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A TIPOLOGIA DA PRIMAVERA E SEU CUMPRIMENTO ANTITÍPICO 

 

 

Os escritores do Novo Testamento (NT) demonstraram sobejamente que a 

tipologia é o melhor modo de podermos compreender o Antigo Testamento (AT), ou 

seja, o AT contém símbolos prefigurativos que são explicados por meio do cumpri-

mento literal antitípico neotestamentário. Leiamos, agora, uma explicação sobre o 

significado da palavra tipo:  

 

“A palavra grega tupos, da qual deriva a palavra tipo, tem uma variedade de 
denotações no Novo Testamento. As idéias básicas expressas por tupos e seus 
sinônimos são os conceitos de parecença, semelhança e similaridade. A seguinte 
definição de tipo desenvolveu-se de um estudo indutivo do uso bíblico deste conceito: 
tipo é uma relação representativa preordenada que certas pessoas, eventos e 
instituições têm com pessoas, eventos e instituições correspondentes, que ocorrem 
numa época posterior na história da salvação. Provavelmente a maioria dos teólo-

gos evangélicos concordaria com esta definição de tipologia bíblica.” 
34

 [grifos supri-
dos] 
 
 

O principal símbolo contido na Festa da Páscoa é o cordeiro (Lev. 12:3, 5, 

6, 21 a 27). Isaías profetizou a respeito do Messias sofredor, comparando-O com um 

cordeiro (Isa. 53:7). Também profetizou Sua morte pelos nossos pecados (Isa. 53:8 a 

12). O cordeiro era um componente muito importante do cerimonial do culto israelita. 

Por sua vez, em o Novo Testamento, o Profeta João Batista identificou Jesus como “o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do Mundo” (João 1:29), e Paulo, o Apóstolo dos 

Gentios, diz: “Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós” (I Cor. 5:7).  

 

Quando Jesus entregou sua vida na cruz, por nós, Ele cumpriu essas profe-

cias (Heb. 9:11,12 e 28). Este foi o cumprimento literal dos símbolos contidos naquela 

festa religiosa estival. Também o Apocalipse retoma o símbolo do cordeiro (Apo. 5:6), 

com a intenção de mostrar que o Jesus Glorificado e Ressurreto reassumiu todos os 

Seus atributos da Divindade no Céu, após haver cumprido na Terra Sua missão como 

um cordeiro. Ele foi investido na função Sumo Sacerdotal, segundo a ordem sacerdo-

tal de Melquisedeque, pois o sacerdócio levítico foi substituído por outro superior. 

 

_________________________ 
34. Virkler, Henry A. Hermenêutica: Princípios e Processos de Interpretação Bíblica, traduzido por Luiz 
Aparecido Caruso, 2ª impressão, 1990, Editora Vida, Miami, Florida 33167 – E.U.A., pág. 141. 
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Observemos o esquema abaixo: 

 

 
TIPO 

 
ANTÍTIPO 

 
DIA 

 
Cordeiro 

Imolação/Sacrifício 

 
Pessoa = Messias/Cristo 

Morte Vicária/Substituinte 

 
(1° dia) 

tarde de 14 de Nisan 

 

 

Deste modo nos é dado perceber que o símbolo cordeiro era o tipo e que o 

Messias (Cristo) era o antítipo, ou seja, o personagem histórico real representado pe-

lo animal simbólico. Há uma intensificação entre o tipo e o antítipo. Vejamos, no 

comentário abaixo, as características que ajudam a identificar os tipos bíblicos: 

 

 

“Há três características básicas de tipos que podemos identificar. A primeira 
é que „deve haver algum ponto notável de semelhança ou analogia‟ entre o tipo e seu 
antítipo. Isto não significa que não haja, também, muitos pontos de dessemelhança... 

“Segunda, „deve haver evidência de que a coisa tipificada representa o tipo 
que Deus indicou‟... Um ponto de vista moderado, que conta com o apoio da maioria 
dos estudiosos do assunto (e.g., Terry, Berkhof, Mickelsen, Eichrodt, Ramm, e ou-
tros), diz que para a semelhança ser tipo deve haver alguma evidência de afirmação 
divina da correspondência entre tipo e antítipo, embora tal afirmação não precise ser 
formalmente declarada. 

“A terceira característica de um tipo é que ele „deve prefigurar alguma coi-
sa futura‟. Os antítipos no Novo Testamento apresentam verdade mais plenamente 
cumprida do que no Antigo.  
“A correspondência no Novo revela o que era nascente no Antigo. A tipologia é, por 
conseguinte, uma forma especial de profecia. (...) 

“Resumindo: para que uma figura seja tipo deve haver (1) alguma seme-
lhança ou analogia notável entre o tipo e o antítipo; (2) alguma evidência de que 
Deus indicou que o tipo representa a coisa tipificada; e (3) algum antítipo futuro 

correspondente.” 
35 [grifo suprido] 

 

 

Sobre o cumprimento antitípico do símbolo contido no Dia das Primícias 

(Lev. 23:10 a 12), Paulo nos diz, em I Cor. 15:20:  “Mas agora Cristo ressuscitou dos 

mortos, e foi feito as primícias dos que dormem.” 

_________________________ 
35. Virkler, Henry A. Hermenêutica: Princípios e Processos de Interpretação Bíblica, traduzido por Luiz 
Aparecido Caruso, 2ª impressão, 1990, Editora Vida, Miami, Florida 33167 - E.U.A., pp. 143 e 144. 



O TEMPO NAS PROFECIAS 

CÉSAR B. RIEN                                                                           escatobrasil@yahoo.com.br 

43 
 

 
 

 
 

 

 

Copyright © João Luiz Cardozo - Série Verdades Bíblicas 

 

 

 

 

 

 



O TEMPO NAS PROFECIAS 

CÉSAR B. RIEN                                                                           escatobrasil@yahoo.com.br 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © João Luiz Cardozo - Série Verdades Bíblicas 

 

 

 

 

 

 

 



O TEMPO NAS PROFECIAS 

CÉSAR B. RIEN                                                                           escatobrasil@yahoo.com.br 

45 
 

Vejamos o quadro explicativo, abaixo: 

 

 
TIPO 

 
ANTÍTIPO 

 
DIA 

 
Feixe de 

cereais 

(Lev. 23:10) 

 
Evento = Ressurreição de Cristo 

(I Cor. 15:20, 23; João 20:1 a 9) 

 
(3° dia) 

manhã de 16 de Nisan 
(Luc. 24:1 a 7) 

 

 

As Festas da Primavera continham uma tipologia profética focalizada total-

mente no 1º Advento do Messias. Os dias dessas festas eram os seguintes: 

 

1º dia: Páscoa judaica, em 14 de Nisan; 

2º dia: Dia dos Pães Asmos, em 15 de Nisan; e 

3º dia: Dia das Primícias, em 16 de Nisan. 

      

As Escrituras dão a entender que Jesus ficou em repouso, na tumba de 

José de Arimatéia, durante todo o dia 15 de Nisan, que coincidiu com o Sábado 

semanal.  Jesus somente retornou a viver após a ressurreição, que ocorreu no dia 16 

de Nisan. Há uma controvérsia sobre se esse dia coincidiu, ou não, com o primeiro 

dia da semana. Mas, para fins deste estudo, optaremos pela evidência bíblica. 

 

O motivo de Jesus haver ressuscitado no primeiro dia da semana não foi 

para mudar o dia de guarda (Mat. 5:17-18). O real motivo foi porque esse era o „ter-

ceiro dia‟, o Dia das Primícias (Luc. 9:22; Mar. 8:31), que continha o tipo prefigurativo 

da ressurreição (Lev. 23:10 e 11; comparar com I Cor. 15:20 e 23). 

 

Portanto, o “sinal de Jonas” não deve ser entendido equivocadamente co-

mo uma indicação de que Cristo deveria ficar morto durante três dias de 24 horas ca-

da, num total de 72 horas. O verdadeiro “sinal de Jonas” é o terceiro dia; o dia no qual 

Jonas foi devolvido com vida após haver estado “morto” no ventre do cachalote que o 

engoliu. Esse terceiro dia, no qual Jonas retornou simbolicamente à vida, prefigurava 

a ressurreição de Jesus, a qual deveria ocorrer no terceiro dia, porque era o Dia das 

Primícias, o qual continha a tipologia profética da ressurreição (o feixe movido). 
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A TIPOLOGIA DO PENTECOSTES 
 

Quanto ao Pentecostes, o símbolo prefigurativo do Espírito Santo é a “ale-

gria”  (Deu. 16:11; Atos 13:52).  A promessa da Plenitude do Espírito Santo foi me-

lhor esclarecida pelo Senhor quando inspirou o Profeta Joel a escrever sobre esse 

tão importante tema: 

 

“Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, 
porque Ele vos dará em justa medida a chuva; fará descer, como outrora, a chuva 
temporã e a serôdia. 

“As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de 

óleo.” – Joel 2:23, 24. 
36

 [grifos supridos] 
 

 

A promessa inicial, dada a Israel (Deu. 11:14), referia-se às chuvas literais 

que deviam ocorrer no seu tempo devido: a primeira, para fazer germinar a semente 

lançada ao solo, e a última, para amadurecer o grão antes da colheita. Essa promes-

sa, tão importante para um lugar árido como a Palestina, poderia ter findado aí. Mas, 

não foi assim. O Senhor tinha em mente algo da maior importância para Seu Povo. 

 

Tratava-se de uma promessa superior às chuvas de água literal, mas que 

deveria ser tipificada preditiva e profeticamente pela chuva temporã e também pela 

chuva serôdia. Para não deixar dúvidas a esse respeito, Deus inspirou o Profeta Joel 

a explicitar com toda clareza o significado daquela tipologia:  

 

“E acontecerá depois que derramarei o Meu Espírito sobre toda a carne; 
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens 
terão visões; até sobre os servos e sobre as servas derramarei o Meu Espírito naque-

les dias.” – Joel 2:28, 29.  
37

 [grifos supridos] 

 

Essa promessa teve seu primeiro cumprimento no início da era evangélica, 

e o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos do Mestre Jesus foi glorioso, 

concedendo-lhes dons espirituais e firmeza de propósito inabalável para levarem 

adiante as Boas Novas de Salvação pela Graça de Deus em Cristo.  

 

O registro desses fatos está contido no livro de Atos, em o Novo Testa-

mento (Atos 2:1 a 47). 
_________________________ 
36 e 37.  Bíblia Sagrada, traduzida para o português por João Ferreira de Almeida com referências e 
algumas variantes, edição Revista e Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de Janeiro-RJ. 
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E DO ESPÍRITO SANTO.” ATOS 13:52 

 

 

 

 



O TEMPO NAS PROFECIAS 

CÉSAR B. RIEN                                                                           escatobrasil@yahoo.com.br 

49 
 

O Senhor desvendou a Revelação ao Profeta Joel sobre a Plenitude do 

Espírito Santo, e Ele determinou que o cumprimento antitípico dessa promessa fosse 

registrado em o Novo Testamento, no livro de Atos. Deveríamos, então, perceber que 

esse é um assunto que deve ser muito bem estudado, para ser bem compreendido. 

Observemos o quadro demonstrativo abaixo: 

 
 

   

PPPRRROOOMMMEEESSSSSSAAA   
   

SSSIIIGGGNNNIIIFFFIIICCCAAADDDOOO   
   

OOOCCCAAASSSIIIÃÃÃOOO   
FFFEEESSSTTTAAA   QQQUUUEEE   

CCCOOONNNTTTÉÉÉMMM   

   OOO    TTTIIIPPPOOO   
 

Chuva 
Temporã 
Joel 2:23 

 
1ª Plenitude 

Atos 2:16 e 33 

 
Colheita da Primavera 

Joel 2:24 (1ª parte) 
Êxo. 34:22 

 
Pentecostes 

Deu. 16:9 a 11 
Atos 2:1 

 
 

 

A primeira plenitude é tipificada pela chuva temporã (Joel 2:23). Ela é uma 

profecia da primeira efusão espiritual e iniciou seu cumprimento no Dia de Pente-

costes, em conexão com o Primeiro Advento (Atos2:1, 2). Mas por quê isso é as-

sim? 

 

Como já estudamos anteriormente, a expressão bíblica tempo determina-

do tem duas forças proféticas: a força temporal preditiva e a força temporal prospecti-

va. Vimos, também, que a ação simultânea de ambas as forças produz uma intensifi-

cação. Essa intensificação identifica a existência de uma ligação teológico-profé-

tica Divinamente designada.  

 

Portanto, a primeira parte de Joel 2:24, ao dizer que “as eiras se encherão 

de trigo”, identifica a colheita da Primavera e faz com que essa estação climática 

passe a ser a ocasião do ano na qual a profecia deveria cumprir-se. E Jesus mesmo 

mencionou a existência de um tempo determinado para a colheita de cereais, que 

ocorre na Primavera (Mat. 13:30).  

 

A festa profética divinamente designada na Bíblia para a celebração da 

colheita da Primavera é o PENTECOSTES - ou Shavuot para os hebreus (Êxo. 

34:22). No quadro seguinte, temos o texto grego dos principais versículos do estudo 

sobre a promessa do Espírito Santo: 
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A ALEGRIA COMO „TIPO‟  

DO ESPÍRITO SANTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

* Todos os textos em grego foram copiados da Blue Letter Bible on line (www.blueletterbible.org). 
38. The Complete Biblical Library - The New  Testament  Greek-English  Dictionary,  volume 12,  page 
655,  printed in United States  of  America 1990  by  R.  R. Donnelley and Sons Company,  Chicago, 
Illinois, 60606. 

 

JOEL









JOEL







JOEL





GÁLATAS





TES.





ATOS



FILIPENSES



FILIPENSES



DEUT.









DEUT.





 

“euphrainó, verbo.  A Septuaginta  usa  euphrainó, um sinônimo de 

agalliaó e chairó (), para descrever o regozijo da parte de vários indivíduos.”  
38  [todos os grifos foram supridos] 
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Devemos lembrar que em Levítico 23:4, é dito: “São estas as festas fixas 

do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado:” 

[grifos supridos] Devemos lembrar, também, que, logo a seguir, são determinadas 

todas as festas religiosas que contêm tipos preditivo-proféticos. Uma dessas festas 

religiosas é o Pentecostes. Essa é a festa religiosa destinada a celebrar a colheita da 

Primavera (Deu. 16:9 a 11), que contém o tipo alegria o qual tipifica o Espírito Santo 

(Atos 1:2 e 13:52). Portanto, a primeira efusão do Espírito deveria ocorrer no con-

texto do 1° Advento. O comentário abaixo transcrito esclarece bem esse ponto: 

 

“A seqüência da Páscoa ao Pentecostes é significativa na perspectiva do 
Novo Testamento. A imolação do cordeiro pascal recordava a grande libertação do 
Êxodo e marcava o início da colheita com a oferta das primícias, e a Festa das Sema-
nas era a grande celebração em ação de graças pela colheita dos grãos. A crucifixão 
de Jesus, similarmente, foi o sacrifício para a libertação de Seu povo, e o subseqüen-
te derramamento do Espírito no Pentecostes foi o cumprimento daquilo que Seu sa-

crifício havia prometido (João 14:16-20; 16:7).” 
39 

 

 

Assim como a cerimônia de imolação e a aspersão do sangue do cordeiro 

pascal propiciou a libertação dos hebreus que estavam sob o cativeiro no Egito, tam-

bém a morte do Cordeiro Antitípico (Jesus) propiciou a libertação de Seu povo que 

estava sob o cativeiro do pecado. Portanto, os eventos relacionados ao Êxodo do 

antigo Israel eram tipológicos e prefiguravam a libertação maior que Cristo realiza-

ria no 1° Advento. Devemos lembrar, também, que somente após o Êxodo é que a Lei 

foi dada a Israel no Sinai. Os judeus crêem que a “Torá” (Lei) foi dada no dia 6 de 

Sivan, que é a data do Pentecostes. Por meio dos profetas, o Senhor havia pro-

metido tirar o coração de pedra de Seu povo, dar-lhes um coração novo, e prometeu 

dar-lhes Seu Espírito (Eze. 11:19-20 e 36:26-27). Disse, também, que imprimiria Suas 

leis nas mentes deles e as escreveria em seus corações (Jer. 31:33). Portanto, a 

doação da Lei no Sinai era um tipo que prefigurava o derramamento do Espírito na 

Era Evangélica. A tipologia explica, portanto, por quê a concessão da Plenitude 

Espiritual ocorreu após a morte e ressurreição do Cordeiro Antitípico, e não antes. 

Nada ocorreu fora de seu lugar próprio, nem ocorreu fora de seu próprio tempo 

determinado. Vejamos, na próxima página, a opinião dos teólogos sobre a tipologia: 

_________________________ 
39. Garret, Duane A. in Evangelical Dictionary of Biblical Theology. Edited by Walter A. Elwell. Copy-
right 1996 by Walter A, Elwell. Published by Baker Books, a division of Baker Book House Company, 
PO Box 6287, Grand Rapids, Michigan, 49516 – 6287. All rights reserved. Verbete „Feasts and 
Festivals of Israel‟. U.S. ISBN 0-8010-2049-2. 
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Tipologia Bíblica: Pontos de Vista 
 
 

 

I. Significado da Interpretação Neotestamentária da Tipologia do Antigo Testamento 
 

A. Avaliações Modernas: 
 
1. Leonard Goppelt:  Tipologia “é  a  maneira central  e  distintiva encontrada  em  o  

Novo Testamento para a compreensão das Escrituras.” 
2. G. Ernest Wright: “A única palavra  que  talvez melhor  que  qualquer  outra  des-

creva o  método da Igreja Primitiva de interpretar o AT é „tipologia‟.” 
3. Robert M. Grant:  “O método do NT interpretar  o  Antigo é geralmente o da  tipo-

logia.” 
4. E. Earle Ellis (citando W. G. Kümmel):  “A interpretação tipológica expressa mais 

claramente „a atitude básica do Cristianismo primitivo para com o AT‟.” 
 

     B. Crítica: As afirmações  anteriores  parecem exageradas, mas certamente a tipo-
logia provê um importante estudo de caso na hermenêutica do NT.  
 
II. Duas Modernas Visões da Tipologia Bíblica: a Tradicional e a “Pós-crítica”. 

     
     A. Tradicional: Tipologia é o estudo  das  prefigurações divinamente designadas 
(na forma de pessoas/eventos/instituições) que apontam adiante para o  cumprimento  
antitípico delas em Cristo e nas realidades do evangelho demonstradas por Cristo. 
 
     B. “Neotipologia Pós-crítica”: Tipologia é o estudo das correspondências históricas 
entre pessoas, eventos e instituições do AT e do NT, retroativamente reconhecidas 
dentro da consistente revelação de Deus na história. 
 
    C. Principais elementos de diferença:      
 
                        Tradicional                                                       Histórico-crítica 
       
  1. Fundamentada em realidades históricas      1. A historicidade não é essencial. 
      (a historicidade é essencial). 
 2. Prefigurações divinamente designadas.       2. Analogias/correspondências com os               

modos similares  da  ação de Deus.   
  3. Prospectiva/preditiva.                                   3. Retrospectiva  (pouco  ou  nenhum  
                                                                                elemento preditivo). 

4. Prefigurações estendidas a detalhes           4. Envolve  somente  “situações para-  
      específicos.                                                      lelas” gerais. 
  5. Inclui a tipologia vertical (santuário).            5. Rejeita a tipologia  vertical como es- 
                                                                                tranha  à  perspectiva  bíblica  (He-   
                                                                                breus= mítico/dualístico). 
  6. Envolve consistentes princípios de              6. Nenhum sistema ou ordem - liberda- 
      interpretação.                                                   de do Espírito. 40

 [grifos supridos] 

____________________________ 
40. Davidson, Richard M. Symposium on Revelation: Introductory  and  Exegetical Studies – Book I. 
Holbrook, Frank B. Ed. Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of 
SDAs, 1992. Chart 1, page 127.
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Isso tudo quer dizer que um determinado tipo prefigura preditivamente um 

evento histórico específico, ou um personagem histórico específico, ligado ao des-

vendamento do Plano da Redenção na História. Por exemplo, o cordeiro típico so-

mente pode prefigurar a Cristo e a nenhum outro personagem histórico real (João 

1:29; Apo. 5:6; e 7:14). Da mesma forma, o feixe de cereais que era movido pelo 

sacerdote no Dia das Primícias tipificava o evento histórico “ressurreição de Cristo” e 

a nenhum outro evento histórico (I Cor. 15:20).  

 

Já a chuva temporã, tendo em vista sua finalidade específica de fazer 

germinar o grão, no início do ano agrícola, somente pode prefigurar a primeira 

dotação da Plenitude Espiritual, para fazer germinar a semente do Evangelho (Isa. 

55:10-11). A chuva serôdia, tendo em vista sua finalidade específica de fazer granar 

o grão na espiga, antecedendo a colheita no final do ano agrícola, somente pode 

prefigurar a última dotação da Plenitude Espiritual (Zac. 10:1 e 12:10; Ose. 6:3), 

visando à conclusão da obra do Evangelho em todo o Mundo. Enquanto isso, o tipo 

alegria, contido no Pentecostes, tipifica a ação do Espírito Santo (I Tes. 1:6). Esse 

mesmo tipo está associado a outra festa profética. Infelizmente, as denominações 

religiosas cristãs não querem perceber que o Senhor prometeu uma nova Plenitude 

do Espírito Santo. Ela deverá ocorrer antes do Segundo Advento de Jesus. Sobre 

este fascinante tema, voltaremos a estudar mais adiante. 

 

Dessa forma, a Escritura demonstra que o tipo ou símbolo profético tem 

sua força prospectiva/preditiva limitada exclusivamente ao personagem ou ao fato 

histórico prefigurado por ele, ficando fora de seu alcance qualquer possibilidade de 

interferir isoladamente sobre a questão do tempo/ocasião no qual deverá ocorrer o 

seu cumprimento literal na História. Portanto, os tipos foram Divinamente designa-

dos para prefigurar preditivamente os fatos futuros, por isso têm força factual pros-

pectiva/preditiva focalizada unicamente no evento ou personagem que estão prefi-

gurando. Por esse motivo é que a Teologia tem-se dedicado, quase que exclusiva-

mente, ao estudo da Tipologia, deixando de perceber a existência do componente 

temporal nas profecias contidas nas festas estivais de colheita. Contudo, já demons-

tramos sobejamente que o componente tipológico necessita do componente 

temporal para cumprir-se na História, e vice-versa, porque ambos os componen-

tes são interdependentes e complementares entre si. (grifamos) 
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Assim, fica evidente que as Festas da Primavera (Páscoa, Pães Asmos, 

Primícias e Pentecostes) tinham a finalidade de apontar para o 1° Advento, pois 

cumpriram-se na mesma estação climática (Primavera=força preditiva de tempo es-

pecífico). Da mesma forma que os hebreus deixaram o Egito no mesmo dia em que 

a promessa havia sido feita a Abraão, 430 anos antes, também a morte e ressurrei-

ção do Messias, prefigurados pelos tipos da Primavera, tiveram seus cumprimentos 

escatológicos consumados nos dias dessas festas e a Chuva Temporã no Dia de 

Pentecostes (força prospectiva de tempo futuro). Então, podemos concluir que: 

 

 

 

 

 

 

Isso está demonstrado no esquema abaixo: 

 
 
Em tudo isso percebemos o seguinte:  

 

 (1) as Festas do Senhor (Lev. 23:4-41) contêm símbolos, também chamados de 

tipos, que são prefigurativos de eventos futuros; são preditivo-proféticos. O fa-

to de serem Divinamente designados para prefigurar eventos ligados ao Plano 

da Salvação lhes confere força factual prospectivo-preditiva, apenas quanto 

ao evento;  

(2) o cumprimento literal desses tipos é o cumprimento antitípico, sendo o antítipo 

o evento histórico que vai sendo desvendado progressivamente na História 

pela Revelação; 

(3) a expressão tempo determinado foi divinamente designada para reger a 

época do cumprimento antitípico. Ela atua com sua força temporal prospecti-

vo-preditiva, apenas sobre o tempo (ocasião do cumprimento profético). 

A força temporal prospectiva dá impulso à força temporal 
preditiva, rumo ao futuro cumprimento escatológico final, que é 

o cumprimento literal e histórico dos tipos proféticos.  

Páscoa  (Primavera)                               Páscoa (Primavera) 
14/15 de Nisan                                         14/15 de Nisan 

                            EGITO                                                 (1° Advento) 
____________________________________________________________                         

LIBERTAÇÃO                                           REDENÇÃO 
     DO CATIVEIRO FÍSICO                    DO CATIVEIRO ESPIRITUAL 
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Prova do Módulo III 

 
1- A palavra grega tupos, traduzida como sombra, origina qual termo técnico teológico? 
a) Christos. 
b) Pneuma. 
c) Tipo. 
 
2- Qual o melhor significado para o termo técnico teológico tipo? 
a) Sombra. 
b) Prefiguração ou símbolo profético. 
c) Fato histórico real. 
 
3- Qual é o termo técnico teológico que significa o contrário de tipo? 
a) Antipático. 
b) Simpático. 
c) Antítipo. 
 
4- O que significa o termo técnico teológico antítipo? 
a) Faz-de-conta. 
b) Imitação. 
c) Pessoa ou fato histórico real prefigurado pelo símbolo profético (ou tipo). 
 
5- A tipologia é um aspecto importante na compreensão das promessas feitas por Deus a Seu Povo, 

por meio de símbolos prefigurativos. Ela representa a Verdade de forma velada, porque os tipos 
são o Código da Bíblia, que precisamos desvendar numa maravilhosa aventura de descobertas 
sobre a Vontade de Deus Revelada a nós. Resumindo, o que é a tipologia? 

a) Um jogo de adivinhação. 
b) Uma emocionante aventua. 
c) Uma forma especial de profecia da Bíblia. 
 
6- A exatidão do cumprimento da promessa de libertação da escravidão no Egito, na mesma esta-

ção climática em que havia sido dada a Abraão (na Primavera) fez surgir a festa judaica da Pás-
coa. Essa festa contém um símbolo (ou tipo) muito importante. Que símbolo é esse? 

a) O bezerro de ouro. 
b) O bode. 
c) O cordeiro. 
 
7- A promessa do derramamento do Espírito Santo foi dada através do Profeta Joel (Joel 2:23).  Esse 
profeta também recebeu a revelação da época do ano em que deveria ser cumprida a promessa. No 
verso 24 está indicada a ocasião, de forma simbólica. Qual evento da faina agrícola profetizado pelo 
Profeta Joel foi escolhido por Deus para o derramamento da Primeira Efusão Espiritual? 
a) A semeadura. 
b) A colheita dos frutos da terra. 
c) A ceifa do trigo, celebrada no Dia de Pentecostes. 
 
8- O derramamento do Espírito Santo, em sua Primeira Efusão, foi prometida de forma simbólica. I-

dentifique, abaixo, qual foi o símbolo usado por Deus para prefigurar essa promessa:   
a) As monções. 
b) A chuva serôdia. 
c) A chuva temporã. 
 
9- A Bíblia identifica um dos resultados da ação do Espírito Santo na vida do crente (Deu. 16:11, 

Joel 2:23 e Atos 13:52). Qual estado emocional está ligado à manifestação do Poder do Espírito? 
a) Tristeza. 
b) Euforia. 
c) Alegria e regozijo. 
 
10- Joel 2:23 fala das chuvas que caíam em Israel. Como podemos saber que elas representam o 

Dom do Espírito Santo? 
a) Porque nunca chovia naquela região. 
b) Porque a chuva temporã caía sobre os grãos recém semeados na terra. 
c) Porque os versos 28 e 29 afirmam isso, e Atos 2 confirma o cumprimento dessa profecia. 
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