17. O TEMPO DO JUÍZO
1 – Ao final das 2300 tardes e manhãs o santuário celestial
começou a ser purificado? Daniel 8:14 – Sim Não
2 – Uma tarde e uma manhã profeticamente significa 1 ano?
Gen. 1:5,8,13,19,23,31 – Ezequiel 4:6-7 – Números 14:34
Sim Não
3 – O início dos 2300 anos começaram quando foi dada a ordem
para reconstruir Jerusalém? Daniel 9:25 – Sim Não
4 – O evento que marcou seu inicio ocorreu em 457 AC?
Esdras 7:7-8; 12-28 – Sim Não
NOTA: A enciclopédia Britânica e a Wikipédia, confirmam que foi o rei
Artaxerxes I quem permitiu aos judeus a reconstrução de Jerusalém.

5 – O término do período dos 2300 ocorreu em 1844?
Ao efetuarmos a subtração temos: 2300-456=1844 – Sim Não
NOTA: Nesta subtração levamos em conta o ano zero. Em 1844 começou
o juízo no Céu, e na Terra a restauração das verdades como: O Deus
Único, o Sábado, o Juízo Investigativo, o Santuário Celestial, etc.

6 – O batismo de Jesus, da mesma forma que o sábado na lei de
Deus, nos aponta o selo do Deus Eterno nesta profecia.
Daniel 9:25 – Mateus 3:16 – Atos 10:38.
NOTA: Após 483 anos do seu início, ( 7+62=69 semanas ) haveria de vir o

Messias, o que de fato ocorreu. ( 483-456AC=27AD ) No ano exato Jesus foi
batizado.

7 – O que aconteceria na metade da última semana? Daniel 9:27
NOTA: Na metade da última semana, ( 69 ), o Messias seria morto Daniel

9:24. No final das 70 semanas Paulo se converteu, e o evangelho começou
a ser pregado para os gentios Atos 7:58-59; 9:15.

8 – Até hoje o povo Judeu enfrenta guerras?
Daniel 9:26 – Sim Não
NOTA: Por terem sidos os responsáveis pela morte direta do Filho de

Deus, o povo judeu até hoje tem sido perseguido e sofrido perseguições
durante os últimos 2000 anos. Desde a ultima grande ofensiva deflagrada
por Hitler contra eles, até as intermináveis e longas guerras entre Judeus e
Palestinos existentes até os dias de hoje.

Para meditação: Em caso afirmativo, assinale com um
Reconheço que estou vivendo nos dias em que está ocorrendo o juízo
final lá nos céus, portanto quero me consagrar inteiramente a Deus.

