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 RELAÇÃO ENTRE O APOCALIPSE E A TORÁ  
 
 

O eminente cientista Sir Isaac Newton, além de estudar a física que rege o 

movimento dos astros, também era um grande estudioso da Bíblia. Ele dedicou-se 

especialmente ao estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Para compreender o 

real significado das cerimônias da Bíblia, Isaac Newton manteve contato com os ra-

binos judeus, leu o Talmude, a Mishná e outras obras judaicas que o ajudaram a in-

terpretar de forma correta o sentido das visões de João, no Apocalipse. Esse grande 

cientista percebeu que o Apocalipse contém uma demonstração do cumprimento 

escatológico das figuras proféticas contidas na Torá de Deus. Se o Apocalipse con-

tém referências ao cerimonial do Templo judaico, então para se entender as revela-

ções dadas a João precisamos compreender o que acontecia no cerimonial da Torá.  

 

Uma das ocasiões especiais relatadas na Bíblia é a inauguração do Tem-

plo de Salomão. O cerimonial foi realizado durante a Festa dos Tabernáculos (2º 

Crô. 7:8-10). Leiamos uma rápida descrição desse cerimonial: 

 

"Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da 
festa, que foi no sétimo mês... 

"Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no 
santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos queru-
bins... 

"... e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asafe, Hemã, Je-
dutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé, para o orien-
te do altar, com címbalos, alaúdes e harpas, e com eles até cento e vinte sacerdotes 
que tocavam as trombetas; e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombe-
tas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-Lhe gra-
ças; e quando levantaram eles a voz com trombetas, címbalos e outros instrumentos 
músicos para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua Misericórdia dura 
para sempre, então sucedeu que a Casa, a saber, a Casa do Senhor, se encheu de 
uma nuvem; de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por 
causa da nuvem, porque a Glória do Senhor encheu a Casa de Deus." - 2º Crô. 5:3, 
7 e 12-14. 57 

 
Agora, compare com o culto realizado por ordem de Ezequias (2º Crô. 29: 

25-30).  Muito embora esses relatos não tenham sido extraídos diretamente da Torá, 

por sua leitura nós conseguimos perceber como acontecia  o  ruidoso culto de adora- 

_________________________ 

57. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida - Com referências e al-
gumas variantes - Edição Revista  e  Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de 
Janeiro - RJ. Os grifos foram supridos pelo pesquisador. 
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ção israelita, o qual havia sido ordenado por Moisés na Torá de Deus (Núm. 10:10). 

O Apocalipse reproduz esse cerimonial quando faz referência às trombetas (Apo. 1: 

10 e 8:6), aos instrumentos musicais (Apo. 14:2) e aos cantores (Apo. 14:3). O Apo-

calipse também menciona que ninguém podia entrar no Santuário Celestial, porque 

ele encheu-se de fumaça, que representa a Glória de Deus (Apo. 15:8). O culto de 

adoração diante do Trono, conforme Apo. 4, é muito semelhante àquele presenciado 

por Isaías (Isa. 6:3-4). A esse respeito, Sir Isaac Newton nos dá esclarecimento: 

 

"Nas cerimônias da manhã e da tarde, assim que o sacrifício era posto so-
bre o altar e a oferenda de bebida era derramada, soavam as trombetas e os LEVI-
TAS cantavam três vezes - e cada vez que soavam as trombetas, o povo caía de jo-
elhos em adoração. Três vezes, portanto, o povo adorava; para expressar esse nú-
mero, os animais exclamavam: santo, santo, santo. Terminado o canto, o povo orava 
em pé, até terminar a solenidade. Enquanto isso, os sacerdotes entravam no Templo 
e prostravam-se diante daquele que se sentava no trono e o adoravam." 58 

 

Vejamos, ainda,  outras ligações do Apocalipse com a Torá. Quando Deus 

ordenou a Moisés que construísse a Arca da Aliança, Ele também ordenou que fos-

se colocado sobre ela um propiciatório para representar o Trono de Deus. Em outro 

momento, Moisés ordenou aos levitas que a Torá fosse colocada do lado de fora da 

Arca, ao lado dela (Deu. 31:25-26). Será que o Apocalipse demonstra o significado 

disso? Leiamos o que Isaac Newton nos explica a esse respeito: 

 

"Vi depois, diz JOÃO (Ap. 5,1), na mão direita dAquele que estava sentado 
no Trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, isto é, o livro 
que DANIEL tinha tido ordem de selar e que aqui é representado pelo livro proféti-
co da Lei [Torá], posto ao lado direito da Arca, como se estivesse na mão direita dA-
quele que estava sentado no trono, pois as festas e cerimônias da Lei [Torá], pres-
critos ao povo nesse livro, prenunciavam as coisas que foram preditas no livro de 
Daniel..." 59 

 

Fica muito claro para nós, então, que a Torá é chamada por Newton de li-

vro profético da Lei porque ela contém festas e cerimônias que são profecias. Por 

exemplo: as festas do outono e sua tipologia apontam para o 2º Advento de Cristo. 

O Novo Testamento contém várias explicações sobre o cumprimento antitípico de 

muitas figuras  e  símbolos do Antigo Testamento.  O Apocalipse faz a mesma coisa. 

_________________________ 

58 e 59. Newton, Sir Isaac. Observations Upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. 
John. The Blue Letter Bible. <http://blueletterbible.org/Comm/isaacnewton/prophecies/apocalypse02. 
html>. 17 Mar 2002. 27 Mar 2008. Os grifos no texto foram supridos pelo pesquisador. 

http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html
http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html
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Leiamos a opinião do teólogo Dr. Richard M. Davidson, sobre a experiência de Moi-

sés, na Torá, comparada com a experiência de Cristo, no Apocalipse, capítulo 5: 

 

"A conexão com Êxodo 19 não é surpreendente... Se [estiver] modelado 
conforme a experiência no [Monte] Sinai, Apocalipse 5 pode ser visto no sentido de 
apresentar Cristo como o Moisés antitípico, recebendo a nova Torá de Deus." 60 

 

Em nossa modesta opinião, Jesus não está recebendo uma 'nova Torá' e, 

sim, recebendo a mesma Torá da mão direita de Deus, que estava selada, para abrir 

os selos do significado profético desse livro ao entendimento de Seu Povo na Terra, 

conforme explicou Isaac Newton (ver página anterior). Outro tema do Apocalipse que 

está relacionado com elementos da Torá é a visão do capítulo 12: 

 

“Os assuntos da igreja começam a ser considerados na abertura do quin-
to selo... Então, ela é representada por uma mulher no Santuário Celestial, vestida 
com o Sol da Justiça, com a lua das cerimônias judaicas sob seus pés e sobre 
sua cabeça uma coroa com doze estrelas relativas aos doze Apóstolos e às doze 
tribos de Israel. Quando ela voou do Santuário para o deserto, deixou no Santuário o 
restante da sua semente, os que guardam os Mandamentos de Deus e têm o Tes-
temunho de Jesus Cristo. Antes de seu vôo ela representava a verdadeira igreja 
primitiva de Deus, para depois degenerar como Oolá e Oolibá... Com a divisão do 
Império Romano em Império Grego e Império Latino, a mulher voou do Santuário 
para o deserto, que é o espiritualmente desértico Império dos Latinos, onde ela é 
vista sentada sobre a Besta e sobre os sete montes; e é chamada a grande cidade 
que reina sobre os reis da Terra, isto é, sobre os dez reis que dão seus reinos à 
Besta.” 61 

 

A igreja primitiva da qual o cientista fala é a Igreja Apostólica. É impor-

tante notar que a lua sob os pés da mulher representa todo o cerimonial judaico, que 

é regido, claro, pelo calendário judaico. Nesse calendário, os meses são iniciados na 

lua nova. Na Torá, em Lev. 23, Moisés relacionou as festas proféticas, que contêm a 

tipologia prefigurativa do Plano da Redenção. Ele afirma que elas são “festas do 

Senhor”, e devem ser celebradas no tempo determinado (v. 4). O cumprimento 

da tipologia das Festas da Primavera, no 1º Advento, dá prova irrefutável de que 

essas festas são, na verdade, a agenda do Santuário Celestial. 

_________________________ 

60. Davidson, Richard M. Symposium on Revelation: Introductory and Exegetical Studies - Book I. Sil-
ver Springs, MD. Biblical Research Institute of the General Conference of SDAs, 1992, pág. 123. 
61. Newton, Sir Isaac. Observations Upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John. 
The Blue Letter Bible. <http://blueletterbible.org/Comm/isaacnewton/prophecies/apocalypse02. html>. 
17 Mar 2002. 27 Mar 2008. Os grifos no texto foram supridos pelo pesquisador. 

 

http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html
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Também há referências ao ritual do Dia do Perdão, no Apocalipse. Leia-

mos a explicação de Isaac Newton: 

 

"Então o sétimo selo foi aberto no Dia da Expiação (Apo. 8:2) e houve no 
céu um silêncio durante cerca de meia hora [Apo. 8:1]. Um outro anjo (o sumo sa-
cerdote) pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro. Foi-lhe dado muito incenso 
para oferecer em favor das orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que 
está diante do trono (Apo. 8:3). Nos outros dias, costumava um dos sacerdotes tirar 
fogo do grande altar num turíbulo de prata, mas, naquele dia [da Expiação] era o 
sumo sacerdote que pegava o fogo do altar-mor, num turíbulo de ouro. Ao descer do 
altar-mor, um dos sacerdotes lhe entregava o incenso, que ele levava ao altar de 
ouro. Enquanto oferecia o incenso, o povo orava em silêncio, o que corresponde ao 
silêncio no céu, quase por meia hora. Depois de incensar o altar, o sumo sacerdote 
levava o turíbulo fumegante ao lugar santíssimo, diante da arca. E, da mão do anjo, 
a fumaça do incenso pelas orações dos santos subiu diante de DEUS (Apo. 8:4). 

Nos outros dias, havia uma certa medida de incenso para o altar de ouro, 
mas naquele [dia] havia uma quantidade maior, tanto para o altar quanto para o lu-
gar santíssimo. É por isso que se diz uma grande quantidade de incenso [verso 3]. 

... 
"Nos mesmos sacrifícios, os sete trovões fazem soar as suas vozes, que 

são a música do Templo e o canto dos levitas, entremeados pelo som das trombetas 
- e os sete anjos derramam as taças da ira de Deus, que são as oferendas de bebi-
das [libações] desses sacrifícios." 62 

 
Muito mais poderíamos demonstrar, sobre a relação do Apocalipse com a 

Torá de Deus. Porém, entendemos que os exemplos dados neste tópico já foram su-

ficientes para provar nosso ponto de vista. Devemos lamentar, apenas, que os teólo-

gos da cristandade não aceitem o seguinte fato:  uma vez que o Apocalipse faz a de-

monstração do cumprimento antitípico e escatológico futuro da tipologia contida na 

Torá, devemos admitir que a Torá não foi abolida.  

 

Os tipos que já tiveram seu cumprimento escatológico consumado são os 

tipos da primavera, porque eles apontavam exclusivamente para o 1º Advento. E o 

1º Advento já foi consumado na História da Redenção, não podendo cumprir-se de 

novo no futuro. O Apocalipse está focalizado na demonstração do cumprimento es-

catológico dos tipos que apontam para o 2º Advento de Cristo. Ora, se o 2º Advento 

ainda não se cumpriu na História da Redenção, então, não é lícito afirmar que esses 

tipos foram abolidos, unicamente pelo fato de estarem arrolados na Torá de Deus.  

_________________________ 

62. Newton, Sir Isaac. Observations Upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John. 
The Blue Letter Bible. <http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html>. 
17 Mar 2002. 27 Mar 2008. Os grifos e explicações entre colchetes foram supridos pelo pesquisador. 

 

http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html
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HÁ OU NÃO TIPOS DA PRIMAVERA NO APOCALIPSE? 

 

Alguns teólogos vêem no Apocalipse alguns elementos que poderiam ser 

considerados como fazendo parte da tipologia da primavera. Isso causa certa confu-

são, impedindo os estudiosos de perceberem o verdadeiro objetivo da Revelação 

feita por Jesus Cristo ao Apóstolo João. Que elementos são esses? 

 

1- O "Cordeiro como tinha sido morto" (Apo. 5:6); 

2- A "ceia das bodas do Cordeiro" (Apo. 19:7 e 9); 

3- As "Primícias para Deus e para o Cordeiro" (Apo. 14:4); 

4- O "lavar as vestes no sangue do Cordeiro" (Apo. 7:14, 22:14). 

 

Haveria uma explicação para elementos que lembram os tipos das Fes-

tas da Primavera estarem presentes no Apocalipse? Analisemos esses elementos. 

 

1- O "Cordeiro como tinha sido morto" (Apo. 5:6) 

 

Como estudamos no capítulo 1, o cordeiro pascal era um símbolo que 

apontava para a obra expiatória do Messias. Vimos, também, que a expiação foi ple-

namente cumprida por Cristo sobre a cruz (Heb. 9:26).  

 

O fato de Jesus não haver permanecido pessoalmente para governar Seu 

Reino Messiânico sobre a Terra por ocasião do 1º Advento (Ele faz isso por meio de 

Seu Espírito: João 16:7-14); a Sua ascenção ao Céu e a promessa de Seu retorno 

(Atos 1:11) tornam óbvio o fato de que Ele não consumou ainda o Plano da Reden-

ção e o Apocalipse mostra os desdobramentos desses eventos para o futuro. A His-

tória da Redenção foi inaugurada por Cristo em Seu 1º Advento, mas somente será 

consumada por ocasião de Seu 2º Advento e eventos posteriores (Apo. 16:17; com-

pare com João 19:30pp e 17:4). 

 

Em Heb. 9:28, é declarado que era necessário que em Seu 1º Advento 

Jesus Se oferecesse de uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, mas 

que Ele "aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que O aguardam para a Salva-

ção". Aqui, em Hebreus, está sendo  dada  uma explicação  de  que o 2º Advento, ou  
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seja, de que a consumação do Plano da Redenção dependia do êxito do 1º Advento. 

Assim, o que estava implícito na declaração dos anjos aos discípulos por ocasião da 

ascenção (Atos 1:11) é feito explícito em Hebreus 9:28. Portanto, o 1º Advento era a 

condição sine qua non do 2º Advento, pois este tem dependência direta daquele. O 

Apocalipse ecoa essa mesma declaração (Apo. 1:5 e 7-8; 5:9; 22:7 e 12). Assim, 

quando o Apocalipse faz referência ao Cordeiro e ao Seu sangue a finalidade não é 

demonstrar o cumprimento antitípico dos tipos da primavera, porque esses foram 

consumados na cruz (João 19:30pp e 17:4). A menção ao "Cordeiro que foi morto" 

visa proclarar a dignidade de Jesus e o Seu direito de abrir a Torá selada, porque 

essa dignidade e esse direito Ele conquistou sendo morto e derramando Seu sangue 

(Apo.5:9). O Apocalipse está explicitando que o êxito de Jesus na consumação do 1º 

Advento conferiu a Ele dignidade e direito reconhecidos por todo o Universo para 

continuar Sua obra rumo ao 2º Advento, à Redenção Eterna (Apo. 5:12-14). 

 

2- A "Ceia das Bodas do Cordeiro" (Apo. 19:7 e 9) 

 

Esta parece ser a referência mais flagrante a um evento ligado à tipologia 

da primavera, não é mesmo? A simples menção à palavra ceia nos traz à lembrança 

a instituição da Santa Ceia, por Cristo, quando Ele adicionou à ceia pascal judaica 

os símbolos que indentificam Sua obra redentora messiânica no que tange à liberta-

ção da maldição do pecado,  que é a morte eterna (Rom. 6:6 e 23, 8:2) e não a Torá. 

 

Contudo, o fato de aparecer no Apocalipse a palavra ceia não significa 

necessariamente uma referência à ceia pascal. Tanto é verdade que o Apocalipse 

usa a expressão ceia das bodas do Cordeiro. Fica óbvio, então, que essa distinção 

pretende dar a esse evento um caráter diferenciado em relação à ceia pascal. No ca-

so da ceia pascal, trata-se da instituição dos emblemas do Seu sofrimento e morte 

na cruz, que estava conectada com o 1º Advento do Messias na condição de sofre-

dor da penalidade do pecado em substituição aos pecadores. Já a ceia das bodas 

do Cordeiro trata-se de um evento de outra ordem. Essa celebração apocalíptica es-

tá conectada com a consumação do 2º Advento do Messias na condição de vence-

dor, ressurreto e glorificado, que reassumiu todas as prerrogativas da Sua própria 

Divindade. O 1º Advento estava focalizado na inauguração da Obra Redentora, mas 

o 2º Advento está focalizado  na  consumação da  História da Redenção do Israel de  
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Deus, que é constituído tanto por judeus como por gentios (Apo. 7:4 e 9). 

 

Enquanto o seder (ceia pascal) se constituía numa refeição terrestre da 

despedida de Jesus e Seus discípulos, com uma participação limitada a poucos co-

mensais, lembrança da condição humana de Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro se 

constitui numa refeição escatológica que terá a participação de bilhões de comen-

sais na presença gloriosa do Cristo ressurreto e glorificado, detentor de toda a pleni-

tude da Sua Divindade. Outro ponto importante a considerar diz respeito à época do 

ano na qual as duas refeições são realizadas. Todos sabemos que o seder pascal 

foi realizado na primavera, em conexão com o cumprimento escatológico das tipolo-

gias que levaram à consumação da obra terrestre do Messias em Seu 1º Advento. 

Para que a ceia das bodas do Cordeiro possa ser identificada como uma referência 

apocalíptica aos tipos já cumpridos e consumados da primavera, ela deveria, então, 

ocorrer também na mesma época do ano, ou seja, na primavera. Mas não é isso o 

que ocorre. Leiamos, abaixo, a promessa que Jesus fez aos discípulos de participar 

com eles de uma outra ceia no Reino de Seu Pai: 

 

"Eu vos digo: desde agora não beberei deste fruto da videira até aquele 
dia em que convosco beberei o vinho novo no Reino do Meu Pai." - Mat. 26:29. 63 

 
 

Jesus não dá ponto sem nó. Ele faz uma referência ao vinho novo, que é 

totalmente proposital. Qual é a única época do ano na qual era possível aos israeli-

tas beberem o vinho novo? Para responder a isso, precisamos saber em que época 

do ano era realizada a colheita das uvas. Leiamos, abaixo, a resposta: 

 

"O final da colheita e da vindima devia ser uma ocasião feliz (ver Isa. 16: 
10). ... a vindima ocorria em setembro ou outubro." 64 

 
 
Quando Jesus se referiu ao vinho novo Ele quis significar que o vinho não 

estava fermentado. O vinho não-fermentado é o suco da uva recém-pisada no lagar. 

Portanto, a ceia das bodas do Cordeiro ocorrerá no outono do Hemisfério Norte. 

________________________ 
63. A Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista. Edições Paulinas, São Paulo-SP, Brasil, 1985 -Tra-
dução do texto em língua portuguesa diretamente dos originais (ver página do imprimatur). 
64. Comentario Biblico Adventista del Séptimo Dia, Tomo 1, Copyright © 1978 by Pacific Press Publi-
shing Association, Mountain View, California, USA - Primera edición: revisión 1981 - Comentário de 
Deu. 16:14, pág. 1024.  
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3- As "primícias para Deus e para o Cordeiro" (Apo. 14:4) 

 

Mais uma vez, o Apocalipse parece estar nos induzindo a pensar nos ti-

pos da primavera, não é mesmo? Isso deve-se ao fato de estarmos muito mais fa-

miliarizados com os eventos que levaram à consumação da escatologia do 1º Ad-

vento. Por isso, a palavra 'primícias' traz à nossa memória o Dia das Primícias, que é 

um dos tipos da primavera. A plenitude dos tempos (aionom pleionom) de todas as 

Festas da Primavera concluiu-se no 1º Advento de Cristo e é impossível que os tipos 

da primavera tenham novo cumprimento literal (antitípico) no futuro. Mas, se de fato 

é assim, então por quê o Apocalipse fala em 'primícias para Deus e para o Cordei-

ro'? Boa pergunta! Agora, devemos encontrar a resposta. 

 

Para termos certeza de que a resposta será a mais correta, devemos pro-

curar informações na boa e velha Torá (no bom sentido), pois é nela que estão regis-

trados os símbolos (tipos) cujos cumprimentos antitípicos são demonstrados em o 

Novo Testamento. No quadro abaixo, veremos quais eram as primícias que deviam 

ser trazidas ao Senhor: 

 

TIPO DE PRIMÍCIAS TEXTOS BÍBLICOS ÉPOCA DO ANO 

Trigo e cevada Êxo. 34:22; Lev. 23:10-12 Primavera 

Frutos da terra Êxo. 34:26; Lev. 23:39-40pp Outono 

 

No dia das primícias, o sacerdote realizava no Templo a cerimônia do 

feixe movido, em agradecimento e celebração pelo início da colheita. Por ocasião do 

1º Advento, o tipo 'primícias' cumpriu-se na Ressurreição de Cristo, como leciona o 

Apóstolo Paulo (1º Cor. 15:20). Na verdade, esse símbolo foi consumado e o Dia 

das Primícias cumpriu sua finalidade precípua. Portanto, sua função profética foi ex-

tinta e não há como o Dia das Primícias do trigo e cevada vir a cumprir-se no futuro. 

 

Já as primícias dos frutos da terra fazem parte da tipologia do outono e o 

cumprimento escatológico desses tipos ainda não foi consumado. Assim, Apo. 14:4 

é onde o Apocalipse faz a demonstração da consumação da escatologia das primí-

cias do outono e não da primavera, porque a função profética das Festas do Outono 

está focalizada no 2º Advento. E o 2º Advento do Messias ainda está no futuro.  
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4- O "lavar as vestes no sangue do Cordeiro" (Apo. 7:14 e 22:14) 

 

Essa outra referência do Apocalipse ao Cordeiro está diretamente ligada 

aos efeitos do Seu sangue e não apenas a Sua morte. Sobre a necessidade de der-

ramamento de sangue, leiamos a prescrição da Torá (Lei): 

 

"Porque a vida da carne está no sangue. Eu vo-lo tenho dado sobre o al-
tar, para fazer expiação pelas vossas almas: porquanto é o sangue que fará expia-
ção em virtude da vida." - Lev. 17:11 65 

 
 
E o escritor da Epístola aos Hebreus acrescenta: 
 
 
"Com efeito, quase todas as cousas, segundo a lei, se purificam com san-

gue; e sem derramamento de sangue não há remissão." - Heb. 9:22. 66 

 

 

Ora, as prescrições da Torá (Lei) eram tipologias dos eventos futuros que 

seriam realizados por Deus na História da Redenção. E a Redenção, ou Remissão, 

é a obra essencial do Messias de Israel. Assim, o Cordeiro que foi morto, identificado 

no Apocalipse, derramou Seu sangue na morte para cumprir a expiação requerida 

pela Lei. Na ressurreição, Ele venceu a morte e removeu a maldição do pecado, que 

é a morte eterna (Rom. 6:6 e 23). A maldição é a morte, não a Lei (Rom. 3:31, 7:12). 

As Escrituras usam o Êxodo como um modelo para a obra do Messias. Por exemplo: 

Jesus é visto como o Moisés antitípico (João 6:14, comparar com Deu. 18:15-19, e 

Luc. 24:27 e 44). Sua morte, na condição de Cordeiro antitípico (João 1:29) inaugu-

rou, por analogia, o Êxodo antitípico. Devemos lembrar que Jesus foi levado por 

Seus pais ao Egito, da mesma forma como havia ocorrido com Israel na era 

patriarcal (Mat. 2:13-15). Sua transfiguração no monte (Luc. 9:30 e 31) representa a 

experiência de Moisés no Monte Sinai, quando a face deste resplandecia com a 

Glória de Deus (Êxo. 34:29-30). O uso do véu diante do rosto, por Moisés (Êxo. 34: 

33), representa o fato de que Jesus escondeu Sua Glória sob a carne de Seu corpo 

(Heb. 10:20). Seu povo é visto como que a jornadear pelo deserto (Apo. 12:6), rumo, 

não à Canaã terrestre, mas, sim, à Canaã celestial (Heb. 12:22 e 13:14). 

_________________________ 

65 e 66. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida  - Com referências 
e algumas variantes - Edição Revista  e  Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio 
de Janeiro - RJ. Os grifos foram supridos pelo pesquisador. 
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Na ocasião pré-Êxodo, Deus havia determinado que os israelitas sacrifi-

cassem o cordeiro pascal e usassem o sangue para assinalar as ombreiras das por- 

tas, pois esse sinal os protegeria da última praga, que era a morte dos primogênitos. 

Da mesma forma, o Apocalipse proclama a necessidade de serem assinalados com 

o Selo do Deus Vivo "os servos do nosso Deus" (Apo. 7:2-3), pois os "homens que 

não têm nas suas testas o Sinal de Deus (Apo. 9:4) serão atribulados pelas 7 últimas 

pragas (Apo. 14:9-10, 16:2). Todos os que foram selados com o Selo do Deus Vivo 

são achados dignos da Vida Eterna, porque foram selados para o "Dia da Reden-

ção" (Efé. 4:30). O Apocalipse os vê diante do Trono de Deus e do Cordeiro (Apo. 7: 

14-15). Deles é dito que "lavaram suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do 

Cordeiro". Sobre eles é pronunciada uma bênção e são considerados dignos de en-

trar na Cidade Santa pelas portas e de terem acesso à Arvore da Vida (Apo. 22:14). 

O Apóstolo Paulo declara que o sangue de Jesus promove a nossa justificação, e 

que justificados "seremos por Ele salvos da ira" (Rom. 5:9). O Apóstolo dos Gentios 

está afirmando que o efeito da justificação pelo sangue de Cristo é idêntico ao efeito 

do lavar e alvejar as vestes no sangue do Cordeiro. Além disso, também produz Sal-

vação (Rom. 5:10, considerando-se que 'vida' equivale a 'sangue', como preceitua 

Lev. 17:11). Deste modo, a justificação pelo sangue de Cristo equivale ao lavar e al-

vejar as vestes no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, o Apocalipse afirma que as 

vestes brancas com que estão vestidos os remidos representam a justiça (Apo. 19: 

8). A conclusão lógica que emerge das Escrituras é que lavar e alvejar as vestes no 

sangue do Cordeiro equivale à JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ em Cristo. É o apropriar-

nos da Graça e dos Méritos de Sua mediação como Sumo Sacerdote, segundo a 

ordem sacerdotal de Melquisedeque, diante do Pai (Heb. 4:15-16, 7:25), para que  

os nossos pecados (Atos 3:19-21) e a condenação (Rom. 8:1) sejam cancelados. 

Portanto, a expressão "lavar as vestes no sangue do Cordeiro" no Apocalipse não se 

refere ao cumprimento escatológico dos tipos da primavera, os quais foram con-

sumados no 1º Advento. O Apocalipse está se referindo, isso sim, aos efeitos dos 

méritos alcançados por Cristo ao obter pleno êxito quando realizou a consumação 

dos tipos que apontavam para Seu 1º Advento, já que a continuidade do Plano da 

Redenção dependia desses benefícios (Heb. 9:28), para inaugurar a finalização da 

Obra do Evangelho no Mundo (Apo. 14:6-7). A conclusão dessa obra e do Plano da 

Redenção passa, necessariamente, pela consumação da tipologia do outono, que 

aponta para o 2º Advento. E o Apocalipse faz a demonstração disso. 
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OS TIPOS DO OUTONO TAMBÉM SÃO PROFECIAS 

 

A manutenção das lâmpadas do candelabro de sete braços ou Menorá 

também está relacionada com a visão de João, logo no início do Apocalipse. No Ma-

nuscrito Crawford do Apocalipse, que é uma versão em aramaico desse livro, no 

cap. 1:10, aparece a expressão "yomá d'khad'bsába", que se refere ao dia no qual 

João teve a visão. A tradução mais correta para essa expressão é: primeiro do 

sétimo. Mas, primeiro do sétimo, aqui no Apocalipse, não se refere ao primeiro dia 

da semana, ou Domingo, como erradamente foi traduzido em algumas edições da 

Bíblia. A tradução correta é: primeiro dia do sétimo mês. O quê ocorria com as lâm-

padas do candelabro do Templo no primeiro dia do sétimo mês? O ilustre cientista 

Isaac Newton chegou à seguinte conclusão: 

 

“O Templo é o cenário das visões, e as visões no Templo estão relacio-
nadas às festas do sétimo mês: pois as festas dos judeus eram tipologias das coi-
sas por vir.. 

"No primeiro dia desse mês, pela manhã, o sumo sacerdote arrumava as 
lâmpadas: numa alusão a isso, essa profecia começa com a visão de alguém como 
o Filho do homem, vestido como sumo sacerdote, que surge como se estivesse no 
meio de sete candelabros de ouro, arrumando as lâmpadas, que pareciam uma has-
te de estrelas em sua mão direita, representando os sete anjos ou bispos das sete 
igrejas da ÁSIA, a quem são enviadas as epístolas..."  

"Arrumadas as lâmpadas, JOÃO viu abrir-se a porta do Templo e, pela voz 
que era como uma trombeta, foi chamado para a porta leste do grande átrio, para 
ver as visões (Ap 4,1)..." 67 

 

Para completar nossa compreensão é necessário informar aos leitores que 

o 1º dia do 7º mês (Tishri) também é conhecido como Yom Teruá, ou seja, Dia das 

Trombetas, em português. A pessoa que traduziu o Apocalipse do idioma aramaico 

para o grego usou a expressão grega kurios hemera (dia do Senhor). Ou seja, quem 

fez a tradução para o grego não compreendia o significado profético e escatológico 

do Apocalipse, que está todo focalizado no cumprimento final da tipologia das fes-

tas do outono do calendário religioso judaico e das cerimônias realizadas no Templo 

pelos sacerdotes durante o período dessas festividades. Isso foi causado pelo dese-

jo de remover as bases judaicas sobre as quais os ensinos de Jesus e dos Apósto-

los  foram  construídos. No Apocalipse, o Dia das Trombetas inaugura  o  período do  

_________________________ 

67. Newton, Sir Isaac. Observations Upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John. 
The Blue Letter Bible. <http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html>. 
17 Mar 2002. 27 Mar 2008. Os grifos e explicações entre colchetes foram supridos pelo pesquisador. 

http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html
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Juízo escatológico que vai até o Dia do Perdão. Esse é o motivo pelo qual a voz de 

Jesus soa aos ouvidos de João como se fosse uma trombeta (Apo. 1:10; 4:1). Cabe 

mencionar, aqui, que o procedimento antissemita foi realizado também nas epísto-

las apostólicas, desfigurando de tal modo o ensino original que o leitor chega à con-

clusão de que Jesus e os apóstolos eram antissemitas. Isso é um completo absurdo, 

pois Jesus declarou que não veio abolir a Torá e nem os profetas (Mat. 5:17-19). 

 

Essa deve ser uma notícia desagradável para os teólogos antissemitas 

que mentem ao Povo de Deus dizendo que "a Torá foi abolida". Se isso fosse mes-

mo verdade, então, o Apocalipse não poderia fazer a demonstração do cumprimento 

escatológico futuro da tipologia das festas do outono, a qual está contida na Torá. 

Mas os teólogos antissemitas imaginam saber mais que o Jesus Glorificado do Apo-

calipse, pois não têm qualquer vergonha de taxar de mentiroso o Senhor da Glória 

quando insistem na afirmação de que Jesus aboliu a Torá ao expirar sobre a cruz. 

Esses eruditos da Bíblia apenas esqueceram de avisar ao Cristo, antes da Revela-

ção a João, que Ele não poderia mencionar as tipologias contidas na Torá, porque 

na opinião deles a Torá foi abolida. Assim mesmo, contrariando a erudita opinião 

antissemita, Jesus apareceu pessoalmente a João, na ilha de Patmos, para Revelar 

essa grande verdade sobre o cumprimento futuro da tipologia profética do outono. 

Na seqüência das Festas Religiosas, arroladas em Lev. 23 sob a expressão tempo 

determinado, estão as Festas do Outono: Yom Teruah (Dia das Trombetas), Yom 

Kipur (Dia do Perdão) e Hag Sukot (Festa dos Tabernáculos). As afirmações abaixo 

também nos ajudam a perceber que os tipos do Outono são proféticos: 

 

“A significação da dispensação judaica não é ainda plenamente compreen-
dida. Profundas e vastas verdades são prefiguradas em seus ritos e símbolos. 

O Evangelho é a chave que desvenda seus mistérios.” 
68

 [grifos supridos]. 
 
 

“(Heb. 8:5) As Cerimônias Proféticas da Lei Judaica. O Evangelho de Cris-
to reflete glória sobre a Era Judaica e derrama luz sobre toda a Economia Judaica, 
dando significado à lei cerimonial. O Tabernáculo ou Templo de Deus sobre a Terra 
era uma cópia do original no Céu. Todas as cerimônias da Lei Judaica eram pro-

féticas, típicas de mistérios no Plano da Redenção.”  
69

  [grifos supridos] 

 
_______________________________________ 
68. White, Ellen G. Parábolas de Jesus,  Casa Publicadora Brasileira, St° André – SP, 3ª edição, 
1976, pág. 133. 
69. White, Ellen G. Signs of the Times, 29 de julho de 1886, apud M. L. Andreasen, O Ritual do 
Santuário, 3ª edição, CPB, Santo André-SP, 1983, p. 326. 
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Assim é que as Festas da Primavera cumpriram-se no 1º Advento, en-

quanto as Festas do Outono, que são celebradas no 7º mês, ainda vão se cumprir 

no desdobramento progressivo do Plano da Redenção. Claro que parte do Apocalip-

se cumpriu-se na época da Igreja Primitiva, a primeira destinatária das Revelações. 

Apesar disso, o Apocalipse terá um novo desdobramento focalizado no 2º Advento. 

 

Apesar das traduções das cartas apostólicas para o grego darem a im-

pressão de não haver mais validade para nenhuma das festas proféticas, a Teste-

munha Fiel e Verdadeira revelou que há um cumprimento futuro para os tipos 

do Outono (Apo. 1:1-3 e 10; 3:14; 4:1; 7:9-10 e 15; Ose. 12:10). Sobre isso, sere-

mos novamente esclarecidos pelo eminente cientista Sir Isaac Newton: 

 

“O Templo é o cenário das visões, e as visões no Templo estão relacio-
nadas às festas do sétimo mês: pois as festas dos judeus eram tipologias das coisas 
por vir. A Páscoa referia-se à Primeira Vinda de Cristo, e as festas do sétimo mês 
referem-se a Sua Segunda Vinda. Como Sua Primeira Vinda ocorreu muito tempo 
antes desta profecia ter sido feita, há aqui [no Apocalipse] referências somente 
às festas do sétimo mês.” 70  

 

Exemplos do cumprimento escatológico dessas tipologias são as trombe-

tas em Apo. 8:1 a 11:15; o yom kippur antitípico (ou juízo), citado em Apo. 11:18 e 

19. O final da intercessão está indicado em Apo. 15:8, quando é inaugurada a apli-

cação da sentença do Juízo com as sete últimas pragas. São citados, também, os 

símbolos da Festa dos Tabernáculos, Apo. 7:9  (compare com Lev. 23:40 a 42). Há 

outros tipos dessa festa em Apo. 21:3, 6 e 23 a 22:5; Apo. 14:14 a 20 (veja os tipos 

em Êxo. 22:29, Deu. 16:13; compare com Isa. 27:12 e 63:2 a 6, e Apo. 19:15). Além 

disso, em Deu. 31:10, o Senhor fez uma ligação teológica entre a Festa dos Ta-

bernáculos e a Redenção. A menção da palavra salvação, em Apo. 7:10 e à pa-

lavra tabernáculo, em Apo. 7:15, 15:5 e 21:3 prova o cumprimento disso. Através de 

Zacarias, Deus estendeu às nações dos gentios a ordenança para a celebração da 

Festa dos Tabernáculos (Zac. 14:16 a 19). Em Apo. 7:9 e 10, nós vemos essa or-

denança sendo obedecida pelos judeus e pelos gentios que foram redimidos 

(compare com Apo. 21:3 a 7 e a ordem para o povo reunir-se, em Deu. 31:10 e 12). 

Sobre a atitude que Deus espera de nós, leiamos a opinião da próxima página. 

 _________________________ 
70. Newton, Sir Isaac. Observations Upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John. 
The Blue Letter Bible. <http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html>. 
17 Mar 2002. 27 Mar 2008. A explicação entre colchetes e os grifos foram supridos pelo pesquisador. 

http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html
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"Zacarias 14:16-19 olha para uma celebração escatológica da Festa dos 
Tabernáculos. Tempo virá quando todos os gentios se juntarão a Israel participan-
do neste festival e adorarão a Deus... O ponto de Zacarias é que os gentios têm 
que se identificar com Israel em sua libertação e peregrinação." 71 

 

A interpretação teológica acima está plenamente afinada com o fato de 

que antes do 2° Advento é essencial ocorrer a restauração de todas as coisas (Atos 

3:20-21). Paulo explica isso melhor em Rom. 11:11-24. Esse plano está atrasado de-

vido à sabotagem dos líderes religiosos que declaram que "tudo foi abolido na cruz". 

  

Aqueles textos correspondem a uma apresentação antecipada do cumpri-

mento escatológico. Essa apresentação do Apocalipse segue o mesmo modelo exis-

tente no Antigo Testamento (AT), como leciona o teólogo Dr. Richard M. Davidson: 

 
“Considerando que os tipos bíblicos são divinamente designados para ser-

vir como prefigurações prospectivo-preditivas, algumas indicações da existência e 
da qualidade preditiva de vários tipos do AT devem ocorrer antes de seus cum-
primentos antitípicos. Este aspecto da tipologia não tem sido amplamente reco-
nhecido, mas tal é o consistente padrão que emerge de todas as partes da Escritura: 
os tipos do AT referidos pelos escritores do NT já foram identificados como tipológi-

cos antes do cumprimento antitípico.” 
72

   
 
 

Isso significa que Deus informou previamente, através dos profetas, que o 

Plano da Redenção seria registrado na Bíblia por meio de uma tipologia prefigurativa 

dos eventos que Ele iria realizar em favor de Seu Povo (Ose. 12:10; Isa. 27:6 e 12). 

E Deus também fez a demonstração do cumprimento futuro desses tipos. Para isso, 

Ele utilizou-se de algo que era vital para esse povo: as atividades agrícolas. Essas 

atividades eram essenciais à subsistência do Povo de Israel e eram praticadas coti-

dianamente. O ano agrícola compreendia as seguintes atividades: (1) preparar o so-

lo e conhecer as estações climáticas adequadas; (2) semeadura; (3) chuva tempo-

rã, para fazer germinar a semente; (4) chuva serôdia, para fazer crescer o grão na 

espiga; (5) colheita e separação do joio e do trigo; (6) sacudidura das espigas na ei-

ra, para separar o grão da palha; (7) estocagem dos grãos no celeiro; (8) enfeixa-

mento da palha para a secagem; e (9) queima da palha. No diagrama da próxima 

página podemos estudar melhor esses símbolos. 

_________________________ 
71. Garret, Duane A. Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology. Edited by Walter A. Elwell. 

Copyright © 1996 by Walter A. Elwell. Published by Baker Books, a division of Baker Book House 

Company, PO Box 6287, Grand Rapids, Michigan, USA. Topic Feasts and Festivals of Israel. 
72. Davidson, Richard M. op. cit., pág. 106. Os grifos foram supridos pelo pesquisador. 
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O diagrama anterior nos ajuda a perceber que o Senhor decidiu facilitar a 

compreensão do Plano da Redenção para Seu povo. Assim, quando Jesus manifes-

tou-se em carne aproveitou a oportunidade para ajudar Seus discípulos a compreen-

derem de que maneira a obra do Evangelho era semelhante ao trabalho agrícola. E 

o Mestre fez isso contando-lhes a parábola do semeador (Mat. 13). Cristo explicou-

lhes que o Mundo era a seara, que Ele era o semeador (Mat. 13:37) e que o Evan-

gelho era a semente (Mar. 8:11), mas que eles deveriam unir-se a Ele nessa tarefa 

de evangelizar o Mundo (Mat. 24:14). Para capacitá-los, a semente do Evangelho 

deveria ser regada. Portanto, ao receberem a Plenitude do Espírito Santo no Pente-

costes, eles perceberam que o Profeta Joel havia falado da chuva temporã (Joel 

2:23, 28, 29) como uma ilustração profética dessa plenitude espiritual (Atos 2:16-18).  

 

Na ordem cronológica do Plano da Redenção, o primeiro derramamento 

do Espírito Santo ou chuva temporã deveria ocorrer logo após o Primeiro Advento 

de Cristo, para que a semente do Evangelho germinasse e produzisse muitas con-

versões (Atos 3:41). Jesus comparou Seu Segundo Advento à ceifa (Mat. 24:30-31). 

Conseqüentemente, a concessão da última plenitude espiritual ou chuva serôdia 

deverá ocorrer antes do Segundo Advento de Cristo, para amadurecer a seara para 

a ceifa (Joel 3:12-13; Apo. 14:14 a 16 e 18), ou seja, para advertir o Mundo contra o 

anticristo em preparação para o Segundo Advento do Messias de Israel.  

 
Para confirmar que “os tipos do AT... foram identificados como tipológicos 

antes do cumprimento antitípico”, podemos observar as promessas de restauração 

feitas pelo Senhor a seu povo, através do Profeta Ezequiel. Após haver-se afastado, 

devido aos pecados dos israelitas, o Senhor promete retornar com bênçãos: 

 

“Portanto, profetiza a respeito da terra de Israel e dize às montanhas, aos 
outeiros, aos despenhadeiros e aos vales: Assim diz o Senhor Iahweh: ... Com efei-
to, Eu venho ter convosco, volto para vós e vós sereis lavrados e semeados.” - 

Eze. 36:6 e 9. 
73

  
 

 

“Lavrados e semeados” é uma profecia do Evangelho, que foi semeado 

entre os judeus, pois Jesus afirma que Ele mesmo é o Semeador (Mat. 13:37). 

_________________________ 
73. A Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista.  Edições Paulinas, São Paulo–SP, Brasil, 1985 – Tra-
dução do texto em língua portuguesa diretamente dos originais (ver página do imprimatur). ISBN 85-
0500365-9. Os grifos foram supridos pelo pesquisador. 
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Contudo, prometer apenas bênçãos materiais seria limitar o alcance e a 

grandiosidade da restauração profetizada. Assim, para dar maior clareza ao sentido 

da profecia e fazer com que o povo compreendesse plenamente essa promessa, o 

Senhor inspirou Ezequiel com os tipos proféticos e seus antítipos: 

 
“Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e 

vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis 
purificados; de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purifi-
carei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo; tirarei de 
vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. 

“Porei dentro em vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus esta-
tutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que Eu dei a 
vossos pais; vós sereis o Meu povo e Eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de 
todas as vossas imundícias; farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome so-
bre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais 

recebais o opróbrio da fome entre as nações.” - Eze. 36:24 a 30. 
74

 [grifos supridos] 
 
 
A menção feita ao trigo significa que a primeira parte da bênção ocorreria 

na Primavera, e a menção ao fruto das árvores significa que a segunda parte da 

bênção ocorreria no Outono (Êxo. 34:22). Especialmente importante é o fato de que 

o Senhor determinou a Israel que celebrasse a Remissão na Festa dos Tabernácu-

los (Deu. 31:10). Essas duas estações de colheita seriam, portanto, ocasiões espe-

ciais e sagradas para celebração da Aliança de Deus com Israel. Quando Deus insti-

tuiu as festas em conexão com as estações climáticas de colheita, Ele mostrou que 

deseja encontrar-se com Seu povo nas datas que Ele previamente estabeleceu. 

 

 
A Bíblia de Jerusalém contempla, em sua tradução, a bendita promessa: 

“... Eu venho ter convosco, volto para vós...” - Eze. 36:9. No mesmo contexto está 

a menção ao trigo e ao fruto das árvores, que nos remetem às estações de colheita, 

respectivamente, a Primavera e o Outono, dando isso a entender que o Senhor viria 

ter com Seu povo nessas duas estações de um modo muito especial. A promessa: 

volto para vós, sereis lavrados e semeados é uma profecia do Evangelho.  

 

Isso significa, também, que a promessa Messiânica cumprir-se-ia na futura 

História de Israel em duas ocasiões previamente escolhidas pelo Senhor.  

_________________________ 

74. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida - Com referências e al-
gumas variantes - Edição Revista e Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de 
Janeiro - RJ. Os grifos foram supridos pelo pesquisador. 
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Para esclarecer esse pensamento, devemos lembrar que noutra ocasião o 

Senhor manifestou-Se a Israel através do Profeta Joel (400 a.C.), com o fim de dar 

maiores detalhes sobre a promessa consignada através de Ezequiel (593 a.C.): 

 
“Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, por-

que Ele vos dará em justa medida a chuva; fará descer, como outrora, a chuva tem-
porã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vi-

nho e de óleo.” - Joel 2:23 e 24. 
75

  

 
No texto acima, estão os tipos ou símbolos proféticos que já haviam si-

do registrados em Deu. 11:11 a 14. Agora, de forma antecipada, o Senhor inspira 

Joel a dar uma explicação sobre essa simbologia, que nada mais é do que uma 

informação prévia aos hebreus dizendo-lhes quais são os antítipos divinamente 

designados para serem cumpridos na História futura de Israel: 

 
“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 na-

queles dias.” - Joel 2:28 e 29. 
76

  
 
 
Por intermédio do Profeta Oséias, nos é revelada outra promessa relacio-

nada, agora, com a chuva serôdia: 

 
 “Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor: como a alva a Sua 

vinda é certa; e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que 

rega a terra.” - Oséias 6:3. 
77

  
 

O verso acima prova que Deus quer derramar uma nova efusão do Espíri-

to Santo sobre Seus fiéis, mas eles rejeitam isso. O que aconteceu quando Jesus Se 

manifestou como o Messias de Israel? Leiamos a resposta da Escritura: 

 
“Veio para o que era Seu, e os Seus não O receberam. Mas, a todos 

quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; a saber: aos 
que crêem no Seu Nome...” - João 1:11-12. 78 

 

Isso significa que, após a rejeição do Messias pelo antigo Israel, o Plano 

da Redenção teve continuidade e desdobramento em relação aos gentios, ou seja,  

_______________________ 
75, 76, 77 e 78. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida - Com refe-
rências e algumas variantes - Edição Revista  e  Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 
1969, Rio de Janeiro - RJ. Todos os grifos foram supridos pelo pesquisador. 
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eles devem ser enxertados em Israel, pois Israel é a raiz sobre a qual deverá cres-

cer a Oliveira do Senhor em continuidade ao Plano da Redenção (Rom. 11:11-24). A 

restauração de todas as coisas é condição prévia para o 2º Advento (Atos 3:20-21). 

E a restauração de todas as coisas depende da nova efusão do Espírito: a Chuva 

Serôdia (Atos 3:19 e 4:31; Apo. 7:2-3; Efé. 4:30; Zac. 10:1 e 14:16-18; Apo. 7:9-10). 

 

O relato evangélico, contido nas Escrituras, registra a ocorrência de fatos 

relevantes dentro do Plano Divino: (1) o Primeiro Advento; (2) a morte expiatória do 

Cordeiro Antitípico no Dia da Páscoa judaica; (3) Sua ressurreição no Dia das Pri-

mícias e a ascensão 40 dias após; (4) o derramamento da chuva temporã no Dia de 

Pentecostes; (5) o início da pregação das Boas Novas do Evangelho a todas as na-

ções, pela ação e poder do Espírito Santo. Faltam ocorrer, ainda, dentro do mesmo 

Plano da Redenção: (6) o derramamento da chuva serôdia [Atos 3:19-20]; (7) a 

conclusão da obra de pregação do Evangelho [Mat.24:14]; (8) a grande tribulação e 

o derramamento das sete últimas pragas [Mat. 24:21-22; Apo. 16]; (9) o glorioso Se-

gundo Advento de Cristo, quando ocorrem simultaneamente a ressurreição dos jus-

tos e a trasladação dos fiéis de Cristo, que estiverem vivos na ocasião, para a Nova 

Jerusalém [1° Tes. 4:13-18], bem como a morte dos ímpios pela glória fulminante do 

Senhor [2° Tes. 2:8; Heb. 12:29]; (10) a ressurreição dos ímpios [que é a segunda 

ressurreição: Apo. 20:5], e que ocorre 1000 anos após a primeira ressurreição [Apo. 

20:4 e 6]; (11) o ataque à Cidade Santa pelos ímpios, comandados por Satanás 

[Apo. 20:7-8], e o aniquilamento de todos eles pelo fogo e enxôfre que cairão do céu 

[Apo. 20:9]; (12) a Nova Criação [novos céus e nova terra: Apo. 21:1 e 5]. 

 

Como se pode perceber, o próximo evento de grande importância previsto 

para ocorrer na ordem cronológica do Plano da Redenção é a chuva serôdia. Ela é 

essencial para a conclusão da obra do Evangelho no Mundo, para que a seara da 

Terra fique madura (Joel 3:13; Apo. 14:14-16 e 18). Sem a ação da Plenitude do Es-

pírito, o Israel de Deus não receberá os dons espirituais tão necessários para en-

frentar a oposição do anticristo e das hostes do mal (Zac. 4:6). Por exemplo: para 

combater a contrafação dos espíritos enganadores, são necessários o dom de repre-

endê-los e expulsá-los, bem como o dom de ressuscitar mortos. Para antecipar os 

planos do maligno contra os crentes, é necessário o dom de profecia. Esse dom 

também é essencial para fortalecer o corpo de crentes em épocas de grande tribu-

lação. Sobre esse importante tema, voltaremos a estudar mais adiante. 
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Prova do Módulo V 
 
1- A Torá contém a ordem de Deus para o uso de instrumentos musicais no culto de adoração do 

antigo Israel, como se pode ler em Núm. 10:10. Um dos instrumentos era tocado principalmente 
pelos sacerdotes, durante as cerimônias religiosas. Que instrumento era esse? 

a) Bandolin. 
b) Guitarra. 
c) Trombeta. 
 
2- O Novo Testamento mostra como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. 

Em qual livro Jesus aparece falando com voz semelhante a uma trombeta ? 
a) Apócrifos. 
b) Mateus, Marcos, Lucas e João. 
c) Apocalipse. 
 
3- No texto em aramaico do Manuscrito Crowford do Apocalipse, em qual dia Jesus apareceu a 

João para dar-lhe as visões e revelações? 
a) No Domingo. 
b) No Dia da Expiação. 
c) No Dia das Trombetas. 
 
4- Moisés ordenou que a Torá fosse colocada do lado de fora da Arca da Aliança. A Arca representa 

o Trono de Deus. Na visão de João do capítulo 5 do Apocalipse, conforme a opinião do cientista 
Sir Isaac Newton, qual é o livro que está na mão direita dAquele que está sentado no Trono? 

a) O Livro de Hebreus. 
b) O Livro de Daniel. 
c) A Torá, que ele chama de livro profético da lei. 
 
5- No capítulo 12 do Apocalipse, João vê uma mulher vestida com o Sol da Justiça e com a lua sob 
seus pés. Na opinião de Sir Isaac Newton essa mulher representa a Igreja Primitiva. O que esse cien-
tista diz sobre o significado da lua sob os pés da mulher? 
a) Que a lua está cheia. 
b) Que a igreja prefere a lua nova. 
c) Que a lua representa as cerimônias de adoração no santuário, conforme o calendário judaico. 
 
6- Na visão do capítulo 5 de Apocalipse, Jesus aparece como o Moisés antitípico recebendo a Torá 
da mão de Deus, selada com 7 selos. Para qual finalidade Jesus está recebendo esse livro? 
a) Para confirmar que foi abolido na cruz. 
b) Para aprender sobre as profecias do Seu 1º Advento. 
c) Para abrir os selos e revelar a Seu Povo as profecias que apontam para o Seu 2º Advento. 
 
7- Quando Jesus revelou o Apocalipse a João, as profecias do 1º Advento que estavam contidas nos 
tipos da primavera já se haviam cumprido e estavam consumadas. No Apocalipse, Jesus revela a 
João que Seu 2º Advento é prefigurado pelos tipos do outono. Quais são essas festas? 
a) Festa do Purim. 
b) Festa da Dedicação. 
c) Dia das Trombetas, Dia do Perdão ou da Expiação e Festa dos Tabernáculos. 
 
8- Os teólogos da cristandade afirmam que a Torá foi abolida. Porquê eles querem abolir a Torá?   
a) Porque eles não são judeus. 
b) Porque a Torá não foi dada por Deus a Moisés. 
c) Porque eles querem remover do cristianismo tudo que esteja relacionado com o judaísmo. 
 
9- Em Eze. 36:9, Deus promete voltar para Seu Povo. Em Eze. 36:24-30, Ele promete fazer vir o tri-

go e multiplicar o fruto das árvores. Que interpretação é possível fazer sobre essas promessas? 
a) Deus gosta de comer trigo e frutas. 
b) Que os ímpios não podem comer trigo nem frutas. 
c) Que a promessa messiânica cumprir-se-ia em duas estações escolhidas por Deus. 
 
10- Atos 3:20-21 diz que antes do 2º Advento deve vir a restauração. Onde Paulo explica isso? 
a) No Livro de Hebreus. 
b) Na Epístola aos Gálatas. 
c) Em Romanos 11:11 a 24, onde ele afirma que os gentios devem ser enxertados em Israel.


