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Estudando e Aplicando a História
Vemos, por meio da experiência de Daniel, 

Deus partilhando Seu plano para purifi car o 
santuário. Por que isso era importante? O san-
tuário apontava o sacrifício de Jesus, o qual 
limparia os pecados do mundo. Deus alerta 
que o inimigo viria com um plano falso para a 
salvação. A profecia foi dada para que o povo 
de Deus soubesse o que viria pela frente e 
como as coisas aconteceriam. Leia em sua 
Bíblia estes textos: Daniel 8:1, 5, 8-14, 16, 21, 
23-25, 27. Em seguida, responda às perguntas:

Qual foi a reação de Daniel à visão que 
Deus deu a ele? Por que você acha que ele 
se sentiu dessa forma?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Introdução
Daniel teve uma visão confusa dos acon-

tecimentos futuros. Carneiros, bodes e chi-
fres perturbaram seu sono. A visão do chifre 
pequeno o deixou perplexo e abatido, porque 
aquele chifre feriu os santos de Deus, pro-
fanou o santuário e desafi ou o próprio Deus. 
Jogou a verdade por terra e tudo o que fez 
prosperou. Daniel desmaiou apenas dian-
te do pensamento de que aquilo realmente 
viria a acontecer. 

Daniel sabia que a Palavra de Deus é cer-
ta. Se Deus falou, certamente aconteceria. 
A exatidão da Palavra de Deus trouxe ao 
mesmo tempo confusão e conforto a Daniel. 
O profeta fi cou confuso ao pensar por que e 
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SÁBADO – 12 DE SETEMBRO

DOMINGO – 13 DE SETEMBRO

“Ouve, ó Senhor! Perdoa-
nos, Senhor! Atende-nos, 
Senhor, e vem ajudar-nos. 
Para que todos saibam que 
Tu és Deus, não demores 
em nos socorrer, ó meu 
Deus, pois nós somos o Teu 
povo, e Jerusalém é a Tua 
cidade” (Daniel 9:19).

    DEUS  ESTÁ 
NO  CONTROLE
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Estudando e Aplicando a História
Vemos, por meio da experiência de Daniel, 

Deus partilhando Seu plano para purifi car o 
santuário. Por que isso era importante? O san-
tuário apontava o sacrifício de Jesus, o qual 
limparia os pecados do mundo. Deus alerta 
que o inimigo viria com um plano falso para a 
salvação. A profecia foi dada para que o povo 
de Deus soubesse o que viria pela frente e 
como as coisas aconteceriam. Leia em sua 
Bíblia estes textos: Daniel 8:1, 5, 8-14, 16, 21, 
23-25, 27. Em seguida, responda às perguntas:

Qual foi a reação de Daniel à visão que 
Deus deu a ele? Por que você acha que ele 
se sentiu dessa forma?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

O bode tinha um chifre que começava pe-
queno e crescia para o céu. Que tipo de coi-
sas esse pequeno chifre faria?
____________________________________
____________________________________

Deus prometeu que o chifre pequeno seria 
destruído. Por que você acha que Deus per-
mitiu que o chifre pequeno fi zesse coisas er-
radas por tanto tempo?
____________________________________
____________________________________

O que essa passagem nos ensina sobre 
Deus?
____________________________________
____________________________________

Como podemos usar essa informação em 
benefício de nossa vida hoje?
____________________________________
____________________________________

como Deus suportaria problemas, tragédias 
e rebeliões por tanto tempo. Apesar das res-
postas não terem sido dadas imediatamente 
a Daniel, ele foi confortado pelo fato de que o 
próprio Deus guerrearia contra o chifre pe-
queno e levaria o Seu povo à vitória. A Palavra 
de Deus não é apenas certa, mas comprova 
que o poder de Deus é digno de confi ança.

Mesmo que o futuro, e muitas vezes o pre-
sente, pareça difícil de encarar, o livro de Da-
niel nos mostra quem está no controle. O fato 
de Deus ter mostrado a Daniel que tais con-
fl itos surgiriam nos afi rma que nada, nem 
mesmo a tragédia, apanha Deus de surpresa. 
Ele não apenas sabe, mas tem planos para 
combatê-la em seu devido tempo.

Introdução
Daniel teve uma visão confusa dos acon-

tecimentos futuros. Carneiros, bodes e chi-
fres perturbaram seu sono. A visão do chifre 
pequeno o deixou perplexo e abatido, porque 
aquele chifre feriu os santos de Deus, pro-
fanou o santuário e desafi ou o próprio Deus. 
Jogou a verdade por terra e tudo o que fez 
prosperou. Daniel desmaiou apenas dian-
te do pensamento de que aquilo realmente 
viria a acontecer. 

Daniel sabia que a Palavra de Deus é cer-
ta. Se Deus falou, certamente aconteceria. 
A exatidão da Palavra de Deus trouxe ao 
mesmo tempo confusão e conforto a Daniel. 
O profeta fi cou confuso ao pensar por que e 

Introdução
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SÁBADO – 12 DE SETEMBRO

DOMINGO – 13 DE SETEMBRO

“Ouve, ó Senhor! Perdoa-
nos, Senhor! Atende-nos, 
Senhor, e vem ajudar-nos. 
Para que todos saibam que 
Tu és Deus, não demores 
em nos socorrer, ó meu 
Deus, pois nós somos o Teu 
povo, e Jerusalém é a Tua 
cidade” (Daniel 9:19).
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SEGUNDA – 14 DE SETEMBRO TERÇA – 15 DE SETEMBRO
O Texto-Chave desta semana se encontra 

em Daniel 9:19. Essa oração é uma súplica 
em favor do povo de Deus. Daniel “se iden-
tifi cou totalmente com os que tinham rejei-
tado o plano divino, confessando os pecados 
deles como se fossem seus próprios peca-
dos” (Os Ungidos, p. 237). Deus Se agradou 
da postura de Daniel, e antes mesmo de ter-
minar a oração, o profeta recebeu a visita de 
Gabriel, que descreveu em detalhes a visão 
que ele tinha tido. 

Era muita informação para Daniel assi-
milar tudo de uma vez. Além do mais, ele 
não podia entender completamente porque 
a profecia era ampla demais, e dizia respei-
to ao tempo do fi m.

O que importava que ele entendesse 
naquele momento é que viriam tempos 

difíceis, sim. Mas Deus estava no controle. 
Nada O apanharia de surpresa. Deus sabia 
de tudo séculos antes de acontecer e já ti-
nha uma solução para os problemas que 
nem haviam surgido ainda.

Estamos vivendo na parte fi nal das pro-
fecias reveladas a Daniel. O grande confl i-
to entre o bem e o mal está próximo de seu 
desfecho. É importante que você estude a 
Bíblia e entenda o que está em jogo. 

Em Números 23:19 está uma decla-
ração precisa a respeito dAquele que é 
o autor da história. Complete os espa-
ços em branco: “____________________ 
não é _____________________ para que 
minta, nem fi lho de homem para que Se 
_____________________. Acaso Ele fala, 
e deixa de agir? Acaso promete, e deixa de 
_____________________?”

72

Você Sabia?
• Em profecia, chifres representam reis 

(Dn 8:20). 
• A profecia dos 2.300 dias é a mais longa 

na Bíblia, em questão de tempo. Logo que um 
dia em profecia é igual a um ano (Ez 4:6), essa 
profecia é, na verdade, de 2.300 anos! Isso 
quer dizer que demoraria antes de Deus lim-
par a bagunça causada pelo chifre pequeno. 
Daniel 9:25 nos diz que essa profecia come-
çaria quando o decreto saísse para recons-
truir Jerusalém. 

• Livros de História indicam que o início 
da profecia aconteceu em 457 a.C. Se você 
fi zer as contas, perceberá que os 2.300 anos fi zer as contas, perceberá que os 2.300 anos 

PROTEGIDO

ROCHEDO”



TERÇA – 15 DE SETEMBROdifíceis, sim. Mas Deus estava no controle. 
Nada O apanharia de surpresa. Deus sabia 
de tudo séculos antes de acontecer e já ti-
nha uma solução para os problemas que 
nem haviam surgido ainda.

Estamos vivendo na parte fi nal das pro-
fecias reveladas a Daniel. O grande confl i-
to entre o bem e o mal está próximo de seu 
desfecho. É importante que você estude a 
Bíblia e entenda o que está em jogo. 

Em Números 23:19 está uma decla-
ração precisa a respeito dAquele que é 
o autor da história. Complete os espa-
ços em branco: “____________________ 
não é _____________________ para que 
minta, nem fi lho de homem para que Se 
_____________________. Acaso Ele fala, 
e deixa de agir? Acaso promete, e deixa de 
_____________________?”
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Você Sabia?
• Em profecia, chifres representam reis 

(Dn 8:20). 
• A profecia dos 2.300 dias é a mais longa 

na Bíblia, em questão de tempo. Logo que um 
dia em profecia é igual a um ano (Ez 4:6), essa 
profecia é, na verdade, de 2.300 anos! Isso 
quer dizer que demoraria antes de Deus lim-
par a bagunça causada pelo chifre pequeno. 
Daniel 9:25 nos diz que essa profecia come-
çaria quando o decreto saísse para recons-
truir Jerusalém. 

• Livros de História indicam que o início 
da profecia aconteceu em 457 a.C. Se você 
fi zer as contas, perceberá que os 2.300 anos 

terminaram em 1844. Tudo o que Deus reve-
lou, de fato, tem acontecido, com precisão!

• O nome Gabriel aparece apenas duas ve-
zes no Antigo Testamento (Dn 8:16 e 9:21). No 
Novo Testamento ele anunciou o nascimen-
to de João Batista (Lc 1:11-20) e do Messias 
(Lc 1:26-33). De si mesmo, ele declarou: “Sou 
Gabriel, o que está sempre na presença de 
Deus” (Lc 1:19). Ellen White menciona no li-
vro O Desejado de Todas as Nações (p. 693) 
que Gabriel ocupa a posição da qual Lúcifer 
caiu. Lembre-se de que Lúcifer era um que-
rubim guardião (Ez 28:14).

• Gabriel também foi o portador das men-
sagens proféticas ao apóstolo João, autor do 
livro do Apocalipse.

fi zer as contas, perceberá que os 2.300 anos 

PROTEGIDO

ROCHEDO”

“POIS NO DIA DA ADVERSIDADE

ELE ME GUARDARÁ 

ME ESCONDERÁ E ME PORÁ 
EM SUA HABITAÇÃO;

 EM SEGURANÇA SOBRE UM 
NO SEU TABERNÁCULO

(Sl 27:5)
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PROTEGIDO

ROCHEDO”

“POIS NO DIA DA ADVERSIDADE

ELE ME GUARDARÁ 

ME ESCONDERÁ E ME PORÁ 
EM SUA HABITAÇÃO;

 EM SEGURANÇA SOBRE UM 
NO SEU TABERNÁCULOEM SUA HABITAÇÃO;
NO SEU TABERNÁCULOEM SUA HABITAÇÃO;

ROCHEDO”
(Sl 27:5)(SL 27:5)
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“Outra visão trouxe mais 
luz sobre os acontecimentos 

futuros. No fi nal dela, Daniel 
ouviu ‘dois anjos conversando, 

e um deles perguntou ao outro: 
‘Quanto tempo durarão os acon-

tecimentos anunciados por essa 
visão (Dn 8:13). A resposta foi: 
‘Isso tudo levará duas mil e tre-
zentas tardes e manhãs; então 
o santuário será reconsagrado’ 
(v. 14)” (Os Ungidos, p. 236).

FLASH

impactoimpacto
Versos de
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Daniel 12:1
João 16:33
Josué 21:45

QUINTA – 17 DE SETEMBRO

Assim, você poderá ter uma visão geral do 
que aconteceu. Ellen White fala sobre a so-
lução de Deus para o problema que o chifre 
pequeno estava causando. Ele estava ma-
culando o santuário e tentando invalidar os 
sacrifícios. Deus limparia o santuário e o 
reconsagraria, trazendo restauração. Deus 
faria isto por meio do julgamento. Que coi-
sas vêm à sua mente quando você pensa em 
julgamento?

Em uma competição, o julgamento é a 
parte mais emocionante porque alguém é 
declarado vencedor. Deus tem declarado 
que todos os que O amam e cumprem Seus 
mandamentos serão vitoriosos. Mesmo se 
tivermos que lutar com difi culdade, quando 
o julgamento vier seremos vindicados e de-
clarados vencedores.

Realmente estamos vivendo nos últimos 
dias da história da Terra. E, apesar da Bí-
blia prometer que os fi lhos de Deus sairão 
vitoriosos, os últimos dias não serão encer-
rados sem luta. O povo de Deus enfrentará 
tempos de turbulência. Deus, o nosso Piloto, 
não prometeu que nos pouparia de todas as 
tempestades, mas prometeu que nos guia-
ria em segurança através da tempestade. 
Os avisos de Deus de tempestades à frente 
nos dão a oportunidade de nos preparar-
mos e nos asseguram de que Deus tam-
bém está preparado.

A Palavra de Deus é certa e o Seu Po-
der é digno de confi ança. Ele nos  guiará, 
não apenas para a vitória nos últimos 
dias, mas também nos problemas que 
enfrentamos hoje.

SEXTA – 18 DE SETEMBRO
Leia e marque em sua Bíblia os Versos de 

Impacto desta semana. Você já se pergun-
tou por que Deus partilhou uma profecia tão 
estressante com Daniel? Se ainda demora-
ria tanto para acontecer, de que adiantaria 
ele ter conhecimento dos fatos?

Em João 16:33, Jesus nos dá uma possí-
vel resposta. “Eu digo isso para que, por es-
tarem unidos comigo, vocês tenham paz”.

Sim, Deus revelou o que está por vir para 
que tenhamos paz!

Leia novamente o texto de Daniel 12:1. 
O nome Miguel é um outro título para Je-
sus. O Arcanjo Miguel é o Anjo do Senhor

mencionado em vários textos do Antigo Tes-
tamento. Ele é identifi cado como o protetor 
particular de Israel. E é Ele quem vence a 
batalha contra Satanás. Miguel é o Cam-
peão divino do grande confl ito que age para 
livrar Seu povo. Por isso, podemos estar 
em paz. Já sabemos como esta história 
terminará!

QUARTA – 16 DE SETEMBRO

Nas três últimas lições do trimestre, o ca-
pítulo a ser estudado como complemento 
à experiência de Daniel é o 45 do livro Os 
Ungidos.

ALÉM DO ESTUDO

Um dos motivos para Deus não revelar os detalhes do nosso futuro é despertar em nós 
o desejo de confi ar totalmente Nele. Assim não corremos o risco de estragar os melhores 
planos, tentando dar uma “mãozinha” a Ele, e também somos poupados de sofrer desne-
cessariamente. Será que Daniel teria suportado ver as cenas do futuro, exatamente do tem-
po em que estamos vivendo hoje? Que estratégias o inimigo tem usado para fazer com que 
as pessoas tornem sem valor o sacrifício de Jesus por elas? Que distrações têm sido colo-
cadas em seu caminho
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Assim, você poderá ter uma visão geral do 
que aconteceu. Ellen White fala sobre a so-
lução de Deus para o problema que o chifre 
pequeno estava causando. Ele estava ma-
culando o santuário e tentando invalidar os 
sacrifícios. Deus limparia o santuário e o 
reconsagraria, trazendo restauração. Deus 
faria isto por meio do julgamento. Que coi-
sas vêm à sua mente quando você pensa em 
julgamento?

Em uma competição, o julgamento é a 
parte mais emocionante porque alguém é 
declarado vencedor. Deus tem declarado 
que todos os que O amam e cumprem Seus 
mandamentos serão vitoriosos. Mesmo se 
tivermos que lutar com difi culdade, quando 
o julgamento vier seremos vindicados e de-
clarados vencedores.

Leitura da Semana
•   Os Ungidos, capítulo 45

Realmente estamos vivendo nos últimos 
dias da história da Terra. E, apesar da Bí-
blia prometer que os fi lhos de Deus sairão 
vitoriosos, os últimos dias não serão encer-
rados sem luta. O povo de Deus enfrentará 
tempos de turbulência. Deus, o nosso Piloto, 
não prometeu que nos pouparia de todas as 
tempestades, mas prometeu que nos guia-
ria em segurança através da tempestade. 
Os avisos de Deus de tempestades à frente 
nos dão a oportunidade de nos preparar-
mos e nos asseguram de que Deus tam-
bém está preparado.

A Palavra de Deus é certa e o Seu Po-
der é digno de confi ança. Ele nos  guiará, 
não apenas para a vitória nos últimos 
dias, mas também nos problemas que 
enfrentamos hoje.

“Entregue a Ele todas as coisas que per-
turbam sua mente. Coisa alguma é gran-
de demais para que Ele não possa suportar, 
pois é Ele quem mantém os mundos e go-
verna o Universo” (Caminho a Cristo, p. 99).

SEXTA – 18 DE SETEMBRO

mencionado em vários textos do Antigo Tes-
tamento. Ele é identifi cado como o protetor 
particular de Israel. E é Ele quem vence a 
batalha contra Satanás. Miguel é o Cam-
peão divino do grande confl ito que age para 
livrar Seu povo. Por isso, podemos estar 
em paz. Já sabemos como esta história 
terminará! “Eu preferiria andar com Deus no escuro do que 

ir sozinha na luz.” – Mary Gardiner Brainard

“Nada que é tentado contra Deus terá sucesso.” 
– Calvino

 “Eu li a última página da Bíblia. 
E tudo vai terminar bem.” – 

Billy Graham

“Eu preferiria andar com Deus no escuro do que 

COM

 OLHOS
OUTROS

ALÉM DO ESTUDO

Um dos motivos para Deus não revelar os detalhes do nosso futuro é despertar em nós 
o desejo de confi ar totalmente Nele. Assim não corremos o risco de estragar os melhores 
planos, tentando dar uma “mãozinha” a Ele, e também somos poupados de sofrer desne-
cessariamente. Será que Daniel teria suportado ver as cenas do futuro, exatamente do tem-
po em que estamos vivendo hoje? Que estratégias o inimigo tem usado para fazer com que 
as pessoas tornem sem valor o sacrifício de Jesus por elas? Que distrações têm sido colo-
cadas em seu caminho?
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