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O MÚLTIPLO CUMPRIMENTO PROFÉTICO 
 

 

Neste tópico, estudaremos os modos básicos de cumprimento escatológi-

co das profecias. Iniciaremos com a citação do comentário teológico do Th.D. Ri-

chard M. Davidson, a seguir: 

 

“Elemento escatológico (final dos tempos). Este elemento da tipologia pro-
move o esclarecimento da correspondente natureza profética e da intensificação 
entre o tipo e o antítipo. As realidades do AT não estão apenas ligadas a alguma 
realidade similar, mas a um cumprimento no final dos tempos.”153 

 

Com essa explanação, podemos compreender que a tipologia se cumpre 

de forma progressiva como explicamos abaixo: 

 

a) Deus realiza um evento histórico inicial, e depois o utiliza como modelo 
para efetuar o cumprimento escatológico de forma progressiva. Exem-
plo disso é o Êxodo, como já vimos. Esse é o modelo profético (tipo), 
que prefigura os eventos escatológicos que Deus deseja realizar na 
história da Redenção em favor do Seu povo. 

b) Os cumprimentos escatológicos posteriores apresentam uma diferen-
ciação, se comparados ao modelo inicial. Essa diferença demonstra a 
intensificação entre o tipo e seu antítipo correspondente.  

c) O tipo é o modelo que prefigura os eventos futuros, e o antítipo é o 
evento profético-escatológico focalizado na história da Redenção e que 
se torna realidade em um momento posterior, no futuro escatológico. 

d) Ocorrem cumprimentos progressivos anteriores à consumação final. 
 

O cumprimento progressivo da profecia (ou do tipo através do seu antí-

tipo) segue o esquema: cumprimento inicial, intermediário e consumação final. Para 

exemplificar o cumprimento progressivo, continuamos a usar o modelo do Êxodo: 

 

1- REDENÇÃO PASSADA: libertação do cativeiro físico no Egito, após a 
morte do cordeiro pascal, que era o tipo prefigurativo-profético; 

2- REDENÇÃO PRESENTE: libertação do cativeiro espiritual sob o peca-
do, após a morte do Cordeiro antitípico, Jesus, em Seu 1º Advento; 

3- REDENÇÃO FUTURA: libertação do cativeiro da morte, através da res-
surreição dos mortos, no 2º Advento de Cristo (1ª Cor. 15:24-26); 

4- REDENÇÃO ETERNA: libertação universal, através da Nova Criação, 
após o mal ser extinto, no pós-Milênio (Apo. 20:9-10). O Universo é 
purificado e a Aliança Eterna é consumada (Apo. 21:3 e 7). 

__________________________ 

153. Davidson, Richard M. Symposium on Revelation: Introductory and Exegetical Studies – Book I, 
Holbrook, Frank B. Ed, Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the GCSDA,1992, page 101. 
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A maioria dos profetas bíblicos segue o modelo da “experiência do Êxodo”, 

vivida por Israel no início de sua jornada como povo até a Terra Prometida para tor-

nar-se uma nação. O Êxodo tem um significado da maior importância, porque repre-

senta a libertação, sem revolta armada, baseada totalmente na fé e na confiança em 

Deus. O profundo significado do Êxodo pode ser resumido na seguinte frase: 

 

“Êxodo é símbolo de liberdade e de fidelidade a Deus.”154 
  

Como já vimos, o Apocalipse tem 26 pontos de identificação com o Êxodo. 

Logo após o Êxodo, Deus fez Aliança com Israel. Essa Aliança também é um tipo 

profético, que prefigura a Aliança definitiva entre Deus e a humanidade. Assim, 

também o Apocalipse fala de uma libertação baseada na fé e na confiança em Deus. 

O Apocalipse revela que, após a libertação do cativeiro da morte (Apo. 20:4-6), o Se-

nhor consumará a promessa da Nova Aliança (Apocalipse, capítulos 21 e 22). Pelo 

fato de ser o Êxodo escatológico do Povo de Deus, o Apocalipse também enfatiza a 

necessidade de fidelidade a Deus e à Aliança: “Aqui está a paciência dos santos, os 

que guardam os mandamentos de Deus e têm a fidelidade de Jesus” (Apo. 14:12).  

 

O cumprimento escatológico da REDENÇÃO em etapas progressivas é 

causativo do múltiplo cumprimento das profecias contidas nas Festas do Outono, já 

que são elas que prefiguram os eventos que conduzem à REDENÇÃO FUTURA, no 

2º Advento, e à REDENÇÃO ETERNA, após o Milênio. Vejamos como leciona sobre 

esse tema o teólogo Dr. Richard M. Davidson: 

 

“(1) o cumprimento básico das esperanças escatológicas do VT está cen-
tralizado na vida e trabalho terrestre de Jesus Cristo em seu primeiro advento, (2) o 
cumprimento espiritual derivado pela igreja, o corpo de Cristo, no tempo de tensão 
entre o ‘já’ e o ‘ainda não’; e (3) a consumação apocalíptica e final conduzindo à era 
por vir no segundo advento de Cristo e além. Estes três aspectos de cumprimento 
podem ser chamados respectivamente de escatologia inaugurada, apropriada e 
consumada. Ou, por conveniência, eles podem ser designados cumprimento cristo-
lógico, eclesiológico e apocalíptico.”155  

 

Queremos demonstrar que o cumprimento cristológico também pode estar 

focalizado na obra de Cristo no Santuário Celestial, e não só na Sua obra terrestre.  

_________________________ 

154. Glaab, Bruno. Op. cit., pág. 317. 
155. Davidson, Richard M., op. cit., page 101. 
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O CUMPRIMENTO CRISTOLÓGICO DO DIA DAS TROMBETAS 

 

 
Copyright © João Luiz Cardozo – Série Foco nas Profecias - Apocalipse 

 

As revelações do Apocalipse iniciam com uma voz que soa como uma 

trombeta (Apo. 1:10). Em seguida, João vê Jesus com as vestes de Sumo-sacerdote 

ministrando no Santuário Celestial (Apo. 1:12-20). Jesus está realizando uma ativi-

dade diretamente ligada com o candelabro de sete braços, chamado Menorá. Essa 

atividade de espevitar as lamparinas do candelabro e o som da voz soando como 

uma trombeta contém revelações importantes. Muitas vezes deixamos de aprender 

lições importantes, somente porque não queremos prestar atenção nos detalhes. 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 Manuscrito Craw-

ford do Apocalipse, que é uma versão em aramaico desse livro, no cap. 1:10, apa-

rece a expressão "b’yomá d'khad b’shába", 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 lâmpadas do candela-

bro do Templo no primeiro dia do sétimo mês? O ilustre cientista Sir Isaac Newton 

chegou à seguinte conclusão: 
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“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 esti-
vesse no meio de sete candelabros de ouro, arrumando as lâmpadas, que pareciam 
uma haste de estrelas em sua mão direita, representando os sete anjos ou bispos 
das sete igrejas da ÁSIA, a quem são enviadas as epístolas..." 156 

 

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. Por isso, João ouve um som de trombeta.  A pessoa 

que traduziu o Apocalipse do idioma aramaico para o grego usou a expressão grega 

kuriakê 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 fo-

calizado no cumprimento final da tipologia das festas do outono do calendário reli-

gioso judaico e das cerimônias realizadas no Templo pelos sacerdotes durante o pe-

ríodo dessas festividades. Isso foi causado pelo desejo de remover as bases judai-

cas sobre as quais foram construídos os ensinos de Jesus e dos Apóstolos.   

 

 

 

O preparo das lamparinas simbolizava as mensagens às Sete Igrejas, pa-

ra prepará-las. As esperanças escatológicas da restauração de Israel estão centrali-

zadas no seu Messias. Por esse motivo, Jesus faz uma demonstração no Apocalipse 

para que o Israel de Deus possa compreender que essas esperanças se cumprem 

Nele, pois Yeshua HaMashiach (Jesus Cristo) é o Messias designado por Deus para 

salvar Israel e as nações do mundo todo. No Apocalipse, o Dia das Trombetas inau-

gura o período do Juízo escatológico que vai até o Dia da Expiação. 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). Esse é o cumprimento cristológico do Dia das Trombetas. 

_________________________ 
156. 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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O CUMPRIMENTO CRISTOLÓGICO DO DIA DA EXPIAÇÃO 

 

 

Logo após sua visão inicial, João vê uma porta aberta no céu e é condu-

zido pelo Sumo-sacerdote do Santuário Celestial, através dessa porta (Apo. 4:1). A 

intenção de Jesus, aqui, após haver cumprido o significado cristológico do Dia das 

Trombetas, é mostrar que também deve ser cumprido o significado cristológico do 

Dia da Expiação. 

 

 
A porta no céu mostra a mudança de atividade do Dia das Trombetas para o Dia da Expiação. 

 

Quando o Sumo-sacerdote humano do Templo terrestre terminava de pre-

parar as lâmpadas no Dia das Trombetas, ele sabia que dali a dez dias era o Dia da 

Expiação (o 10º dia do 7º mês), do qual ele era o principal protagonista. Passar por 

uma porta, após haver preparado as lâmpadas do candelabro no 1º dia do 7º mês, 

significa passar do Lugar Santo para o Lugar Santíssimo, onde ocorria o ritual ligado 

ao Dia da Expiação (Heb. 9:12) Deste modo, Cristo mostra a João Sua atividade 

para cumprir o significado messiânico desse dia. O Dia da Expiação, para os judeus, 

tem significado de Juízo. Eles crêem que são julgados desde o Dia das Trombetas 

até o Dia da Expiação (Yom Kipur), e que, ao final desse dia, Deus escreverá no Seu 

livro uma sentença favorável para cada um daqueles que crêem Nele.  
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Para que João compreenda o sentido desse dia, Jesus lhe mostra o Tro-

no de Deus que era tipificado pela Arca da Aliança no Lugar Santíssimo (Apo. 4:2). 

O Messias deve entrar na sala do Trono para assumir a função de Juiz. 

 
A sala do Trono de Deus era tipificada pelo Lugar Santíssimo do Santuário terrestre. 

 

A Arca da Aliança era mantida no Lugar Santíssimo e só era avistada pelo 

Sumo-sacerdote no Dia da Expiação.  

 

 
Copyright © João Luiz Cardozo – Série Foco nas Profecias - Daniel 

O Sumo-sacerdote tinha acesso ao Lugar Santíssimo apenas no Dia da Expiação. 

mailto:escatobrasil@yahoo.com.br


 O TEMPO NAS PROFECIAS 

Cesar Brasil Rien                                                                          escatobrasil@yahoo.com.br                                                      

165

Veja, no quadro a seguir, a semelhança das cenas de Juízo mostradas na 

Bíblia: 

O CENÁRIO DO JUÍZO 
Daniel 7:9-27 Apocalipse 4:2-5:14 Apocalipse 20:4-15 

Trono (chamas de fogo) Trono Trono branco 
Ancião no trono Alguém sentado no trono Alguém sentado nele  
Tronos Vinte e quatro tronos Tronos 
Juízo Juízo (por similaridade) Juízo dos mortos 
Livros Livro escrito dentro e fora Livro da Vida 
Filho do Homem Leão de Judá e Cordeiro (Jesus está no trono) 
Reino dado aos santos Reino de sacerdotes  Juízo dado aos santos 

 

No Dia de Pentecostes, Jesus já havia sido investido na função de Media-

dor da Aliança (Intercessor), cujo símbolo é o “Cordeiro como tendo sido morto”. Ao 

exercer a função de Mediador o Messias trabalha para fazer de Seu Povo um Reino 

de Sacerdotes (Apo. 5:9-10). Portanto, quando Jesus concluiu as atividades que 

eram prefiguradas pelo Dia das Trombetas, Ele atravessou a porta para mostrar a 

João a sala do Trono de Deus que era prefigurada pelo Lugar Santíssimo do San-

tuário terrestre. Na sala do Trono, Jesus iniciou as atividades prefiguradas pelo Dia 

da Expiação para ser investido como Juiz. A função de Juiz é simbolizada pelo leão.  

 

 
Copyright © João Luiz Cardozo – Série Foco nas Profecias - Apocalipse 

 

No cumprimento cristológico do Dia da Expiação, o Leão da Tribo de Ju-

dá representa Jesus na Sua função de Juiz contra os ímpios, pois o Messias é o de-

fensor de Israel contra seus inimigos. A investidura de Jesus como Juiz contra os 

inimigos do Povo de Deus é o cumprimento cristológico do Dia da Expiação,  
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CUMPRIMENTO CRISTOLÓGICO DA FESTA DOS TABERNÁCULOS 

 

O cumprimento cristológico da Festa dos Tabernáculos está ligado a uma 

ordenança que obrigava o Sumo-sacerdote a ensinar ao povo como relacionar-se 

com Deus, porque a Aliança prevê obrigações para as duas partes que fazem esse 

tipo de pacto. Leiamos qual é essa ordenança: 

 

“Ao fim de cada sete anos no tempo determinado do Ano da Remissão, 
na Festa dos Tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Se-
nhor teu Deus, no lugar que Ele escolher, lerás esta Torá diante de todo o Israel 
aos seus ouvidos. 

“Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos e os teus estrangeiros que 
estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor 
vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta Torá...”157 – 
Deu. 31:10-12 

 

 
Era dever do Sumo-sacerdote ler a Torá para ensinar a Aliança ao povo. 

 

Deus atribuiu aos sacerdotes a função do magistério religioso, pois eles 

eram versados no estudo das Escrituras. Os sacerdotes e levitas tinham acesso faci-

litado à Torá, pois existiam poucas cópias da Palavra de Deus. Assim, o povo preci-

sava ser reunido periodicamente para ouvir a leitura e explicação da Torá de Deus. 

Daí o ser pronunciada uma bênção sobre “aquele que lê e os que ouvem as pala-

vras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas” (Apo. 1:3). 

_________________________ 

157. Bíblia Sagrada, Versão Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica Brasi-
leira, Rio de Janeiro-RJ, 2006. 
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O contexto do Apocalipse é de consumação da Aliança (Apo. 21:3 e 7), 

que é chamada de “bodas do Cordeiro” (Apo. 19:7, 9). A Torá é o “contrato de casa-

mento” entre o Altíssimo e Seu povo e o sumo-sacerdote deve ensiná-la ao povo. 

Essa ordenança deve ser cumprida pelo Sumo-sacerdote do Santuário Celestial, 

investido como Juiz e Mediador da Aliança. O Apocalipse faz a demonstração dessa 

atividade através da abertura dos Sete Selos com os quais a Torá foi selada (Apo. 

6:1 a 8:1). Sir Isaac Newton afirma que a leitura da Torá durava sete dias: 

 

“Essa abertura e leitura da Lei nesses sete dias é referida na abertura dos 
selos pelo Cordeiro.”158 

 

A figura abaixo nos fala da mudança de atitude da corte celestial, após ter 

Jesus tomado em Suas mãos o livro selado. 

  

 
Copyright © João Luiz Cardozo – Série Foco nas Profecias - Apocalipse 

 

Essa cena do Apocalipse fala de exaltação ao “Cordeiro que foi morto”, 

com aclamações de louvor que lembram a celebração da Festa dos Tabernáculos. A 

Festa dos Tabernáculos é dedicada à alegria, à comunhão e à adoração ao Doador 

da Vida (Deu. 16:13-15). Ora, Lev. 23:34 afirma que a duração dessa Festa é de 7 

dias, e há 7 selos no livro. A abertura dos 7 selos cumpre a função da leitura da Torá 

pelo Sumo-sacerdote e é o cumprimento cristológico da Festa dos Tabernáculos.  

_________________________ 
158. Newton, Sir Isaac. As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel – As Raízes do Código da Bí-
blia, Editora Pensamento-Cultrix Ltda., São Paulo-SP, 2008, pág. 188. 
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O CUMPRIMENTO ECLESIOLÓGICO DO DIA DAS TROMBETAS 

 

 
Copyright © João Luiz Cardozo – Série Foco nas Profecias - Apocalipse 

Deus envia três mensagens finais a serem proclamadas à humanidade caída. 

 

A obra do Evangelho, iniciada por Jesus e continuada por Seus apósto-

los, mostra-nos claramente a necessidade de ser cumprida a comissão evangélica 

por cada uma das gerações sucessivas, até as Boas Novas cumprirem sua finalida-

de por ocasião do 2º Advento de Cristo, na REDENÇÃO FUTURA, com a libertação 

de todos os cativos da morte por meio da Ressurreição para a Vida Eterna. 

 

Essa obra é caracterizada pela proclamação de mensagens de exortação 

ao arrependimento e à conversão, ou seja, o “retorno para Deus”, chamado teshuvá, 

no hebraico. O apelo ao “retorno para Deus” é simbolizado na profecia mediante o 

uso da figura da trombeta. O exemplo que vamos utilizar é dado pelo profeta Oséias: 

 

"Embocai a trombeta. Ele vem como a águia contra a Casa do Senhor, 
porque transgrediram a Minha Aliança, e se rebelaram contra a Minha Lei." – 
Osé. 8:1.159 

 

Por esse motivo, o Apocalipse evoca o soar da trombeta em advertência e 

chamamento para que o Israel de Deus retorne arrependido para o Criador. O profe- 

ta Joel afirma que anunciar  que “o Dia do Senhor está perto” equivale a fazer soar a  

_________________________ 
159. Bíblia Sagrada, Versão Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica Brasi-
leira, Rio de Janeiro-RJ, 2006. 
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trombeta (Joel 2:1). No entanto, o Apocalipse não se limita apenas a evocar o sím-

bolo trombeta. A Revelação faz muito mais que isso, pois o Apocalipse explica o 

significado desse soar da trombeta na forma de mensagens especiais dirigidas à 

humanidade. Essa explicação inclui as Três Mensagens de Apo. 14:6-11: 

 

“Vi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho Eterno pa-
ra pregar aos que se assentam sobre a Terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e 
povo, dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a 
hora do Seu Juízo; e adorai Aquele que fez o céu, e a Terra, e o mar, e as fontes 
das águas. 

“Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilô-
nia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. 

“Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se al-
guém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte, ou sobre a 
mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, 
do cálice da Sua ira...” 160 

 

Cabe, aqui, lembrar que “anjo” no Apocalipse representa um mensageiro, 

que tanto pode ser um ser celestial quanto um ser humano imbuído da responsabili-

dade de ajudar a comunidade da fé a manter-se plenamente fiel à Aliança. Assim, no 

início do Apocalipse é explicado sobre o significado de anjo na profecia (Apo. 1:20): 
 

 
Copyright © João Luiz Cardozo – Série Foco nas Profecias - Apocalipse 

 

A figura anterior nos ensina que o Apocalipse é um livro essencialmente 

simbólico, no qual tais símbolos, por sua vez, são explicações da tipologia do Taber- 

_________________________ 
160. Bíblia Sagrada, Versão Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do 
Brasil, Rio de Janeiro-RJ, 1969. 
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náculo terrestre. Assim, a menorah ou candelabro de 7 braços do Santuário mosaico 

era uma representação das 7 igrejas do Apocalipse. Por consequência, as 7 estrelas  

vistas na mão de Jesus representam os “anjos das 7 igrejas”. Então, os “anjos”, 

representam os 7 líderes das 7 igrejas, donde concluímos não se tratarem de seres 

celestiais e, sim, dos pastores responsáveis por suas respectivas comunidades. Por-

tanto, a palavra “anjo” no Apocalipse pode ser interpretada como “mensageiro”.  

 

Os pastores devem zelar para que a comunidade da fé seja mantida em 

estrita fidelidade à Aliança (Apo. 14:12). Nos dias atuais, os pastores não estão mais 

cumprindo a responsabilidade que lhes foi outorgada por Cristo. Ao invés disso, 

incitam o rebanho à rebelião contra Deus quando ensinam que a Torá foi abolida. 

Daí a necessidade das 7 cartas às 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 

pragas para advertí-los contra a apostasia da Babilônia antitípica, bem como para 

edificar a ekklesia. A comunidade da fé (ekklesia) está representada de forma simbó-

lica no Apocalipse e podemos vê-la desempenhando com responsabilidade e com 

fidelidade sua missão. Ela é representada por meio das Três Mensagens de Apo. 14: 

6-11, e cumpre sua missão “dando o sonido certo à trombeta” (1ª Cor. 14:8). 

 

 
Para dar o sonido certo à trombeta devemos ter fidelidade à Aliança. 

 

Essas mensagens são o chamamento para que todos se arrependam e 

“retornem para Deus”, chamado teshuvá no hebraico. É um apelo para que se tor-

nem fiéis à Aliança e adorem ao Único que tem direito exclusivo à adoração, por ser 

o Criador. Após o chamamento, seguem-se as mensagens de advertência sobre o 

Juízo que sobrevirá aos rebeldes que adoram a besta e sua imagem e recebem seu 

sinal na testa ou na mão. A missão final da ekklesia é representada pelas Três Men-

sagens de Apo. 14:6-11.  Esse é o cumprimento eclesiológico do Dia das Trombetas. 
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O CUMPRIMENTO ECLESIOLÓGICO DE TABERNÁCULOS 

 

O cumprimento eclesiológico visa demonstrar a ação eficaz do Ministério 

Sumo-sacerdotal de Cristo no Santuário Celestial. O objetivo desse ministério é as-

segurar aos crentes individuais e à comunidade da fé (ekklesia) os efeitos da vitória 

de Cristo, conquistada na cruz e tornada manifesta em Sua ressurreição (Apo. 1:18). 

Sua atividade é ministrar o Espírito Santo aos membros da Aliança (Eze. 36:27-28), 

para ajudá-los a desenvolver a “fidelidade de Jesus” à Aliança (Apo. 14:12). 

 

Com certeza, o Apocalipse está enfatizando a necessidade e a importân-

cia da interatividade entre a comunidade da fé (ekklesia) e a obra de Cristo no San-

tuário, porque há uma motivação da maior urgência para isso: 

 

“Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio 
do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais.” – Mat. 24:21.161 

 

“São estes os que vêm da grande tribulação...” – Apo. 7:14.162 

 

“Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da 
palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a pró-
pria vida.” – Apo. 12:11.163 

 

“... Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.” – Apo. 2:10u.p.164 

    

Cabe perguntar, agora, como é possível transformar pecadores infiéis em 

servos fiéis? Como poderão eles possuir a “fidelidade de Jesus” à Aliança? A res-

posta é dada pelo profeta Ezequiel: 

  

“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.” – Eze. 36:27-28.165 

 

O texto é muito claro! A concessão do Espírito capacita a obedecer aos 

mandamentos da Torá. Em consequência, o povo torna-se fiel à Aliança, como é 

evidenciado pela “fórmula da Aliança”: “sereis o Meu Povo e Eu serei o vosso Deus”. 

_________________________ 
161, 162, 163, 164 e 165. Bíblia Sagrada, Versão Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, 
Sociedade Bíblica do Brasil, São Paulo-SP, 1995. 
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Quão diferente dessa Verdade Bíblica é o falso ensino da “liberdade no 

Espírito”, pois essa falsa “liberdade” é usada para ensinar a desobedecer aos estatu-

tos, mandamentos e juízos. O maligno infiltrou-se na ekklesia e introduziu a falsa 

doutrina da “falsa liberdade”, que pode ser chamada de anomia. Essa questão fica 

muito clara nas palavras de João: 

 

“Todo aquele que pratica o pecado também transgride a Lei (Torá), por-
que o pecado é a transgressão da Lei (Torá).” – 1ª João 3:4.166 

  

O texto grego contempla a palavra anomia, como podemos ler abaixo: 

 
Πας  ο  ποιων την αµαρτιαν και την ανοµιαν ποιει και η αµαρτια εστιν η 

ανοµιαανοµιαανοµιαανοµια. 167    

 

A palavra grega para Torá é nomos (νοµος), que foi traduzida para o por-

tuguês como Lei. Assim, então, a palavra grega anomia deve ser traduzida como 

transgressão da Torá. A Palavra também é chamada Verbo na Bíblia: memra, no 

hebraico, e logos, no grego (João 1:1), e Verbo identifica a pessoa do Messias de 

Israel (João 1:10). Então, o Messias é a Palavra Viva (ou seja, a Torá Viva). Portan-

to, a rebelião contra a Torá também é rebelião contra o Messias.  

 

Para evitar que Seu povo entre em rebelião contra o Messias, Deus pro-

meteu conceder-lhes o Dom do Espírito Santo para guiá-los e para movê-los à prá-

tica da fidelidade à Torá que é o “contrato” da Aliança (Eze. 36:27-28). O Apocalipse 

descreve a consumação da Aliança, porque contém a “fórmula da Aliança” em seu 

final (Apo. 21:3 e 7). Também contém exortação de fidelidade à Aliança e à guarda 

dos mandamentos da Torá (Apo. 14:12). Então, nalgum lugar desse livro deve haver 

a descrição do Mediador da Aliança concedendo o Espírito Santo, para capacitar o 

Povo do Altíssimo a guardar a Torá, cumprindo Eze. 36:27-28. Na verdade, essa 

descrição está em Apo. 7:2-3 onde é visto um “anjo” com o Selo do Deus Vivo or-

denando aos 4 anjos que não soltem os 4 ventos até que tenha selado na fronte os 

servos de Deus. O selamento é o cumprimento eclesiológico da Festa dos Taberná-

culos e é o cumprimento da promessa do Espírito (por isonomia com Efé. 4:30). 

_________________________ 
166. Bíblia Sagrada, Versão Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, 2ª Edição, Sociedade 
Bíblica do Brasil, São Paulo-SP, 1995. 
167. Novo Testamento Trilingue: grego, português e inglês, editor Luiz Alberto Teixeira Sayão, Socie-
dade Religiosa Edições Vida Nova, São Paulo-SP, 1998. 
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A TIPOLOGIA DO ESPÍRITO EM TABERNÁCULOS 

 

O cumprimento eclesiológico visa a confirmar o fato de que a Igreja é o 

Templo ou Santuário de Deus na Terra, sempre considerando que “ekklesia” está se 

referindo exclusivamente ao “corpo de crentes”, à comunidade da fé, e não a algum 

tipo de edificação predial ou monumental (1 Cor. 3:16-17 e 2 Cor. 6:16). O cumpri-

mento antitípico eclesiológico é indicado também pela tipologia contida na Festa dos 

Tabernáculos. Mas para que possamos perceber isso, é necessário antes compre-

ender que as palavras Templo e Santuário servem para identificar o lugar onde mora 

a Divindade. Portanto, ao identificar a comunidade da fé com um Templo as Santas 

Escrituras estão utilizando como premissa o fato de que cada crente individual deve 

tornar-se pessoalmente um Templo para Deus (1ª Cor. 6:19 e 20). É importante 

lembrar que o “corpo de crentes” passou a ser designado como templo a partir da 

experiência vivida pelos Apóstolos no Dia de Pentecostes. Esse foi o momento no 

qual literalmente o Senhor passou a habitar no interior de cada crente, mediante a 

ação de Seu Santo Espírito. Portanto, a experiência apostólica é essencial para a 

compreensão do cumprimento eclesiológico, que faz parte do cumprimento progres-

sivo dos tipos contidos na Festa dos Tabernáculos.  

 

Em Deu. 16:14, o tipo “alegria/regozijo” está relacionado com a Festa dos 

Tabernáculos. Esse mesmo símbolo alegria está contido no Dia de Pentecostes, 

como se pode ver em Deu. 16:11. Essa tipologia e seu significado foram apresenta-

dos antes do cumprimento antitípico, como podemos verificar em Joel 2:23 e 28, 29.  

O comentário abaixo nos fala da importância das chuvas: 

 

“As chuvas temporã e serôdia são por Joel relacionadas com o derrama-
mento do Espírito Santo sobre o arrependido povo de Deus. O resultado seria 
perdão, vindicação e a dádiva da justiça aos seus corações. A mensagem paralela 
no livro de Oséias indica que as chuvas representam a concessão da própria 
pessoa de Deus a Seu povo (Ose. 6:3).” 168  

 
 

Jesus comparou a obra do Evangelho ao ano agrícola, que é a base da 

Economia Judaica (Mat. 13:24 a 30 e 36 a 43). No ano agrícola ocorriam duas 

ocasiões de chuvas, essenciais aos agricultores:  as chuvas da Primavera e as chu- 

_____________________ 
168. Van Dolson, Leo R. Não Há Tempo a Perder, Lição da Escola Sabatina/Professor n° 387, 1° 
Trimestre de 1992, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí – SP, p. 33. 
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vas do Outono, também chamadas de chuvas temporã e serôdia (Joel 2:23). Nos 

versos 28 e 29, do capítulo 2 do livro de Joel, é desvendado pela Revelação o 

significado literal daquilo que é prefigurado pelas duas chuvas. Trata-se da con-

cessão da Plenitude do Espírito Santo. A primeira chuva, ou chuva temporã espiri-

tual, teve o seu cumprimento no Pentecostes. (Atos 2:1 a 18 e 33).  

 

Ora, se o símbolo júbilo/alegria contido no Pentecostes indicava ser esta 

a festa prefigurativa da efusão do Espírito Santo, então aquela tipologia indicou 

também que essa Festa Religiosa foi Divinamente designada para identificar a 

primeira concessão da Plenitude Espiritual que era simbolizada pela chuva tem-

porã literal. É da maior importância que compreendamos claramente o verdadeiro 

significado das duas chuvas que ocorrem no ano agrícola da Palestina. A finalidade 

da chuva temporã é fazer germinar o grão recém-plantado (Isa. 55:10). Por isso, 

esse fato identifica a chuva temporã como sendo a primeira chuva climática que 

ocorre no âmbito da natureza, essencial para fazer germinar a semente. Sendo que 

Jesus comparou a obra do Evangelho ao ano agrícola, segue-se que a semente do 

Evangelho (Mat. 13:36 a 39) plantada por Ele nas mentes e corações dos homens 

também necessitava de uma primeira chuva para poder germinar (Isa. 55:11). E 

essa primeira chuva espiritual, iniciada no Dia de Pentecostes (Atos 2:1-3), ainda 

não cessou seu objetivo de conduzir-nos ao arrependimento e à conversão. 

 
Como já estudamos, todos os tipos contidos nas Festas da Primavera ti-

veram seus respectivos cumprimentos antitípicos consumados no 1º Advento. Con-

sequentemente, a promessa de uma nova Plenitude Espiritual, simbolizada pela 

chuva serôdia espiritual, não poderá mais cumprir-se em conexão com as Festas da 

Primavera, porque essas festas já cumpriram cabalmente sua finalidade precípua e 

perderam sua função profética, não podendo mais voltar a cumprir-se no futuro. Ve-

jamos os tipos prefigurativos na tabela abaixo: 

 

TIPOS DESIGNAÇÃO 
DIVINA 

IDENTIFICAÇÃO 
ANTECIPADA 

SIGNIFICADO 
(ANTÍTIPO) 

Alegria 
Regozijo 
Última chuva 

 
Deuteronômio 16:14 

Ose. 6:3 

 
Joel 2:23 e 28, 29 
Zac. 10:1; 14:16-17 

Espírito Santo 
Atos 13:52 

Romanos 14:17 
 

Os Diagramas seguintes nos ajudarão a compreender melhor essa tipo-

logia: 
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A chuva serôdia tinha a finalidade de amadurecer o grão, preparando a 

seara para a colheita que se seguiria. Ela era a última chuva do ano agrícola. As-

sim, a chuva serôdia prefigura a última chuva espiritual, ou seja, a última dotação 

da Plenitude do Espírito Santo, que deve preparar os crentes sinceros para concluir 

a obra do Evangelho logo antes da ceifa antitípica (Isa. 27:12; Mat. 3:12, 13:39 e 

24:30-31; Apo. 14:14-16). Bem, essa última Plenitude não poderá ocorrer no Dia de 

Pentecostes, porque a função profética dessa festa da Primavera já foi consumada. 

Além do mais, a chuva serôdia, devido à sua finalidade, deve estar conectada 

com o 2° Advento e não com o 1° Advento (Osé. 6:3; Tia. 5:7, 8). Já estudamos 

que o 2° Advento é prefigurado pela última ceifa do ano agrícola, que ocorre no 

Outono em Israel. Portanto, a tipologia prefigurativa dos eventos finais está ligada 

aos tipos do Outono e não aos tipos da Primavera. Isso significa que deve existir 

uma festa religiosa do Outono que tenha os mesmos tipos prefigurativos indicados 

no Pentecostes. É claro que deve ser uma festa cujo cumprimento antitípico não 

tenha sido consumado, ainda. 

 

Essa festa realmente existe! Ela foi identificada para nós antes do seu 

cumprimento antitípico, pelo Profeta Joel, do mesmo modo como ele havia identifica-

do o Pentecostes antes de ser cumprido na Igreja Primitiva. Vejamos o quadro expli-

cativo a seguir, que nos vai esclarecer essa questão: 

 
   

PPPRRROOOMMMEEESSSSSSAAA   
   

SSSIIIGGGNNNIIIFFFIIICCCAAADDDOOO   
   

OOOCCCAAASSSIIIÃÃÃOOO   
FFFEEESSSTTTAAA   QQQUUUEEE   

CCCOOONNNTTTÉÉÉMMM    OOO    TTTIIIPPPOOO   

 
Chuva 
Temporã 
Joel 2:23 

 
1ª Plenitude 
Atos 2:16 e 

33 

 
Colheita da Primavera 
Joel 2:24 (1ª parte) 
Êxo. 34:22 (1ª parte) 

 
Pentecostes 
Deu. 16:9 a 11 
Atos 2:1-4 

 
Chuva 
Serôdia 

(Joel 2:23) 

 
2ª Plenitude 
Atos 2:38-39 
Atos 3:19-20 
Apo. 7:2-3 

 
Colheita do Outono 
Joel 2:24 (2ª parte) 
Êxo. 34:22 (2ª parte) 

 
Tabernáculos 
Deu. 16:13 a 15 
Zac. 14:16-17 
João 7:37-39 

 
 

No quadro acima verificamos que a Festa dos Tabernáculos contém o 

mesmo tipo alegria contido no Pentecostes e em Joel 2:23. Essa tipologia é identi-

ficada em Joel 2:28-29 com o derramamento do Espírito Santo. As Sagradas Escritu-

ras não contém uma descrição detalhada da concessão do Espírito na Festa dos 
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Tabernáculos. Assim, podemos concluir com certeza que se não há demonstração 

do cumprimento é porque ainda não foi consumada essa profecia. Já estudamos o 

cumprimento cristológico da Festa dos Tabernáculos. Então, ainda faltam o cumpri-

mento eclesiológico e o apocalíptico. Ora, se a chuva serôdia antitípica deve ocorrer 

antes do 2° Advento, logo esse deve ser o cumprimento eclesiológico do tipo ale-

gria identificado em Joel 2:23 e em Deu. 16:14. 

 

O Profeta Joel identificou o cumprimento da chuva temporã no Pentecos-

tes ao mencionar a colheita do trigo, na primeira parte do versículo 24, que em Êxo. 

34:22 é identificada com a Festa das Semanas, ou Pentecostes. Consequentemen-

te, quando o Profeta Joel menciona as palavras lagar e vinho, na segunda parte do 

versículo 24, ele está se referindo à vindima, que é realizada no Outono do Hemisfé- 

rio Norte, onde se situa  Israel. E a festa que o Senhor designou para celebrar a co-

lheita do Outono é a Festa dos Tabernáculos (Lev. 23:39 a 42). Também o 

Profeta Zacarias nos exorta da seguinte maneira: ”Pedi ao Senhor chuva no tempo 

das chuvas serôdias...” (Zac. 10:1). No capítulo 14, versículos 16 e 17, ele adverte 

às nações para que subam a Jerusalém para celebrar a Festa dos Tabernáculos, 

porque se alguma das famílias da terra não adorar o Senhor dos Exércitos nessa 

festa, sobre essa família não virá a chuva. E, no versículo 18, ele avisa que sobre 

essa família virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não celebrarem a 

Festa dos Tabernáculos. 

 
É importante lembrar que as promessas que não se cumpriram com Israel, 

no passado, deverão cumprir-se no Israel de Deus, no futuro. Esse Israel de Deus é 

formado por judeus e gentios que crêem que Jesus é o Messias (Gal. 6:16). Assim 

sendo, podemos atualizar a leitura do Profeta Zacarias e interpretar que Jerusalém 

naquele contexto simboliza o local onde os crentes se reúnem para adorar a Deus. 

Portanto, se a chuva temporã iniciou-se na Jerusalém literal com a Igreja Primitiva, 

então, a chuva serôdia será derramada sobre os crentes espalhados por todas as 

nações da Terra, desde que estejam reunidos em oração pedindo pelo cumpri-

mento da promessa da última Plenitude do Espírito, feita através de Joel. 

 

Também as palavras de Jesus, em João 7:37 a 39, são de grande impor-

tância. Jesus estava, nessa ocasião, celebrando a Festa dos Tabernáculos, no Tem-

plo. A Bíblia nos diz que Jesus proferiu aquela explicação no último dia daquela 
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festa da colheita do Outono. E Ele falou do significado da cerimônia da libação com 

água, que um sacerdote ia buscar no Poço de Siloé e vinha trazendo em procissão 

até o altar. O escritor desse evangelho disse que a água representa o Espírito 

Santo. Em Lev. 23:36, a Bíblia nos esclarece que o oitavo e último dia é o dia mais 

solene da Festa dos Tabernáculos, e no verso 40 é dito que todos devem se alegrar 

muito durante essa festa.  
 

Após todas essas considerações, podemos chegar à seguinte conclusão: 
 

 

 

 

 

 
 

Isso significa, portanto, que o tipo alegria contido na Festa dos Taberná-

culos tem a finalidade de identificar essa festa como tendo sido divinamente desig-

nada para tipificar a última Plenitude do Espírito Santo a ser concedida pelo Se-

nhor Jesus, antes do seu 2° Advento. Ou seja, no início do Evangelho ocorreu o Pri-

meiro Advento do Messias em preparação para o Primeiro Advento do Consolador, 

que é o Espírito Santo, mas no final da obra do Evangelho ocorrerá o Segundo Ad-

vento do Espírito Santo em preparação para o Segundo Advento do Messias. 

 

 Portanto, sem a ação prévia do Espírito Santo através da chuva serôdia 

antitípica a seara do Mundo não ficará madura para a ceifa antitípica e não poderá 

ocorrer, então, o 2º Advento de Cristo (Zac. 4:6; Apo. 14:15). O Israel de Deus (ju-

deus e gentios crentes) que estará vivendo nos últimos dias é comparado a Laodi-

céia, que rejeita o Espírito Santo. É essencial que Laodicéia se arrependa e peça ao 

Senhor da Graça a plenitude do Espírito Santo (Apo. 3:14-22; Atos 3:19-20). 

 

 
POSSO TER CERTEZA ABSOLUTA DO CUMPRIMENTO DESSA PROFECIA? 

 

A dificuldade para crer sempre existiu na História da Igreja. O caso mais 

clássico é o caso de Tomé. Ele disse que somente creria na ressurreição de Jesus 

se pudesse tocar com seu dedo nas cicatrizes da crucifixão (João 20:25). Lembra-

 
SE OS TIPOS CONTIDOS NA FESTA DO PENTECOSTES E NA FESTA DOS TA-
BERNÁCULOS SÃO IGUAIS, ENTÃO ELAS SÃO ANÁLOGAS. SE AS FESTAS SÃO 
ANÁLOGAS, ENTÃO, OS EVENTOS POR ELAS PREFIGURADOS SÃO SIMILARES, 
DEVIDO À RELAÇÃO TEOLÓGICO-PROFÉTICA DIVINAMENTE DESIGNADA PARA 
ESSE PROPÓSITO EM PARTICULAR. 
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se? O que aconteceu em seguida? Passados oito dias, estando Tomé reunido com 

os discípulos, Jesus apareceu repentinamente e pediu-lhe para que o tocasse (João 

20:26-27). Tomé rendeu-se diante da evidência da presença visível e palpável do 

Senhor (João 20:28). Mas Jesus o advertiu e lançou uma bênção sobre os crentes 

que viveriam no futuro, para nós também, portanto: 

 

“Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem aventurados os que não 
viram e creram.  

“Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não 
estão escritos neste livro.  

“Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o 
Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em Seu Nome.” – João 20:29-31. 173 

 

A incredulidade é o maior obstáculo ao cumprimento das promessas que o 

Senhor nos fez. Devemos, então, ouvir atentamente as advertências que foram re-

gistradas nas Escrituras para nosso benefício: 

 

“Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós per-
verso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo; pelo contrário, exortai-
vos mutuamente cada dia. Durante o tempo que se chama Hoje, a fim de que ne-
nhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 

“Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos 
firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos.” – Heb. 3:12-14. 174 

 
“Porque também a nós foram anunciadas as boas-novas, como se deu 

com eles; mas a Palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acom-
panhada pela fé, naqueles que a ouviram.” – Heb. 4:2. 175 

 
 

A História de Israel, conforme revelada nas Escrituras, contém uma gran-

de quantidade de exemplos para nós. A Epístola aos Hebreus fala-nos da increduli-

dade que se manifestou entre os hebreus, logo após haverem sido libertados da ser-

vidão no Egito. Foi ela que os obrigou a vagar 40 anos pelo deserto, até perecer to-

da aquela geração incrédula. Então, com uma nova geração de pessoas cheias de 

fé o Senhor pôde cumprir a promessa de introduzi-los na Terra Prometida. Quando 

Jesus se manifestou em Seu Primeiro Advento, os líderes religiosos não aceitaram 

essa manifestação como sendo o cumprimento das profecias do Messias prometido. 

Apegaram-se às tradições dos mestres religiosos e encheram seus corações de in-

credulidade, a ponto de odiarem a Jesus e a mensagem de Salvação, crucificando-O 

_________________________ 
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no madeiro, numa vã tentativa de silenciá-Lo para todo o sempre. Fazendo isso, 

excluíram a si mesmos da bênção que estava destinada aos que aceitassem essa 

tão grande Salvação. 

 

Que devemos fazer diante dessas advertências? Devemos apegar-nos, 

com fé, às promessas. Devemos estudar com cuidado as evidências bíblicas que 

indicam claramente que o Senhor prometeu uma NOVA PLENITUDE DO ESPÍRITO, 

que é simbolizada pela CHUVA SERÔDIA. Devemos compreender que ela deve ser 

concedida antes do 2º Advento do Salvador, para amadurecer a seara para a ceifa. 

E ao compreender a grande bênção, que virá com o cumprimento dessa promessa, 

devemos afastar a incredulidade e orar pedindo ao Senhor da Graça o cumprimento 

da Palavra, dada por intermédio do Profeta Joel. E devemos orar conforme a orienta-

ção do Profeta Zacarias:  

 

“Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias...” – Zac. 10:1.176  

 

Se assim fizermos, todos os anos, as novas gerações aprenderão a ter fé 

nessa promessa e a orar por ela, até que se cumpra no tempo determinado por 

Deus. Nosso desejo consensual deve ser expressado em clamor, para que o Senhor 

“se lembre” da promessa feita aos nossos antecessores na fé, assim como a mani-

festação consensual (em clamor) dos hebreus, no Egito, foi necessária para “lem-

brar” ao Senhor a promessa, que havia feito a Abraão, de libertá-los da escravidão 

(Êxo. 2:23-25; comparar com Gen. 15:12-14). O mecanismo de precisão do cumpri-

mento profético, que Deus introduziu na estrutura do Plano da Redenção, nos dá 

maior certeza de que o Senhor cumprirá, com toda exatidão, as promessas que fez a 

Seu povo. Nosso dever é preparar-nos espiritualmente pela oração diária e reunir-

nos com nossos irmãos na fé, todos os anos, na data prevista pelo calendário judai-

co para a celebração da Festa dos Tabernáculos, com a finalidade de orar em co-

munidade pedindo o cumprimento da promessa. Isso ajudará as novas gerações a 

compreender e a dar valor à grande promessa. Lembremos que foi somente após 

a morte da geração incrédula, que o Senhor pôde levar uma geração cheia de fé a 

herdar a Terra Prometida. Essa advertência, para nos lembrarmos do destino da ge-

ração incrédula, faz parte da função memorial da Festa dos Tabernáculos. 

_________________________ 
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A FESTA DOS TABERNÁCULOS E O SELAMENTO 
 

 A promessa da Nova Aliança está fundamentada na promessa de ajuda 

especial da parte de Deus, para dotar o crente da capacidade de obedecer e pra-

ticar voluntariamente os mandamentos e estatutos do Criador que estão regis-

trados na Torá. E essa ajuda depende da vontade humana em recebê-la. Cabe ao 

crente, então, pedir e aceitar essa ajuda. Juntamente com a promessa de uma nova 

chance para o homem, através da Nova Aliança, Deus oferece a ajuda especial do 

Espírito Santo, como podemos ler nas palavras do profeta Ezequiel: 

 
“E porei dentro de vós o Meu Espírito, e farei que andeis nos Meus 

estatutos, e guardeis os Meus juízos, e os observeis... e vós me sereis por povo, 
e Eu vos serei por Deus.” – Eze. 36:27-28. 177 

 

Não há, no Novo Testamento, permissão ou desculpa para a desobediên-

cia (Rom. 1:5 e 3:31; 1ª Cor. 7:19u.p.). O pacto da Nova Aliança (Aliança Renova-

da) faz uma provisão de poder espiritual, diante da impossibilidade do homem guar-

dar os justos mandamentos e estatutos do Altíssimo. Por consequência, o Apocali-

pse deve mostrar Cristo fazendo a ministração do Espírito, já que esse livro mostra o 

ministério do Sumo-sacerdote para efetuar a consumação da Aliança Renovada. 

 

O Apocalipse faz a demonstração da dotação do Espírito, e essa demons-

tração é descrita de forma simbólica. Todos esperam que o Apocalipse mostre uma 

cena semelhante à ocorrida no Dia de Pentecostes, porém, essa foi a inauguração 

da dotação espiritual. Como o Apocalipse trata da consumação de todas as coisas, 

a dotação do Espírito, nesse livro, é demonstrada de forma diferente daquela mos-

trada no Livro de Atos. 

  

Em Apocalipse 7, versos 2 e 3, João vê um anjo ocupado com uma tarefa 

urgente e importante. Ele está pedindo a outros 4 anjos que segurem os ventos da 

terra, até que ele complete a obra de selamento. Os ventos são os conflitos e as 

guerras, a violência dos seres humanos e das nações contra outras nações. Esse 

selamento parece ser tão essencial para o Plano da Redenção que requer o cessa-

mento da sanha assassina do inimigo de Cristo e dos agentes do mal. Para entender 

_________________________ 
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a obra do selamento, precisamos voltar séculos antes de Cristo e ouvir a mensagem 

do Profeta Zacarias: 

 

"Pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia..." - Zac. 10:1. 178 
 

“Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a 
chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a 
festa dos tabernáculos.” – Zac. 14:18. 179 

  

A chuva de Zac. 14:18, com certeza, é a chuva do capítulo 10:1. Do que 

consiste essa chuva serôdia? O desvendamento desse mistério passa necessaria-

mente pela revelação dada por Deus ao Profeta Joel. Pela leitura de Joel 2:23, 28 e 

29 percebemos que o Senhor está falando do derramamento do Espírito Santo. A 

primeira parte da promessa de Joel, a Chuva Temporã, cumpriu-se no Pentecostes, 

como se pode ler em Atos 2:1 e 2, e 16 a 18. Já estudamos, anteriormente, que Joel 

recebeu a revelação sobre a ocasião na qual deveria cumprir-se essa promessa 

(2:24). Resta o cumprimento da Chuva Serôdia, que está no mesmo contexto da 

Chuva Temporã, mas que será cumprida numa época diferente. O motivo deve-se 

à finalidade das chuvas. Enquanto a Temporã era derramada sobre a semente 

recém-plantada, para fazê-la germinar, a Serôdia era derramada sobre o cereal logo 

antes da ceifa, para fazer granar a espiga e para amadurecer a seara.  

 

Jesus utilizou-se dos símbolos do ciclo agrícola, para ilustrar a Obra 

do Evangelho (Mat. 13:39-40). O que há de maravilhoso em Joel é que, assim co-

mo havia sido revelada a época do ano para a Chuva Temporã espiritual, também é 

revelada, no verso 24, através de símbolos da colheita do outono, qual é a época do 

ano na qual será derramada a Chuva Serôdia. A conclusão é feita por analogia. Se a 

Chuva Temporã estava ligada às eiras cheias de trigo, e foi concedida no Pentecos-

tes, que é a festa instituída para celebrar a colheita do trigo, então o fato da ligação 

teológica da Chuva Serôdia com os lagares, e o vinho e o óleo deve significar que a 

concessão da Última Plenitude do Espírito ocorrerá durante a Festa dos Taberna-

culos, porque essa é a festa instituída por Deus para celebrar a última colheita do 

ano agrícola, que é a colheita dos frutos da terra (Êxo. 23:19; Lev. 23:39-40). Essa 

é uma revelação bíblica à qual os líderes religiosos não dão a necessária atenção. 

_________________________ 
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 Desta forma, já conseguimos entender por que o Profeta Zacarias adverte 

as nações sobre a necessidade de reunirem-se durante a Festa dos Tabernáculos, 

para adorar a Deus, pois, as nações que assim não procederem não receberão a 

chuva, mas receberão a praga que o Senhor enviará sobre as nações que não pres-

tarem culto de adoração a Ele durante a Festa dos Tabernáculos. Mais uma vez, ve-

rificamos uma mensagem de alerta profético sobre a necessidade de todos os povos 

e nações cumprirem a ordenança de Deu. 31:10 e 12. Desta vez, a mensagem está 

bastante clara e conseguimos perceber que há um forte motivo para essa advertên-

cia profética ser levada para as nações. As nações são fortemente avisadas que, se 

não celebrarem a Festa dos Tabernáculos, não receberão a Chuva Serôdia, mas re-

ceberão as pragas. Isso nos remete imediatamente de volta ao Apocalipse. Leiamos 

as advertências: 

 
“... e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qual-

quer cousa verde, nem a árvore alguma, e tão-somente aos homens que não têm 
o selo de Deus sobre as suas frontes.” – Apo. 9:4. 180 

  

“Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e, aos 
homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram 
úlceras malignas e perniciosas.” – Apo. 16:2. 181 

  

Aqui, fica muito claro que não ter o selo do Deus Vivo sujeita os ho-

mens a receberem a marca da besta, e que esses homens receberão sobre si as 7 

pragas. Eis, então, o motivo urgente da mensagem de Zacarias. Como Zacarias fala 

sobre a necessidade do cumprimento da ordenança de Deu. 31:10, para celebrar a 

Salvação na Festa dos Tabernáculos, e, como o Apocalipse nos mostra essa orde-

nança sendo cumprida muitos séculos após o Calvário, isso prova a existência de 

uma forte ligação teológica entre os dois fatos revelados pelo Senhor. Como 

agora não existe mais o Templo, não necessitamos ir a Jerusalém e podemos cele-

brar a Festa dos Tabernáculos em nossas próprias comunidades. Porém, ainda pre-

cisamos entender qual é a relação que há entre o selamento de Apocalipse 7 com a 

Chuva Serôdia prometida por Joel, não é mesmo? Se o selamento e a Chuva Serô-

dia são tão importantes para a finalização da Obra do Evangelho, certamente Je-

sus não nos deixará sem compreender o significado desses símbolos!  A pergunta 

certa a fazer, agora, é: para quê serve o selamento? A resposta  nos  será dada pelo  

_________________________ 
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Apóstolo dos Gentios: 

  

“E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o 
Dia da [Salvação].” – Efé. 4:30. 182 

  

No texto acima, substituímos, intencionalmente, a palavra Redenção por 

seu sinônimo 'Salvação'. O motivo disso é que o texto por nós usado, de Apo. 7:9 a 

11, contempla a palavra Salvação, na tradução da Bíblia de Jerusalém. Alguns 

poderão pensar que estamos sendo muito repetitivos. Porém, há um sábio ditado 

popular que diz: "A repetição é a mãe do aprendizado". Passamos mais de 30 anos 

nos bancos do templo, ouvindo serem repetidos os sermões, e nunca ninguém nos 

esclareceu que Jesus revela de forma implícita, no Apocalipse, a necessidade de ser 

cumprida também a ordenança de Lev. 23:41. Inferimos isso porque o selamento de 

Apo. 7:2-3 tem ligação teológica com Zac. 14:16, que afirma que as nações de-

vem celebrar a Festa dos Tabernáculos de ano em ano. Portanto, pedimos ao 

leitor que tenha paciência, pois nosso esforço é no sentido de deixar tudo tão claro 

que ninguém seja enganado. Como dizíamos no início do parágrafo, o uso da pala-

vra Salvação em Deu. 31:10 e Apo. 7:9 a 11 é necessário para servir de demonstra-

ção e prova do cumprimento daquela ordenança da Torá.  

  

Também se fez necessário o uso dessa palavra em Efé. 4:30, para que 

possamos compreender o quadro completo da Revelação dada a nós através das 

Santas Escrituras. Com o texto de Efésios, conseguimos compreender que o sela-

mento dos salvos é feito com o Espírito Santo. Conseguimos entender, também, que 

necessitamos ser selados para o Dia da Salvação. Assim, se alguém quer ser 

salvo deverá ser selado com o Espírito Santo.  

  

O texto de Paulo nos dá a entender que o selamento já estava ocorrendo 

em seus dias. Podemos concluir, então, que a Chuva Temporã foi o início da obra 

de selamento dos que serão salvos. Em Apo. 7:2 e 3, o anjo está preocupado em 

terminar de "selar em suas frontes os servos do nosso Deus". Podemos concluir dis- 

so que a Chuva Serôdia é a finalização da obra de selamento dos crentes que 

vivem no Final dos Tempos. Para provar que eles estão vivendo no Final dos Tem- 

_________________________ 
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pos, o Apocalipse afirma: 

  

"Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e 
as branquearam no sangue do Cordeiro". – Apo. 7:14. 183 

  

Essa afirmação garante que os salvos, nos últimos dias, serão Justificados 

pela Fé; e, claro, serão selados com o Espírito da promessa (Efé. 1:13). Conclui-se, 

portanto, que a Chuva Serôdia é o selamento dos salvos que vivem nos últimos dias 

da história deste mundo de pecado. O Dia da Redenção, para o qual devemos ser 

selados, e que está demonstrado em Apo. 7:9 e 10, é a Festa dos Tabernáculos. 

Há uma importante opinião teológica sobre Zacarias 14, que devemos considerar: 

 

“"Zacarias 14:16-19 olha para uma celebração escatológica da Festa dos 
Tabernáculos. Tempo virá quando todos os gentios se juntarão a Israel partici-
pando 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." 184 

 

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". 

Essa cena de triunfo sobre o mal está registrada em Apo. 7:9-15, onde a multidão é 

vista com folhas de palmeiras nas mãos celebrando a Festa dos Tabernáculos dian-

te do Trono e do Cordeiro (comparar com Lev. 23:40).  

 

Jesus mesmo afirmou que nada passaria da Torá (Lei) até que tudo se 

cumpra (Mat. 5:17-19). E o Apocalipse deixa muito claro que grande parte da tipolo-

gia das Festas do Outono ainda vai se cumprir em nosso futuro. A menção à palavra 

tabernáculo, em Apo. 7:15, dá prova do cumprimento escatológico dessa festa. Em-

tão, ela não foi abolida por Jesus, apesar da insistência de alguns. Dizer que a cele-

bração das festas foi transferida para Cristo destrói a verdade, porque Apocalipse 7 

mostra os homens celebrando junto com Cristo. O selamento é o cumprimento ecle-

siológico da tipologia do Espírito contida na Festa dos Tabernáculos (João 7:37-39).  

_________________________ 
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Os crentes de todas as nações serão selados durante a Festa dos Tabernáculos.  

 

Outra conclusão importante surge da revelação de Zacarias, onde fica 

bem claro que para receber a Chuva Serôdia necessitamos celebrar a Festa dos Ta-

bernáculos, antes do 2º Advento. Podemos concluir que a finalização do selamen-

to, que é a Chuva Serôdia, iniciará durante a celebração da Festa dos Taberná-

culos.  

  

Esses dois cumprimentos de uma festa tipológica significa que existe um 

cumprimento progressivo do significado profético. Ou seja, a Festa dos Taber-

náculos terá antes seu cumprimento eclesiológico na Chuva Serôdia, para o sela-

mento dos crentes e para prepará-los para o Dia da Redenção. De que forma? O 

selamento evitará que eles recebam o sinal da besta. Esse assinalamento é feito à 

semelhança da experiência do Êxodo, pois o sinal do sangue do cordeiro pascal 

nas portas protegeu os israelitas contra a 10ª praga. Assim, também, o selamento 

protegerá os fiéis de Cristo contra as 7 últimas pragas.  

 

Desta vez, o efeito do sangue é aplicado no ser humano, daí ser dito que 

“lavaram e alvejaram suas vestes [o caráter] no sangue do Cordeiro” (Apo. 7:14). 

Eis o Êxodo escatológico final do povo de Deus, logo após a grande tribulação. 

Portanto, o selamento é condição prévia para a REDENÇÃO (Efé. 4:30). No final 

da grande tribulação, após a última praga, ocorrerá a REDENÇÃO de judeus e gen-

tios (Apo. 7:4 e 9), reunidos pelos anjos para o encontro com Cristo (Mat. 24:30-31). 
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