
O TEMPO NAS PROFECIAS 

CÉSAR B. RIEN                                                                            escatobrasil@yahoo.com.br 

57 

 

 

 

 

SEMINÁRIO DE ESCATOLOGIA 

 

 

 

 

MÓDULO IV  

 

O  

PRINCÍPIO 

INCIDÊNCIA 
 

 

 

 

 

CÉSAR BRASIL RIEN 

 

 

 



O TEMPO NAS PROFECIAS 

CÉSAR B. RIEN                                                                            escatobrasil@yahoo.com.br 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O TEMPO NAS PROFECIAS 

CÉSAR B. RIEN                                                                            escatobrasil@yahoo.com.br 

59 

 

OS EFEITOS DAS FORÇAS PROFÉTICAS 

 

As forças factuais, contidas nos tipos prefigurativos, têm efeito exclusiva-

mente sobre os eventos por eles prefigurados. A função das forças factuais, portan-

to, é causar efeito sobre o espaço físico, no qual os antítipos devem tornar-se fatos 

reais palpáveis na História. Não se trata, aqui, do espaço sideral, mas, isto sim, de 

um lugar físico na História, ou seja, um fato histórico, daí o uso do adjetivo factual. 

As forças temporais, contidas na expressão tempo determinado, têm duplo efeito 

sobre o tempo ou ocasião do cumprimento profético, da seguinte forma:  

 

1) a força temporal preditiva age no sentido de conduzir o cumprimento 

antitípico para uma estação climática de colheita (primavera, se o tipo 

estiver contido numa das festas da primavera, e outono, se o tipo 

estiver contido numa das festas do outono);  

 

2) a força temporal prospectiva age no sentido de impulsionar/impelir a 

força temporal preditiva rumo ao cumprimento escatológico final.  

 

Cabe salientar que o momento escatológico do cumprimento antitípico 

dos tipos prefigurativos é do conhecimento e autoridade exclusivos de Deus 

(Atos 1:7). Portanto, não pode ser calculado matematicamente. A função das forças 

temporais, então, é causar efeito sobre o tempo específico (ou estação climática) e 

sobre o tempo do cumprimento futuro (ou seja, sobre o momento escatológico). 

 

Esquematicamente, as forças proféticas podem ser representadas assim: 

 

    força preditiva             +       força prospectiva             =     Princípio Incidência 

  factual e temporal                  factual e temporal                       força coercitiva 

 
A força profética coercitiva, ou Princípio Incidência, que é a força re-

sultante da ação simultânea das forças factuais preditiva e prospectiva, mais as 

forças temporais preditiva e prospectiva, age no sentido de fazer incidir o cum-

primento antitípico ou escatológico do tipo sobre o dia da festa religiosa judaica 

que contém o tipo prefigurativo.  
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Podemos deduzir, então, que as forças proféticas agem sobre o espaço 

físico e sobre o tempo cronológico. Assim sendo, as forças proféticas factuais e tem-

porais prospectivo-preditivas são forças espaço-temporais, porque causam efeito 

sobre o espaço-tempo. As forças proféticas causam uma pressão sobre o espaço-

tempo e essa pressão obriga os antítipos a tornarem-se fatos reais na História. 

 

Vejamos isso, esquematicamente, na ilustração abaixo: 

 
 
                              VETOR ESPACIAL                  VETOR TEMPORAL 
 
                          
                         Pressão sobre o espaço             Pressão sobre o tempo 
 
 
 
PASSADO                                                                                                       FUTURO 
 
                                        “TIPO”                                     ESTAÇÃO  
                                 Forças factuais                        Forças temporais 
 
 

O vetor espacial e o vetor temporal da força profética resultante, que é o 

princípio incidência, demonstram claramente a existência do conceito de programa-

ção e de planejamento prévios contidos na estrutura do Plano da Redenção. O Prin-

cípio Incidência coage/obriga o cumprimento antitípico a incidir sobre o dia da festa 

religiosa judaica que contém o tipo prefigurativo. Esse é o mecanismo de cumpri-

mento profético divinamente designado para conduzir o funcionamento do Plano 

da Redenção.  

 

A conseqüência de estarmos explicando as profecias mediante o uso do 

sistema de forças, que tomamos emprestado da ciência exata chamada Física, é 

que também aqui se aplica  a  Lei de Newton,  que prevê  o  equilíbrio do sistema de 

forças. O seu enunciado é o seguinte: “a toda ação corresponde uma reação em 

sentido contrário de mesma grandeza ou magnitude”. Isso significa que se eu pres-

sionar minha mão sobre a mesa, no sentido de cima para baixo, automaticamente 

agirá sobre minha mão outra força de mesma magnitude, só que no sentido inverso, 

ou seja, de baixo para cima. Essa força, contrária à força que estou exercendo, tem 

a finalidade de dar estabilidade ao sistema de forças de pressão. 
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As Escrituras declaram expressamente que o Senhor conhece tanto o 

passado quanto o futuro (Isa. 42:9), e que Ele pode antecipar ao homem aquilo que 

ainda não sucedeu na História (Isa. 48:3-5), ou seja, aqueles fatos históricos reais 

que estão para vir a acontecer no futuro da Humanidade. Leiamos outra afirmação 

do Senhor sobre Sua presciência: 

 

"Lembrai-vos das cousas passadas desde a antigüidade: que Eu Sou 
Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a Mim. 

"Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antigüidade as cousas 
que ainda não sucederam..." 41  - Isa. 46:9-10. [grifos supridos] 

 

 

Ora, se há forças proféticas que agem no sentido do passado para o 

futuro, deve haver, então, forças proféticas que agem no sentido do futuro para o 

passado, para dar equilíbrio ao sistema de forças. Portanto, está correta a ilustração 

anterior onde representamos as forças com duas setas, uma apontando para o 

passado e outra para o futuro. 

 

Podemos postular, então, que há uma contraforça factual prospectivo-

preditiva e uma contraforça temporal prospectivo-preditiva, que dão origem à Con-

traforça Coercitiva.  Assim, se as forças factuais e temporais agem sobre os tipos, 

então, as contraforças factuais e temporais atuam sobre os antítipos, conduzido-

os no sentido do futuro para o passado, para dar equilíbrio ao sistema de forças 

proféticas. Como já vimos, a força temporal prospectivo-preditiva está programada 

pela força factual prospectivo-preditiva dos tipos.   

 

A contraforça temporal prospectivo-preditiva, por sua vez, está programa-

da com a contraforça factual prospectivo-preditiva dos antítipos. A ação simultânea 

das contraforças faz surgir a contraforça coercitiva, cuja função é dar maior pre-

cisão à ação do Princípio Incidência, de modo que não haja erro no cumprimento 

profético antitípico, fazendo-o incidir com toda exatidão sobre o dia da festa religiosa 

judaica que contém o tipo prefigurativo do evento profetizado. 

 

Dessas evidências Bíblicas podemos deduzir o Princípio Incidência: 

 __________________________ 

41. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida, Edição Revista e Corri-
gida, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, São Paulo-SP. 
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PRINCÍPIO INCIDÊNCIA é o nome que damos à FORÇA PROFÉTICA 

COERCITIVA. Ela é a intensificação ou impulso derivado da ação simultânea da 

força factual prospectiva/preditiva do tipo (focalizada no evento) + a força temporal 

prospectiva/preditiva da expressão tempo determinado [focalizada na estação climá-

tica (=ocasião específica do ano) e no futuro cumprimento(=tempo escatológico não 

conhecido)]. O tempo escatológico específico (ano) normalmente não está definido 

na profecia contida na festa simbólica e não pode ser calculado matematicamente.  

 

O PRINCÍPIO INCIDÊNCIA faz com que o cumprimento antitípico do tipo 

seja coagido/impelido a incidir sobre o dia da festa que prefigura o evento, que o 

tipifica. Deste modo, as próprias Escrituras procuram nos motivar a um estudo mais 

profundo e cuidadoso dos símbolos contidos nas Festas Religiosas, pois eles con-

têm revelações sobre o desdobramento do Plano da Salvação na História. Ellen G. 

White registrou, para nós,  que o Movimento Millerita já entendia dessa forma: 

 

"Aqueles símbolos se cumpriram, não somente quanto ao acontecimento, 
mas, também, quanto ao tempo. No dia catorze do primeiro mês judaico, no mes-
mo dia e mês em que, durante quinze longos séculos, o cordeiro pascal havia sido 
morto, Cristo... foi tomado por mãos ímpias, para ser crucificado e morto. E, como o 
antítipo dos molhos que eram agitados, nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos 
ao terceiro dia, como 'as primícias dos que dormem' (I Cor. 15:20), exemplo de 
todos os ressuscitados justos. 

"De igual maneira, os tipos que se referem ao Segundo Advento devem 
cumprir-se no tempo designado no culto simbólico." 42 [grifos supridos] 

 

 

O Princípio Incidência funciona como um mecanismo de alta precisão, por-

que faz todos os tipos atingirem seus respectivos alvos no tempo determinado, ou 

seja, faz os cumprimentos antitípicos incidirem sobre as festas proféticas que prefi-

guram cada evento.  

 

A existência das forças proféticas contidas na tipologia (forças proféticas 

factuais prospectivo-preditivas dos eventos prefigurados) e das forças proféticas 

contidas nas estações climáticas de colheita (forças proféticas temporais prospecti-

vo-preditivas de tempo específico e de tempo escatológico) causam a programação  

prévia de todos os eventos ligados ao Plano da Redenção (Atos 17:26-27). 

_________________________ 

42. White, Ellen G. O Grande Conflito, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 1981, pp. 398/399. 
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Todo esse mecanismo faz parte de algo maior: um planejamento inteli-

gente com um propósito definido a ser alcançado no final dos tempos (II Tes. 1:5-10; 

Gál. 4:4, 5). O comentarista bíblico H. Douglas Buckwalter torna bem clara a noção 

de planejamento e de programação prévia contida no Plano da Salvação:  

 

“A morte de Jesus não foi acidental... (Rom. 6:10; Heb. 7:27 e 9:26; I 
Ped. 3:18), tendo ocorrido exatamente quando Deus havia planejado (Rom. 5: 
6). Da mesma forma, o Segundo Advento de Jesus, que é o objetivo e o ponto 
final da História da Redenção, virá a acontecer no tempo determinado de Deus 
(Mar. 13:32; Atos 1:7 e 3:21; I Tim. 6:14-15). A certeza do Primeiro Advento garante 

a certeza do Segundo [Advento] (Atos 1:11).”  
43

 [grifos supridos]  
 
 
A afirmação acima é surpreendente, porque, além de esclarecer que o 

Plano da Redenção é o resultado de um planejamento antecipado, também afirma 

que o 2º Advento virá a ocorrer no tempo determinado de Deus. E nós provamos 

biblicamente que o tempo determinado (Lev. 23) é a Agenda do Plano da Reden-

ção, porque os tipos proféticos sempre se cumprem na data da festa prefigurativa. 

Outro texto bíblico que nos transmite a noção de planejamento prévio é Atos 17:26-

27. Vejamos, agora, como esse texto foi escrito no grego: 

 

"...



" 44 [grifos supridos]
 

 

Uma tradução possível para Atos 17:26-27 é:  

 

“... de um só fez toda raça humana para habitar sobre toda a face da terra, 
havendo fixado previamente os tempos determinados e os limites de sua habita-
ção; para buscarem a Deus...” 

 

 

Esse é apenas mais um de vários textos bíblicos que nos dão certeza de 

que toda a Criação teve origem num planejamento prévio inteligente, para alcançar 

um propósito, um objetivo, uma meta também previamente estabelecida (Gál. 4:4-5). 

 
_________________________ 
43. Buckwalter, H. Douglas. op. cit. 
44. Novo Testamento Trilíngüe - Grego, Português, Inglês. Edições Vida Nova, 1ª edição: 1998, reim-
pressões 1999, 2000, 2001, 2003, Novum Testamentum Graece - 4ª edição, 1994, Deutsche Bibel-
gesellschaft (Stuttgart, Deutschland), Bíblia Versão Almeida Revista e Atualizada - 2ª edição - 1995, 
New International Version - 1984 - International Bible Society (Colorado Springs, USA). 
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O PLANO DA REDENÇÃO É PROGRESSIVO 

 
 

Vamos relembrar, que os tipos são profecias: 

 

 “A terceira característica de um tipo é que ele „deve prefigurar alguma 
coisa futura‟. Os antítipos no Novo Testamento apresentam verdade mais plena-
mente cumprida do que no Antigo. A correspondência no Novo revela o que era nas-
cente no Antigo. A tipologia é, por conseguinte, uma forma especial de profecia. “ 
45

  [grifos supridos] 
 

As verdades bíblicas ensinadas por Deus são as mesmas, tanto no Antigo 

Testamento (AT) quanto no Novo Testamento (NT). A diferença do NT é que ele 

identifica a existência de um desenvolvimento maior das antigas verdades, do AT, 

dando-lhes maior clareza às gerações futuras. Isso demonstra existir, na Bíblia, o 

conceito de revelação progressiva, como evidencia o seguinte comentário: 

 

 “Ninguém duvida de que há um desenvolvimento, uma mudança, do An-
tigo Testamento para o Novo. Os crentes do Antigo Testamento esperavam com pra-
zer a vinda de um Redentor prometido; os crentes do Novo, ou viram pessoalmente, 
ou voltaram os olhos para o passado, para seu Redentor. A nova aliança era supe-
rior à antiga. Os judeus rejeitaram o evangelho, e ele foi levado aos gentios. ... Re-
velação progressiva é o conceito de que a revelação de Deus aumentou gra-
dualmente em precisão, clareza e plenitude no decorrer do tempo, assim como 
o tronco, as raízes e os galhos de uma árvore aumentam com o passar do tempo.”  
46

 [grifo suprido] 
 

As Escrituras contém revelações que mostram aos fiéis de Cristo como o 

Plano da Redenção será desdobrado na História de maneira progressiva, até atin-

gir seu cumprimento escatológico completo e definitivo. O relato bíblico demonstra 

que já ocorreram: (1) a Redenção Passada, pela libertação de Israel do cativeiro no 

Egito; e (2) a Redenção Presente, pela libertação do cativeiro do pecado, na morte e 

ressurreição de Cristo, no 1° Advento. A Bíblia demonstra, também, que ainda faltam 

ocorrer: (3) a Redenção Futura, pela libertação do cativeiro da morte, a cumprir-se 

no 2° Advento, com a ressurreição dos crentes falecidos; e (4) a Redenção Eterna, a 

cumprir-se após a descida da Nova Jerusalém (Apo. 21:2), quando serão destruídos 

Satanás, os anjos caídos e os ímpios (Apo. 22:9). Assim, o Universo será purificado 

e o mal deixará de existir para sempre. 

_________________________ 

45, 46. 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. 102/103 
e 143/144. 
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MAS NÃO FOI TUDO ABOLIDO NA CRUZ? 

 

A maioria dos cristãos tem dificuldades para compreender certos textos 

bíblicos que dizem que tudo foi abolido na cruz. A leitura de Col. 2:14 a 17, por 

exemplo, nos dá a impressão de que após a cruz não há mais símbolos prefigurati-

vos destinados a um cumprimento no futuro, nalgum tempo posterior à morte e res-

surreição de Cristo. Para os Apóstolos, que haviam vivido todo o cumprimento anti-

típico dos símbolos da Primavera, e de modo mais intenso ainda o cumprimento an-

titípico do Pentecostes, o sentimento era de que não havia mais nada para ser 

cumprido no futuro distante. Após a ascensão de Cristo, eles imaginavam que Seu 

2º Advento iria ocorrer logo, e que não haveria demora de séculos. O quê é que foi 

abolido na cruz, afinal? Vejamos as explicações contidas nos comentários abaixo: 

 
“O sangue derramado quando as oblações eram oferecidas apontava ao 

sacrifício do Cordeiro de Deus. Todas as ofertas típicas tiveram nEle o seu cum-

primento.” 
47

 [grifos supridos] 
 
“A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos 

hebreus até que o tipo encontrasse o antítipo, na morte de Cristo, o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do Mundo. Então cessariam todas as ofertas sacrificais. 
Foi esta a lei que Cristo „tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.‟ Colossenses 2: 

14.”  
48  [grifos supridos] 

 
 

O primeiro componente tipológico que deveria ser extinto, a partir de seu 

cumprimento antitípico na cruz, era o sacrifício de animais. Portanto, a função sacrifi-

cal foi cumprida na cruz e foi abolida. Havia mais alguma coisa a ser abolida, além 

dos sacrifícios? O comentário seguinte ajuda-nos a encontrar essa resposta: 

 
“No décimo quarto dia do mês, à tarde, celebrava-se a Páscoa, comemo-

rando as suas cerimônias solenes e impressionantes o livramento do cativeiro do 
Egito,  e apontando ao futuro sacrifício que libertaria do cativeiro do pecado. Quando 
o Salvador rendeu Sua vida no Calvário, cessou a significação [profética] da 

Páscoa.”  
49

  [grifos e explicação supridos] 
 

 

Somente o cumprimento definitivo da tipologia profética é que determina 

que a função profética da festa prefigurativa foi abolida. 

____________________________ 
47. White, Ellen G. Parábolas de Jesus, Casa Publicadora Brasileira, Santo André-SP,   1976, p. 126. 
48. White, Ellen G. Patriarcas e Profetas, Casa Publicadora Brasileira, Santo André-SP, 1991, p. 379. 
49. White, Ellen G. idem, p. 577. 
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O histórico “livramento do cativeiro do Egito” era um tipo que prefigurava o 

histórico “livramento do cativeiro do pecado”. Esse era o segundo componente tipo-

lógico que deveria ser abolido. E todos os tipos da Primavera tiveram seu cumpri-

mento escatológico definitivo no 1° Advento, cada um no seu próprio tempo deter-

minado, como já estudamos. Não há outros tipos não-cumpridos nas Festas da Pri-

mavera. Elas tinham o objetivo precípuo de apontar para o 1º Advento de Cristo e 

Sua obra Salvadora na cruz. Após haverem cumprido sua finalidade de forma 

completa e definitiva, a função profética das Festas da Primavera foi extinta.  

 
 
 
 

AS TRÊS FUNÇÕES DAS FESTAS PROFÉTICAS 
 

 
1) A FUNÇÃO SACRIFICAL 

 

A leitura do livro bíblico de Levíticos nos mostra que todas as cerimônias e 

rituais religiosos judaicos estavam permeados pela necessidade de realização de sa-

crifícios de animais, cuja finalidade era expiar o pecado do penitente (Lev. 17:11). 

Portanto, também as festas religiosas anuais continham uma série de regras e pre-

ceitos explicando como deviam ser apresentados tais sacrifícios a Deus para que 

cada festividade se tornasse aceitável ao Criador. A função sacrifical estava direta-

mente ligada à atividade sacerdotal e envolvia a morte ritual de animais em lugar do 

pecador penitente e o respectivo espargir do sangue junto ao altar do holocausto. A 

função sacrifical tinha o objetivo de apontar para o sacrifício do Cordeiro de Deus 

que tira o pecado do mundo e foi cumprida por Jesus Cristo, na cruz do Calvário 

(Efé. 2:15). A citação abaixo, de Ellen G. White, é esclarecedora: 

 

"A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos 
hebreus até que o tipo encontrasse o antítipo, na morte de Cristo, o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo. Então cessariam todas as ofertas sacrificais. 
Foi esta a lei que Cristo 'tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.' Col. 2:14." 50 

  

Ao Jesus expirar na cruz, a realidade prefigurada por esses sacrifícios foi 

completada e Ele exclamou: "Está consumado!" Jesus cumpriu de forma plena a fun-

ção dessas oblações e foram extintas (Heb. 7:26-27; 9:9-12, 24-26; 10:1-4 e 10-14). 

_________________________ 

50. White, Ellen G. Patriarcas e Profetas, Casa Publicadora Brasileira, Santo André, SP, 1991, pág. 
379. Os grifos contidos no texto foram acrescentados pelo pesquisador. 
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2) A FUNÇÃO PROFÉTICA 

 

Nos módulos I a III, vimos que cada uma das festividades da Primavera 

(Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes) possuíam símbolos chamados tipos 

(ou sombras) cuja finalidade era representar profeticamente um evento futuro ligado 

à História da Redenção (o antítipo, que é a realidade). 

 

Vimos, também, que o fato histórico representado pelo símbolo é chamado 

de antítipo e que ele é o cumprimento da profecia na história. Exemplo disso são o 

tipo “cordeiro” e seu respectivo antítipo “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo”. Quando Jesus expirou na cruz, no mesmo dia e hora em que era realizado 

o sacrifício ritual do cordeiro pascal, Ele cumpriu literalmente a profecia contida tanto 

no símbolo (cordeiro) quanto no dia (a libertação do cativeiro do pecado). 

 

A função profética estava diretamente ligada ao significado dos símbolos 

prefigurativos, chamados de tipos e traduzidos como sombras. A Páscoa apontava 

para o Primeiro Advento do Messias e foi cumprida por Jesus. Com isso, fica eviden-

te que Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes cumpriram suas respectivas 

funções proféticas e não mais se cumprirão no futuro, porque esgotaram toda a tipo-

logia profético-prefigurativa. Por esse motivo, o Apocalipse não demonstra o cumpri-

mento futuro das Festas da Primavera, mas revela que apenas as Festas do Outono 

terão cumprimento profético no futuro, como veremos mais adiante.  

 

Embora a Teologia oficial não reconheça que o cumprimento do tipo ne-

cessita do componente temporal, contido na expressão tempo determinado, nós 

provamos sobejamente a existência e a necessidade desse componente para o 

cumprimento profético no tempo exato que Deus havia planejado (veja a citação nº 

41, contida na página 63 deste estudo). Assim, a função profética se extingue à me-

dida em que a sua tipologia prefigurativa vai se cumprindo na História da Redenção. 

 

Provamos, portanto, que a expressão tempo determinado foi divinamente 
designada para essa finalidade. Por conseqüência, ficou também provada a 
existência da função profética contida nas festas tipológicas de Levíticos 23. 
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3) A FUNÇÃO MEMORIAL 

 

Em Êxo. 12:14 e 13:14, fica muito clara a intenção e a ordem Divina aos 

israelitas para uma observância perpétua da festividade da Páscoa. Em Lev. 23:4, 

essa ordenança foi estendida para todas as festividades: as Festas da Primavera e 

as Festas do Outono. Em Deu. 6:2 a 12 e 20 a 24, também é reforçada a função 

memorial, para lembrança contínua das gerações futuras de Israel. Podemos consi-

derar, portanto, que as festas proféticas tinham esse componente memorial em cará-

ter cívico para a Nação Israelita, com a finalidade de fazer com que cada partici-

pante, juntamente com sua família, pudesse reviver a história de LIBERTAÇÃO 

(=REDENÇÃO) dos seus ancestrais e lembrar-se das grandes obras que YAHWEH 

havia realizado em favor de Seu Povo escolhido. Jesus, ao instituir a Santa Ceia, or-

denou aos discípulos que a celebrassem em memória dEle (Luc. 22:19). E o Após-

tolo Paulo afirma:  

 

“Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti: na noite em 
que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e 
disse: „Isto é o Meu corpo, que é para vós; fazei isto em memória de Mim.‟ 

“Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: „Este 
cálice é a Nova Aliança em Meu sangue; todas as vezes que dele beberdes, fazei-o 
em memória de Mim.‟ 

“Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice anun-
ciais a morte do Senhor até que Ele venha.” - 1º Cor. 11:23-26. 51 [grifos supridos] 

 
 

Com isso, fica demonstrado que devemos realizar a Santa Ceia na 

data da Páscoa judaica, também. Então, a função memorial nunca é extinta. 

 

A QUESTÃO DA CADUCIDADE 

 

A Teologia oficial interpreta mal as epístolas apostólicas para apoiar sua 

tese de que todo o Antigo Testamento foi abolido por Jesus, na cruz. Mesmo assim, 

não tem vergonha nenhuma de buscar nele a argumentação necessária para apoiar 

a busca pelos dízimos e ofertas, que são uma prática instituída pelo Antigo Testa-

mento. Então ele foi abolido para algumas coisas e para outras não, como convém 

aos interesses dos dirigentes religiosos que querem locupletar-se com essas benes-

ses. Caso fosse verdade que o Antigo Testamento tivesse sido abolido, então não 

poderiam mais ser usados seus ensinamentos para  o  que quer que fosse. Também  

__________________________________ 

51. A Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista. Ed. Paulinas – SP, Brasil, 1985. ISBN 85-0500365-9. 
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no que diz respeito às festas proféticas, a Teologia oficial se faz de cega quanto ao 

fato de que o livro do Apocalipse (em o Novo Testamento, portanto), contém claras 

alusões às Festas do Outono. Na verdade, contém os antítipos delas e faz a de-

monstração do seu cumprimento futuro na História da Redenção. Ora, fica evidente 

que, se Jesus tivesse abolido essas festas, João não poderia falar delas como fala 

no Apocalipse afirmando que o cumprimento delas está ainda no futuro da História. 

 

Exemplos do cumprimento escatológico desses tipos são as trombetas 

nos capítulos 8:1 a 11:15 do Apocalipse; o juízo (yom kippur) antitípico, citado em 

Apo. 11:18 e 19, que inicia com o julgamento dos mortos. O final dessa obra de jul-

gamento está indicado em Apo. 15:8. São citados símbolos da Festa dos Taber-

náculos em Apo. 14:14-20 (veja os tipos em Êxo. 22:29, Deu. 16:13; compare com 

Isa. 27:12 e 63:2 a 6, Apo. 19:15) e de outros tipos dessa festa em Apo. 21:3, 6 e 23 

a 22:5; Apo. 7:9 (compare com Lev. 23:40 e 42). Outra informação da maior im-

portância é que, em Deu. 31:10, o Senhor faz uma clara ligação teológica entre a 

Festa dos Tabernáculos e a Redenção.  A obra de Salvação iniciou no 1° Advento 

(Luc. 4:17-19), mas só será concluída na SALVAÇÃO ETERNA (Apo. 7:10). Desta 

forma, o Eterno Deus de Israel transformou a Festa dos Tabernáculos numa profecia 

do 2º ADVENTO. 

 

Os textos citados são esclarecimentos sobre o cumprimento antitípico fu-

turo de alguns dos tipos contidos nas Festas do Outono. Em linguagem clara: aque-

les textos correspondem a uma apresentação antecipada do cumprimento escatoló-

gico, que ainda estava no futuro distante quando foi revelado a João. Exemplo disso 

é a grande multidão, em Apo. 7:9 e 10, com vestes brancas e segurando ramos de 

palmeira nas mãos. O quê significa essa visão? 

 
“Apocalipse 7:9 e 10 apresenta o Povo de Deus celebrando a Festa dos 

Tabernáculos no Santuário Celestial, diante do Trono de Deus. Eles têm folhas de 
palmeira nas mãos – uma prática muito comum durante a celebração dessa festa. 
Louvam a Deus pela maior de todas as bênçãos: a Salvação Eterna (verso 10)... e 
eles podem celebrar a vitória do Cordeiro sobre as forças do mal.” 52

 [grifos nossos] 
 

 

Portanto, os ramos de palmeira de Lev. 23:40 são o tipo contido na Festa 

dos Tabernáculos (profecia), e no Apocalipse 7:9-15 são o antítipo (o cumprimento). 

___________________________ 
52. Hardinge, Leslie & Holbrook, Frank. Levítico e Vida, CPB, Tatuí – SP, 1989, p. 91. 
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Com essas citações bíblicas e de teólogos, entendemos haver ficado so-

bejamente provado o fato de que as Festas do Outono ainda não se cumpriram na 

História da Redenção, mas seus cumprimentos proféticos literais ainda se encon-

tram adiante em nosso próprio futuro. Eles serão estudados mais adiante. 

 

Retomando, agora, o assunto “caducidade”, usaremos um recurso usado 

pelo próprio Jesus, que é o recurso da ilustração. Assim, vamos considerar que o 

sistema das festas proféticas é uma caixa de jóias. A tampa da caixa é a função 

sacrifical. Quando Jesus cumpriu a função sacrifical, a tampa da caixa foi removida 

(abolida) e a caixa não mais será fechada. As jóias dentro da caixa são as profecias 

(a função profética), que agora foram escancaradas ao olhar público, para que todos 

possam vê-las e apreciá-las. Mas, onde está, então, a função memorial? A função 

memorial é o arcabouço da caixa, que contém no seu interior as jóias (as profecias). 

 

Portanto, a função sacrifical foi cumprida por Cristo na cruz e foi removida 

(abolida) definitivamente. Já a função profética somente vai sendo extinta na me-

dida em que se cumpre toda a tipologia contida na festa profética. Enquanto isso, a 

função memorial não é abolida, devido ao seu objetivo de fazer com que o Israel 

de Deus reviva e relembre anualmente a experiência de seus ancestrais na fé e as 

Grandes Obras que o Eterno realizou em favor de Seu Povo (Deu. 6:20 a 25). 

 

Por esse motivo, Jesus renovou o seder pascal (a ceia da páscoa) ao 

instituir a cerimônia da Santa Ceia, que deve ser realizada “até que Ele venha” (1ª 

Cor. 11:23-26). Portanto, a Santa Ceia é um memorial de Seu sofrimento por nós e 

deve ser realizada, também, na verdadeira Páscoa, seguindo-se, para isso, a data 

prevista no calendário judaico, com sua correspondente conversão ao calendário 

gregoriano. Jesus não proibiu que a Santa Ceia seja realizada também na Páscoa. 

 

A verdadeira Páscoa, que Jesus celebrou no Cenáculo junto a seus discí-

pulos, não é contada 40 dias após o Carnaval, a menos que haja uma coincidência 

da Páscoa judaica com aquela imposta pela Cúria Romana, respeitando-se, para is-

so, a data indicada pelo calendário judaico para o Pessach (Mat. 5:17 a 19). Talvez, 

no futuro haja uma convocação geral para datas anuais padronizadas, mas isso so-

mente deve ser feito com  um  objetivo especifico:  convocar os crentes para orar em 
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prol da dotação da nova Plenitude do Espírito Santo, que é a Chuva Serôdia. Diz o 

profeta: “Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias...” – Zac. 10:1. Mas, 

sobre este tema, estudaremos mais adiante. 

 

 
Atos 20:6 e 16 nos mostram que, muitos anos após a ascensão de Jesus, 

Paulo, o Apóstolo dos gentios, celebrava a Páscoa e o Pentecostes (ver também I 

Cor. 16:8); e o Yom Kippur (Dia da Expiação), em Atos 27:9. É surpreendente notar 

que, mesmo estando em um navio, em alto mar, o Apóstolo Paulo preocupava-se 

em guardar as festas que estavam prescritas na Torá. Leiamos esse texto na versão 

da Bíblia de Jerusalém, com o correspondente comentário, ao pé da página: 

 

"Tendo transcorrido muito tempo, a navegação já se tornava perigosa, 

também porque já tinha passado o Jejum 
e
, Paulo os admoestava." - Atos 27:9. 

 "e) Outro nome da festa da Expiação, único dia de jejum prescrito pela 
Lei [Torá] (Lv. 16:29-31). Celebrava-se em setembro, perto do equinócio do outo-
no europeu." 53 (grifos supridos) 
 

 

Mais surpreendente, ainda, é o fato de que o Apóstolo dos Gentios deu 

ordem aos Coríntios para celebrarem a Páscoa! Leiamos, abaixo, essa ordem: 

 

"Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de 
fato sem fermento. Pois, também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. "Por 
isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malda-
de e da malícia; e, sim, com os asmos da sinceridade e da verdade."54 -1ª Cor. 5:7-8.  

 

 Por quê Paulo faria isso, já que ele não estava “debaixo da Lei” (orde-

nanças judaicas)? Com certeza, porque ele sabia que não haviam sido abolidas na 

cruz. Fica evidente, nesse texto, que os cristãos não-judeus celebravam a Santa 

Ceia na mesma data da Páscoa judaica, assim como os cristãos de origem judaica 

com certeza o faziam. A alegação de que os cristãos, em Israel, celebravam a Pás-

coa judaica por medo de serem acusados pelos judeus mostra ser uma alegação 

falaciosa e preconceituosa, para não dizer que é claramente antissemita. 

É importante mencionar a referência do Apóstolo Judas às festas, confor-

me está registrado em sua epístola, no versículo 12: 

_________________________ 
53. A Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista. Ed. Paulinas – SP, Brasil, 1985. ISBN 85-0500365-9. 
54. A Bíblia Sagrada. João F. de Almeida-Edição Revista e Atualizada no Brasil, Rio de Janeiro, 1969. 
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"Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de frater-

nidade..." 55 - Judas 12. 

 

A quais festas o apóstolo está se referindo? Bem, como não há registro 

histórico de que os cristãos do século 1, aos quais ele dirige sua epístola, tivessem 

criado novas festas, resta a nós a conclusão de que ele está se referindo às Festas 

do Senhor, registradas em Levíticos, capítulo 23. Se unirmos esse texto à ordem de 

Paulo aos Coríntios, para celebrarem a festa, concluímos que a Festa da Páscoa 

não era a única a ser celebrada, mas, que também as demais festas religiosas pres-

critas na Torá eram observadas pelos crentes em Cristo Jesus. 

Outra referência importantíssima diz respeito à celebração futura da Festa 

dos Tabernáculos, como está registrado em Apo. 7:9-15. Ao fazer a ligação teológica 

da Festa dos Tabernáculos com a Remissão, em Deu. 31:10, Deus a transformou 

numa profecia a ser cumprida na Redenção Eterna. Na Torá, o Senhor também or-

denou que o povo fosse reunido, tanto judeus como gentios (v. 12). O Profeta Zaca-

rias recebeu a revelação de que todas as nações dos gentios devem adorar ao Se-

nhor na Festa dos Tabernáculos (Zac. 14: 16-18). Em Apo. 7:9-15, nos é revelado 

que aquela ordenança será observada pelos judeus e gentios remidos no cumpri-

mento escatológico da Redenção Eterna. Por quê os remidos necessitam cumprir 

essa ordenança do Antigo Testamento na Canaã Eterna? Certamente, porque essa 

ordenança não foi abolida, não é mesmo? Assim, as palavras de Jesus, em Mat. 

5:17 a 19, podem ser melhor compreendidas, a saber: que Ele não aboliu as festas 

que ainda não se cumpriram na História. Elas devem ser observadas pelos crentes, 

anualmente, em memória das grandes realizações de Deus na História passada; 

mas, também, para nos lembrar de que Ele ainda realizará grandes obras no futuro, 

em prol da Redenção Eterna de Seu Povo. E a revelação foi dada a João, no Apo-

calipse, pelo próprio Jesus ressurreto e glorificado. Isso significa que o Senhor já 

havia reassumido todos os atributos e prerrogativas da Divindade, dos quais Ele 

havia voluntariamente abdicado quando de Sua manifestação terrestre, para cumprir 

a função de Messias sofredor, conforme profetizado em Isaías, capítulo 53. Portanto, 

ao revelar-Se a João, no Apocalipse, o Senhor Jesus o fez na condição de Deus 

Onisciente, Onipotente e Onipresente. Se Ele houvesse, abolido as Festas do 

Senhor, de Lev. 23,  certamente a Sua Onisciência não Lhe permitiria esquecer esse 

____________________________ 
55. A Bíblia Sagrada. João F. de Almeida-Edição Revista e Atualizada no Brasil, Rio de Janeiro, 1969. 
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fato. Digo isso, porque talvez algum pastor, padre ou teólogo gostaria de lembrar ao 

Jesus Glorificado que Ele não poderia mencionar, no Apocalipse, o cumprimento da 

ordenança da Torá, dada em Deu. 31:10, porque, na ótica deles, Jesus 'aboliu' as 

festas judaicas!!!  

 

Alguém se atreve a duvidar da Palavra de Jesus? É claro que não! Se 

alguém tem preconceito contra os judeus e contra a Torá, então não poderá mais 

pregar o Evangelho, porque o Apocalipse é o cumprimento da Torá profética. Quem 

quiser participar da Glória, com Cristo, deve aceitar todas as revelações feitas 

pelo Jesus Glorificado do Apocalipse (Apo. 1:1 a 3; 22:6, 7). Para aqueles que 

pensam em omitir da mensagem do Evangelho a revelação sobre o cumprimento da 

ordenança dada em Deu. 31:10, é especialmente importante a advertência de Apo. 

22:19 (compare com Deu. 4:2). Vamos lê-la: 

 
"E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará 

a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão escritas neste livro." 56 

 

Omitir uma parte da mensagem do Evangelho equivale a desfigurá-lo. Es-

sa omissão constrói um outro evangelho, um falso evangelho (Gál. 1:6-8). É rele-

vante notar que o Evangelho Eterno deve ser proclamado a toda nação, e tribo, e 

língua, e povo (Apo. 14:6). Para demonstrar a veracidade do Evangelho Eterno, ele 

cumpre a função da trombeta escatológica ao anunciar: "Temei a Deus e dai-Lhe 

Glória; porque vinda é a hora do Seu Juízo. E adorai Aquele que fez o Céu, e a Ter-

ra, e o mar, e as fontes das águas." (Apo. 14:7).  

O Evangelho Eterno anuncia, como as trombetas, a aproximação do DIA 

DO JUÍZO FINAL. Isso significa, então, que o Evangelho Eterno leva em consi-

deração o cumprimento antitípico da tipologia profética contida nas festas do outono, 

como é revelado pelo JESUS Glorificado, no Apocalipse. Isso, inclui, é claro, a 

revelação de que a ordenança de Deu. 31:10 não foi revogada, pois terá um 

cumprimento escatológico futuro, na Festa dos Tabernáculos, quando todas as na-

ções, tribos, línguas e povos que atenderam ao convite do Evangelho Eterno serão 

reunidos para celebrá-la diante do Trono e do Cordeiro (Apo. 7:9 a 15). João viu que 

judeus e gentios salvos celebrarão juntos a Festa dos Tabernáculos diante do Trono 

e diante do Cordeiro, que é o próprio Jesus Cristo Ressurreto e Glorificado. 

__________________________ 
56. A Bíblia Sagrada. João F. de Almeida-Edição Revista e Atualizada no Brasil, Rio de Janeiro, 1969. 
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Prova do Módulo IV 
 

1- Qual é a função da força temporal preditiva? 
a) Não tem tunção nenhuma. 
b) Talvez tenha alguma função. 
c) Conduzir o cumprimento profético para uma das estações de colheita (Primavera/Outono). 
 
2- Qual é a função da força temporal prospectiva? 
a) Ela puxa para baixo. 
b) Ela puxa para o lado. 
c) Impelir a força temporal preditiva, rumo ao cumprimento escatológico final. 
 
3- A Bíblia dá certeza de que Deus tem conhecimento do futuro. Em qual dos textos abaixo Deus diz 

"anuncio o fim desde o princípio"? 
a) Dan. 11:29. 
b) Lev. 23:4. 
c) Isa. 46:9-10. 
 
4- O Princípio Incidência é o resultado da ação conjunta das forças proféticas preditivas e prospecti-

vas. Qual é o efeito do Princípio Incidência sobre o cumprimento da profecia? 
a) Não causa efeito. 
b) Efeito contrário. 
c) Ele obriga o cumprimento profético do tipo a incidir sobre o dia da festa que contém esse tipo. 
 
5- A existência das forças proféticas prospectivas e preditivas e do Princípio Incidência provam que 

o Plano da Redenção contém os conceitos de planejamento e de programação prévios. Qual é a 
afirmação que prova a existência desses conceitos? 

a) Tudo acontece por acaso. 
b) Os eventos proféticos dependem de muita sorte ou de muito azar. 
c) "A morte de Jesus não foi acidental, tendo ocorrido exatamente quando Deus havia planejado". 
 
6- Revelação progressiva é o conceito de que a Revelação de Deus aumentou gradualmente em 

precisão, clareza e plenitude no decorrer do tempo. Com o que ela pode ser comparada? 
a) Com uma raiz que fica escondida debaixo da terra. 
b) Com os frutos que caem no chão de maduros. 
c) Com o tronco e os galhos de uma árvore que crescem com o passar do tempo. 
 
7- Certos textos da Bíblia afirmam que algo foi abolido. Conforme nosso estudo, o que é que foi real-

mente abolido na Cruz do Calvário? 
a) Tudo foi abolido na Cruz. 
b) Somente o Sábado foi abolido na Cruz. 
c) Só as ordenanças dos sacrifícios de animais e as oferendas foram abolidas, conforme Efé. 2:15. 
 
8- De acordo com nosso estudo, as festas proféticas têm 3 importantes funções. Quais são elas? 
a) Função escalar, vetorial e espacial. 
b) Função baixa, média e alta. 
c) Função sacrifical, função profética e função memorial. 
 
9- A função memorial das festas proféticas de Lev. 23 é a única que pode ser chamada de estatuto 

perpétuo. Porque somente a função memorial é estatuto perpétuo? 
a) Porque ela cumpre sua função antes das outras. 
b) Porque ela também foi abolida na Cruz do Calvário. 
c) Porque ela nunca é abolida, pois serve de memória dos feitos de Deus por Seu Povo os quais de-

vem ser ensinados para os filhos e para os netos, de geração em geração. 
 
10- Após Jesus haver retornado para o Céu, os Apóstolos continuaram guardando todas as festas, 

como está relatado em Atos 27:9 e I Cor. 16:8. No Apocalipse, há evidências de que as festas do 
outono não foram abolidas, porque vão se cumprir no futuro da História da Redenção. Qual foi a 
festa que o Apóstolo Paulo ordenou aos cristãos para celebrá-la, para manter sua função me-
morial em caráter perpétuo, mesmo após haver sido cumprida na Cruz do Calvário, por Jesus? 

a) O Natal. 
b) O Domingo de ramos. 
c) A Páscoa judaica, conforme está registrado em 1ª Cor. 5:7-8 (conferir com 1ª Cor. 11:23-26). 
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