias do tempo de Daniel 12 e a inter-
pretação geral das profecias apocalípticas. É muito signifi-

cativo perceber que nossa Igreja nasceu a partir de in-
terpretações das profecias apocalípticas. Aquele foi 

um tempo muito difícil de conciliar algumas teo-
rias e ideias sem base bíblica. Por isso é muito 

importante para a IASD continuar estudando as 
profecias. Olhemos, ainda que rapidamente, 
a história da interpretação profética. Já tive-
mos a oportunidade de apresentar um tópi-
co semelhante a esse para a DSA. Portanto, 
para esta apresentação, depois de ter rece-
bido muitas perguntas sobre aquele tema, 
eu tento, hoje, respondê-las com um pouco 
mais de profundidade. Porém, antes de ir ao 

ponto de Daniel 12, gostaria de falar um pou-
co sobre as diferentes escolas de interpreta-

ção da profecia apocalíptica. 

Uma delas é a chamada escola de abordagem pre-
terista. Não entraremos em detalhes porque há muitas 

ideias sem uma base bíblica mais correta. Por isso, é muito 
importante para nós, como Igreja, continuar estudando as profe-

cias. A base dessa interpretação está no fato de que se defende o fato de que todas 
essas profecias são literais. E por isso teríamos que desconectá-las do princípio 
dia-ano. Ao considerar que os 2.300 dias seriam cortados à metade, teríamos que 
diminuir o período profético. Desta maneira, estaríamos considerando que Deus 
não interveio na história. Com isso, deixando de considerar que os profetas rece-
beram mensagens de Deus que previram o futuro. 

Como resultado disso, todas as vezes que o profeta falou, isso teria que se cum-
prir em seus dias. Isso dá margem a entender que o profeta Daniel, esperando 
o cumprimento naqueles dias, voltava a postergar, uma vez que não identificava 
seu resultado naquele presente. Podemos perceber que a ideologia por trás dessa 
interpretação é a de que Deus está em algum lugar no céu, mas não intervém na 
história, o que é totalmente antibíblico. Assim, não vou gastar muito tempo nessa 
abordagem. 
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Há outra abordagem, que é a futurista. De fato, esse é um enfoque que se está 
tentando colocar dentro da Igreja Adventista. Isso é um desafio e um problema ao 
mesmo tempo. E veremos por quê. A fraqueza dessa abordagem é que ela também 
rejeita o princípio dia-ano, considerando que os períodos proféticos são literais e 
se cumprirão no final dos tempos; que virá o tempo em que alguém se levantará 
sendo o anticristo e somente a partir de então começarão todos os períodos de 
tempo.

A seguir, temos outra escola de interpretação profética, que é a de abordagem 
historicista, que nossa Igreja tem usado desde o princípio. Nossos pioneiros usa-
ram, nós também, e devo dizer que quando vamos à história, vemos os judeus e, 
inclusive, os reformadores, como Martinho Lutero. No entanto, a maioria deles, se-
parados do protestantismo tanto em sua abordagem preterista como na futurista 
das profecias apocalípticas... Nós nos mantemos na abordagem historicista por-
que cremos que é a mais confiável. Em essência, essa abordagem indica que uma 
mensagem foi dada a um profeta e que seu cumprimento começa no dia em que 
se deu a profecia e culmina com a segunda vinda de Cristo, quando novos céus e 
nova terra serão estabelecidos.

Essa abordagem crê que Deus é real e que pode intervir na história humana e 
que Deus pode revelar o futuro. De fato, isso se baseia na Bíblia. De fato, é a única 
abordagem que considera a mensagem bíblica de forma séria. Se alguém crê no 
relato bíblico de que Deus é real, de que Ele pode intervir hoje na história humana, 
de que pode revelar o futuro e de que Ele guia a história, então, essa é a única for-
ma a escolher. Mas, vejamos como nossos pioneiros, desde sempre, interpretaram 
as profecias de tempo de Daniel 12 e, com base nisso, vamos desenvolver alguns 

princípios que serão úteis para as profecias apocalípticas. 

De fato, no livro de Daniel, capítulo 12, há várias profecias 
de tempo. No verso 7, uma profecia de tempo que fala de 

“um tempo, dois tempos e metade de um tempo”, o mes-
mo que em Daniel 7:25. Com o uso do princípio dia-ano, 

vêm os tempos de 1.260 anos, 42 meses. Então, 
não há muita discussão sobre isso. Porém, 
a discussão reside sobre seu cumprimento, 

quando começou e quando termina. Então, 
nossos pioneiros e a tradição da Igreja Adven-
tista sempre contaram o ano 538 d.C. como o 
começo do período de 1260 dias. É um perío-
do de tempo em que a Igreja fiel foi persegui-

da pela Igreja Católica. E sempre dissemos que 
começou em 538 d.C. Nossos pioneiros e tam-
bém alguns teólogos, como Hasel, publicaram 

muito material sobre isso. Eles utilizaram o ano 
538 d.C. como o começo. 
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O que aconteceu nesse ano? Dizemos que ocorreram vários eventos importantes. 
Por exemplo, a liberação de Roma dos bárbaros Ostrogodos. Porém, o mais impor-
tante, que sempre enfatizamos, é o decreto de Justiniano. Nesse decreto, o bispo 
de Roma é feito cabeça de todas as Igrejas, de todos os bispos, e o verdadeiro e 
efetivo corregedor de todos os hereges. Portanto, em essência, o que aconteceu é 
que esse decreto colocou o Papa como cabeça de todas as Igrejas, de todos os bis-
pos, e como quem pode distinguir entre a verdade e o erro. 

Portanto, isso começa em 538, e vamos 1.260 anos chegando ao ano de 1798, ano 
em que a ferida mortal é recebida pelo Papa, através do general francês que o faz 
prisioneiro. Em nossa interpretação tradicional, há algo que foi discutido e con-
tinua sendo a fonte para poder interpretar esse período de tempo de 1.260 dias. 
Qual é a razão principal para que alguns começassem a duvidar? É que alguns his-
toricistas, ao estudar, encontraram evidências significativas de que esse decreto 
de Justiniano, tornando o bispo de Roma papa, cabeça de todas as igrejas, e quem 
decide entre a verdade e o erro, foi feito não em 538, mas em 533 d.C. Então, pionei-
ros e estudiosos adventistas agora têm um grande desafio. Quando se começa em 
533, não se pode falar em 1798! Como resultado, abandonam essa data e começam 
a aplicar algum tipo de abordagem futurista, dizendo: “Bom, temos que esperar até 
que a lei dominical comece e então a partir daí vamos começar a contar 1.260 dias, 
1.290 e assim por diante”.

Então, vamos ver o que realmente acontece em 533 e 538 d.C. Dediquei bastante 
tempo para estudar essas duas datas a fim de descobrir se nossa base não está 
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correta, já que todas as coisas construídas sobre essa data, realmente, seriam co-
lapsadas. Em meu estudo, descobri em documentos e material histórico, que, de 
fato, Justiniano assinou seu decreto em 533, mas o que realmente é interessante 
e significativo é que, ainda que se tenha decretado em 533, 
ele nunca foi implementado. Não o podiam implementar 
porque havia uma guerra constante e lutas, dentro e 
fora da Igreja. Havia uma guerra, e o império romano 
estava se dissolvendo. Uma guerra após a outra. 
Muitas tentativas de tomar a cidade de Roma. O 
governo civil estava preocupado em defender 
seu território, e todas essas questões eram o 
tema. O que realmente estava acontecendo 
é que o tempo entre 533 e 538 foi um tempo 
de desafios e problemas. Um papa era subs-
tituído por outro. Um era colocado no lugar 
de outro, e alguns, inclusive, ficaram em lu-
gares onde morreram de fome.

O estudo mostra que algo ocorreu, e é mui-
to significativo e interessante, mas antes de 
ir a isso, gostaria de dizer que, além disso, 538 
não é somente um ano significativo em conexão 
com o decreto de Justiniano. Senão que em 7 de 
maio de 538, ocorreu o terceiro concílio de Orleans, 
que foi presidido pelo arcebispo de Lion. Foi um con-
cílio de muita influência mundial, porque instituíram o 
domingo não somente como um dia proibido para o trabalho 
no campo, mas de completo descanso. Constantino foi quem decre-
tou o domingo como dia de adoração e descanso, mas permitiu o trabalho no cam-
po. Por isso, esse ano foi tão significativo. Vê-se que não era tanto como agora, já 
que nem o trabalho no campo era permitido. 

Além disso, o decreto considerava algum castigo a quem lhe desobedecesse. En-
tão, isso foi um acréscimo de Justiniano, ocorrido em 7 de maio de 538. Em outras 
palavras, o decreto colapsaria, e esse edito consagrou o domingo como dia de 
descanso e adoração, o que é muito significativo, porque, no final, no contexto da 
mensagem dos três anjos, o domingo será outra vez o problema entre os adorado-
res verdadeiros e falsos. Mas não pensamos que o decreto de 538 não tem nada a 
ver com o de 533. Eu gostaria de dar-lhes um exemplo moderno. Nós, que tivemos 
a oportunidade de trabalhar na Divisão Euro-Asiática entre 2000 e 2010, soubemos 
que em 2007 algo significativo aconteceu. Inadvertidamente, o presidente de então 
descobriu nos arquivos uma lei de liberdade religiosa de 1997, de autoria de Boris 
Yeltsin, presidente naquela época, sobre os problemas de natureza religiosa. 

Tal lei previa que as organizações religiosas e seus escritórios centrais não pode-
riam estar sediados e exercer atividades dentro dos estados da federação russa. 
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Só era permitida uma representação, mas eles não podiam estar en-
volvidos nem em atividades missionárias. Somente podiam adorar, 

como uma mera representação, mas sem nenhuma influência so-
bre a população local. E isso se deu devido às guerras, especial-
mente contra a República Tcheca e os muçulmanos. Yeltsin tinha 
medo de que o Parlamento russo entendesse que os missioná-
rios do mundo árabe estavam indo e influenciando, como algo 
benéfico à presença da teologia muçulmana a ponto de influen-

ciar os russos e levar-lhes ao extremismo religioso. Então, para 
proibir, decidiram aprovar essa lei. 

O mais interessante é que essa lei nunca foi aplicada, e essa divisão 
é, ainda hoje, uma organização centralizada e internacional, já que outros 

países formam parte de sua jurisdição. Então, quando em 2007, já com Putin como 
presidente, ele tomou essa lei para reaplicá-la, proibindo as organizações centra-
lizadas e representativas em território russo. Portanto, como resultado disso, tive-
mos que retirar nossos escritórios da Rússia e levá-los para a Alemanha. 

Algo semelhante a isso aconteceu em 533 d.C, quando Justiniano assinou o de-
creto que deu autoridade ao bispo de Roma, mas que acabou não sendo realiza-
do, algo que somente foi implementado em 538 pelo Papa Virgílio. Há uma história 
muito interessante sobre esse papa. Ele era descendente de uma família influente 
no Parlamento de Roma. Como tinha muitos relacionamentos influentes, ele tinha 
o sonho de se tornar um papa. Em 531, ingressou nas filas da Igreja Católica, como 
diácono. E vejam como se moveu rápido, pois, poucos anos depois, ele já era um 
dos candidatos ao papado. 

O atual papa, à época, decidiu que nomearia o novo pontífice logo depois de sua 
morte. Algo que sim o fez, mas com grande oposição em Roma. Ao final, foi algo que 
não se concretizou, tendo que eleger outro papa. Virgílio tinha tanta ambição que 
acabou sendo nomeado representante do papado em Constantinopla, tratando 
de, com isso, levá-lo para mais longe de seu intento. Estando lá, Virgílio começou 
a trabalhar na direção de alcançar seu sonho e estabeleceu relações com o impe-
rador, que começou a apoiar sua administração local, dando lugar a um plano de 
remover o papa daquela época e colocá-lo no lugar. 

Então, o que aconteceu foi muito interessante. Ao usar essa estratégia de costu-
rar um golpe de estado sobre o papa, tentou mostrar às pessoas que sua admi-
nistração era ruim. Fato é que, em 29 março de 537, ele assumiu o papado. O que é 
mais interessante é que quando derrubaram o papa deposto, e Virgílio assumiu, a 
população, de fato, não o seguia, mas, sim, o papa deposto. Por essa razão, Virgílio 
não pôde decretar nenhum edito, porque estava muito ocupado em desfazer-se 
do incômodo do papa deposto. Como saída, decidiu confiná-lo em um lugar com o 
objetivo de matá-lo de fome, o que de fato aconteceu em dezembro de 537. 
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O fato é que, somente com a morte desse papa, lentamente a população come-
çou a seguir Virgílio. Como ainda assim ele não se sentia confiante, passou a usar 
os decretos por todo o Império Romano e toda a Europa, já que o império estava 
colapsando. Em 538, chegou o tempo em que ele começou a assumir o status de 
bispo de Roma. Quando vemos a profecia que nossos pioneiros estavam estudan-
do, e realmente estavam, vemos que eles estudavam o decreto desde a data em 
que foi promulgado e implementado. O que se pode dizer que, sim, pode-se conti-
nuar confiando em nossa interpretação tradicional.

Logo, deve-se dizer que há outra data em Daniel 12, além da data dos 1.260 anos 
que já mencionamos. Os 1.290 dias. O interessante é que nossos pioneiros decidi-
ram tomar a data de 1798 como final da perseguição, quando o general francês Ber-
thier tomou o Papa Pio VI como prisioneiro. Então, de fato, os 1.260 e 1.290 dias têm 
que terminar aqui, em 1798. Mas se ambas têm que terminar aqui, então os 1.290 
têm que começar antes. Então, começaram a buscar a data anterior ao decreto de 
Justiniano, chegando à data de 508. 

 Eles descobriram que 508 foi o ano em que a Igreja Católica estava no limite do 
colapso como instituição. Essa data se conecta com os acontecimentos da Igreja 

Católica, como, especialmente, o batismo de Clóvis, o rei francês. Sua conversão ao 
catolicismo e também sua vitória sobre os arianos visigodos. Quando olhamos a 
história, vemos que houve uma grande batalha entre os arianos bárbaros e a Igreja 
Católica tradicional. Em 508, os arianos se diziam mais poderosos e ameaçavam to-
mar o poder de toda a Igreja instituída. Portanto, foram feitos muitos esforços para 
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tentar converter Clóvis ao catolicismo, já que parecera que ele era mais simpático 
ao arianismo.

 Contudo, sua esposa era uma católica tradicional. Com seus esforços, ela con-
seguiu que ele se convertesse, e o interessante é que isso acabou por influenciar a 
história de Paris, que se tornou capital francesa no período de Clovis I. Se nossos 
pioneiros estão certos em dizer que os 1.290 anos começaram em 508 e termina-
ram em 1798, isso é muito significativo, porque começou na França e também ter-
minou lá. Mas nossos críticos estudaram o tema e chegaram à conclusão de que 
os adventistas se equivocaram aqui também. Então, disseram que o decreto era de 
533 e havia sido implementado em 538. 

 O que é mais interessante é que em 1996, o Papa João Paulo II celebrou uma mis-
são em comemoração ao batismo de Clóvis. Então, dizem que nada aconteceu em 
508, senão que Clóvis teria sido batizado muito antes, em 496. O interessante nisso 
é que vários teólogos não-adventistas chegaram à conclusão de que, sim, Clóvis foi 
batizado em 508. Portanto, existe apoio de fora da Igreja Adventista. Se quiserem 
mais detalhes sobre isso, pode-se consultar um anuário católico de vários volu-
mes entre as páginas 27 e 59. A dificuldade nisso é que a maioria dos documentos 
estão escritos em latim antigo, o que dificulta muito a compreensão.

 Clóvis era tão importante para a Igreja Católica que os estudiosos chegaram a 
consultar um material do historiador Gregório de Tours, nascido em 538 e morto 
em 594. Portanto, embora ele não tenha sido uma testemunha ocular dos anos 508 
ou 496, seus estudos e consultas são muitíssimos confiáveis para confirmar essas 
datas. Os historiadores descobriram cartas do arcebispo Avito de Viena, que nasceu 
em 450 e morreu em 519. Portanto, ele esteve vivo no mesmo tempo que Clóvis I. Ao 
checar sua biblioteca, descobriram várias cartas que iam dele a Clóvis ou vice-ver-
sa. E descobriram uma carta em que ele parabeniza Clóvis por seu batismo. Mostra 
também vários eventos que aconteceram, como algumas guerras com a participa-
ção de Clóvis e o pedido do arcebispo para que ele liberasse alguns prisioneiros de 
guerra que estavam apoiando a Igreja Católica.

Quando todos os eventos são colocados em ordem cronológica e analisados, che-
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ga-se à conclusão de que 508 era a única data para o batismo de Clóvis. Isso é 
muito significativo, porque diz que nossos pioneiros tinham um fundamento muito 
sólido. Talvez possamos pensar ao contrário, consultando, como a maioria, as enci-
clopédias católicas, mas agora eles mesmo têm que admitir que não têm a última 
palavra e que o batismo de Clóvis ocorreu mesmo em 508. Significativo quando se 
coloca isso ao lado do início da perseguição, que teve início em 538, com a proi-
bição do trabalho aos domingos, e muitos se alinham a isso para não ter proble-
mas. Mas eles não podiam descansar dois dias em tempos de colheita, e isso trazia 
muitos desafios. Mas 508 foi a data em que a Igreja Católica foi salva do colapso, 
e o fundamento disso foi colocado no futuro. O que aconteceu em 538 nunca teria 
acontecido sem o que se deu em 508. É por isso que Daniel fala dessas duas datas, 
porque foram datas muito significativas. 

 Agora, também temos os 1335 dias. E nessa contagem de tempo, se partirmos 
de 508 e somarmos, chegaremos a 1843. As coisas mais significativas dessa data 
são o fim do período profético mais longo. Nessa data, os livros proféticos de 
Daniel e Apocalipse foram compreendidos, houve luz e gerou-se esperança. Isso 
apontava para o primeiro anúncio do dia do juízo feito pelo primeiro anjo. Então, 
se comparamos essas profecias de tempo do livro de Daniel, seguimos um pa-
drão muito interessante em Daniel 2, 7, 8, 9, 10 e 12: primeiro vem a visão, mas a 
explicação se dá um pouco depois da visão. 

 Em Daniel 12:5-13, dá-se a explicação da visão. Não se trata de uma nova profe-
cia, mas a explicação da visão que foi dada em Daniel 11:2 a 12:4. Temos que inter-
pretar as coisas à luz da profecia e sua explicação. Quando estudamos as conexões 
linguísticas entre Daniel 11:32 a 12:7-10, vemos que não podemos tomar as profecias 
de Daniel 12 e interpretá-las completamente diferentes de Daniel 11, porque elas 
usam a mesma linguagem. Agora, quando alguém tenta ver as tendências atuais 
em alguns círculos de interpretação profética adventistas, verá que se está tentan-
do modificar a escola historicista com algumas abordagens futuristas. 

 O que eles fazem é jogar tudo para depois da lei dominical, quando somente en-
tão se estariam cumprindo esses períodos, como 1.260, 1.290 e 1.335 dias. Tentando 
casar as abordagens historicista e futurista, misturam ambas as “verdades”, o que 
acaba levando a um cumprimento duplo das profecias apocalípticas. A pergunta-
-chave aqui é compreender o termo abominável da desolação? Vamos verificar que 
se usa essa expressão de formas diferentes em Daniel 8:13, 9:27, 11:31 e 12:11. As úl-
timas duas são quase iguais. O texto de 9:27 fala das 70 semanas conectadas com 
a destruição do templo de Jerusalém. E a última fala da intercessão de Cristo no 
santuário celestial. Se tomássemos a abordagem futurista como explicação, che-
garíamos a entender que a mediação de Cristo perderia o sentido.

Significativo é o fato de que muitos adventistas que adotaram essa abordagem 
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futurista usam uma citação de Ellen White  como que para dizer que Ellen White 
colocava os 1.335 dias no futuro. Essa citação é parte de uma carta que ele escre-
veu ao irmão O. Hewit. Dessa conversação, depreendem-se alguns de seus erros do 
passado, um dos quais teria sido o fato de que esse irmão apontara que os 1.335 
dias já haviam terminado. Mas, de fato, não foi assim que ele ordenou essa frase. 
Essa é uma frase complicada que deve ser analisada a partir da conjugação “di-
zemos”. “Nós lhe dizemos alguns de seus erros do passado” […] Ocorreu que esse 
irmão estava advogando a causa do fim dos 1.335 dias no passado, e Ellen White  
nunca o corrigiu. 

 Agora, o fato de que ela não o corrigiu não a faz assumir uma posição futuris-
ta quanto aos 1.335. E, para provar que essa é a mais correta interpretação, vamos 
The Present Truth, 1 de novembro de 1850, em que 
ela declara: “O Senhor me mostrou que a questão 
das datas não tinha estado em prova desde 1844, e 
que jamais será uma prova”. Mas a outra citação Re-
view and Herald, 22 de março de 1892 lança mais luz: 
“Nunca mais a mensagem para o povo de Deus será 
baseada em tempo” (Carta H - 28, 7 de novembro de 
1850). E com isso, Ellen White  é muito clara de que 
as profecias de tempo haviam terminado.

 Podemos confiar profundamente que nossas in-
terpretações das profecias de tempo de Daniel 12 estão corretas para além de 
nossos críticos. Lançarei rapidamente os princípios de interpretação das profecias 
apocalípticas. Primeiro: a necessidade da guia daquela que deu a profecia. Temos 
que confiar em Deus. Somente Ele pode revelar. Temos que depender Dele com um 
espírito humilde e disposto a ser ensinado, já que todos que nos atacam são orgu-
lhos e não podemos ensinar-lhes. O próximo princípio: nem tudo no livro do Apo-
calipse é profecia apocalíptica. Então, quando estudamos profecia apocalíptica em 
Daniel e Apocalipse, é preciso distinguir se são e aplicar as regras correspondentes 
a isso. O próximo é que a Bíblia é sua própria intérprete. Isso significa que quando 
interpretamos Daniel 11 e 12, e a estrutura linguística é similar, não podemos sepa-
rar os textos de sua própria interpretação.  

 Seu cumprimento histórico. Por exemplo, quando vemos a profecia de Daniel 2, 
o próprio anjo é quem provê a explicação, e o faz a partir do parâmetro historicista. 
Ele dá o significado das mudanças históricas desde os dias de Daniel até que Cristo 
volte. O que nos informa que decorre da própria Bíblia, e é muito importante man-
ter isso. O próximo princípio trata da repetição dos esboços apocalípticos. Há uma 
continuidade da história redentora desde o começo até o fim do tempo. Quando 
ocorrem novas visões e novas informações, repetem-se as anteriores, porque pro-
porciona uma perspectiva diferente do mesmo princípio. 

O princípio dia-ano. Isso é muito significativo e muito importante. O próprio Daniel, 

	❝Nunca mais a 
mensagem para 
o povo de Deus 
será baseada em 
tempo.
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em várias passagens, transparece o princípio. E m 
Daniel 1:5,18, ele é levado à universidade 
da Babilônia para estudar. A mesma 
palavra para anos é utilizada para 
expressar o final dos “dias” 
de provação, no verso 18. O 
próprio profeta nos ajuda 
colocando esse princípio 
desde o começo de seu 
livro. Depois, o foco no 
Messias em todas as 
profecias. O seguin-
te princípio é o fu-
turo incondicional 
das profecias apo-
calípticas. Alguns 
dizem: “Bem, todas 
as profecias foram 
condicionais”. E, sim, 
muitas profecias são 
condicionais. Como o 
caso de Jonas, que de-
clarou que Nínive seria 
destruída, e ela não foi 
diante do arrependimen-
to do povo, mas isso não é o 
mesmo que Daniel declarar os 
1.260 dias da profecia apocalítica 
anunciando a perseguição do chifre pe-
queno como algo condicional. Jamais. Isso s e 
cumprirá tal qual foi anunciado.

 O cumprimento único da profecia apocalíptica também é muito significativo. 
Não podemos dizer que 1.260, 1.290 e 1.335 vão se repetir. Não. Somente têm um 
cumprimento, mas podemos ler em Ellen White , quando se refere a Daniel 11, de-
clarando “cenas similares àquelas descritas nestas palavras tomarão lugar” (Carta 
103 de 1904, p. 5-6), e ela está apoiando o duplo cumprimento das profecias. Na 
realidade, ela nunca disse que as profecias se cumprirão duplamente, mas, sim, 
que algumas das “cenas” se repetirão. Eventos podem se repetir como no caso da 
perseguição papal antes e depois da ferida mortal, mas o evento “tempo” proféti-
co não volta a se repetir. Outro é o caso do elemento da destruição de Jerusalém 
predita por Cristo que também é um tipo da destruição do mundo.

Para terminar, quero ir até a última palavra do livro de Daniel. Essa é a palavra 
“dias” no plural. Sabemos que o livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico 
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começando com o hebraico, indo ao aramaico e voltando ao hebraico. Mas para 
a última palavra, Daniel cria uma nova começando em hebraico e terminando em 
aramaico. Por que ele faz isso? Por duas razões. Primeira: para mostrar que ambas 
as partes do livro vão juntas. Uma só mensagem. E, com isso, ele destrói o argu-
mento da autoria dupla. Quando lemos o penúltimo verso, Daniel 12:12, ele declara: 
“Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias”, e o último verso aponta a 
Daniel, sua chegada ao fim e seu descanso. Se ele utilizasse a palavra “yamin”, isso 
conectaria com 1.335 dias. E isso daria margem a uma interpretação futurista. Mas 
o que ele faz é colocar um artigo definido para indicar o final de um tempo com-
pleto, o que reforça nossa interpretação historicista. 

Este artigo foi transcrito pelo Pr Carlos Henrique Nunes - USB
Diagramação: Marcos Castro
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