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A EXPERIÊNCIA DO ÊXODO 
 

 

Na abertura do filme “The Ten Commandments” (Os Dez Mandamentos), 

seu produtor, Cecil B. de Mille, faz uma preleção na qual afirma que a história do 

Êxodo é uma história da líberdade contra a opressão que algumas nações se esfor-

çam para impor a outras, de um homem sobre outro homem. E ele tem toda a razão. 

O Êxodo é um libelo a favor da liberdade dos povos e indivíduos. Apesar disso, o 

Êxodo não mostra uma guerra onde um povo oprimido pega em armas e vence seus 

opressores. Ali é narrada a libertação dos oprimidos, sim, porém, esses escravos 

não são guerreiros partidários da violência física, porque eles promovem uma resis-

tência pacífica, por meio da desobediência civil às ordens do faraó do Egito, enquan-

to aguardam com paciência ser libertados por um Poder sobrenatural e divino. A 

teologia tem produzido muitos comentários sobre esse evento. Leiamos um desses 

comentários: 

 

“Segundo renomados biblistas, o acontecimento fundante, ou melhor, o 
principal acontecimento fundante do povo de Deus é o Êxodo, pois foi ele quem deu 
a característica religiosa do Povo de Israel, a aliança com Javé, etc.”79 

 

De fato, o Êxodo é um evento incomum na história dos povos livres e mais 

incomum para seu próprio tempo, por haver dado origem ao monoteísmo numa épo-

ca em que havia tantos povos politeístas e a idolatria era considerada “normal”. Leia-

mos outro comentário sobre esse assunto: 

 

“Neste cenário de opressão, os escravos fazem uma experiência diferente. 
Descobrem um Deus libertador: Javé (Ex 3,1-9). Este não é conhecido pelo faraó, 
pois nem seu nome é revelado. Diz apenas: ‘Eu sou aquele que sou’ (Ex 3,14). 
Quando o povo já não mais adora os falsos deuses, mas apenas o único Deus Javé, 
inicia-se um processo de libertação (Ex cap. 3 até 12). Agora a libertação é possível, 
pois os escravos não mais adoram os deuses do rei, mas adoram Javé, o Deus que 
se ocupa com os escravos (Ex 3,7-9)... 

“Esta experiência marcou profundamente o povo de Israel. Todos os anos, 
por ocasião da páscoa, os judeus fazem memória da libertação e a celebram (Ex 
12). Desta forma, os escravos libertos se tornam um povo, o povo de Israel. Em de-
corrência desta memória, fazem aliança com Javé (Ex 19 até 24)...”80 

 
__________________________ 
79. Glaab, Bruno. O Êxodo como Paradigma da Bíblia, apud Etnias & Carisma de Antônio Suliani, 
EDIPUCRS, 2001, Porto Alegre, RS, Brasil, pág. 313. 
80. Idem, pág. 313. 
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Esse evento fundamental para Israel também tornou-se o paradigma para 

a comparação com outros eventos opressivos de sua história, visando nova liberta-

ção e a retomada do seu caminhar com Deus, do seu jornadear como peregrinos por 

este mundo. O jornadear tornou-se uma missão para Israel, com a finalidade de le-

var a outros povos e nações o bem que Israel encontrou em YHWH. 

 

Todas as ocasiões em que a opressão se manifestou, por meio de gover-

nos despóticos de seus próprios reis ou através de invasões estrangeiras, os profe-

tas registraram os oráculos de Deus contra os opressores. E esses oráculos sempre 

seguem o modelo do Êxodo, mesmo sem citá-lo, delineando os princípios de uma vi-

da fraterna, pacífica, próspera, mas, também, de estrita fidelidade à Aliança. Deste 

modo, os profetas são personagens importantes para manter os ideais do Êxodo pa-

ra guiar o povo, como podemos ler no comentário abaixo: 

 

“Quando a religião oficial calava, pois estava atrelada ao templo de Jeru-
salém, que por sua vez estava atrelada ao rei, surgem vozes que protestam. São os 
profetas. Estes são pessoas que têm uma profunda experiência do momento atual, 
isto é, dos desmandos do rei e ao mesmo tempo têm uma profunda experiência do 
Êxodo, ou seja, sabem que Deus quer a vida, a liberdade e o pão para todos, mas 
sabem também que a ganância dos reis desviou esse projeto de Javé. Portanto, os 
profetas são pessoas que, diante dos desmandos dos reis, querem refazer o Êxodo, 
isto é, querem garantir a vida para todos. Assim, pode-se destacar a ação de alguns 
profetas que desejam refazer o Êxodo: o Profeta Natan..., o Profeta Elias..., o Profe-
ta Amós..., o Profeta Ezequiel..., o Profeta Isaías...”81 

 

Essa ligação dos profetas com a experiência do Êxodo permeia toda a Bí-

blia e serve como linha mestra didática. Vejamos algo sobre a experiência de Elias, 

diante do assassinato de Nabote pelo rei Acabe para tomar-lhe a vinha:  

 

“Também neste relato percebe-se que o profeta é um homem de Deus que 
conhece profundamente Javé, o Deus da vida, aquele do Êxodo, que se manifestou 
a favor da vida (Ex 3,7) e, ao mesmo tempo, conhece bem a realidade do seu tem-
po, isto é, conhece a política desastrada do rei que reimplanta a escravidão. O profe-
ta, homem aberto a Deus e ao momento presente, vale-se da memória do Êxodo e 
enfrenta os momentos difíceis de exploração e assassinato. A memória do Êxodo lhe 
dá base para lutar pela justiça. O Êxodo prometera terra para todos, terra onde corre 
leite e mel (Ex 3,7-9). O rei arrancava a terra do povo. Logo, o profeta Elias enfrenta 
o rei a partir da memória do Êxodo.”82 

 
_________________________ 

81. Glaab, Bruno. Op. cit., pág. 315. 
82. Idem, pág. 316. 
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A experiência do Êxodo serve como linha mestra didática, para ensinar ao 

povo que Deus nunca se desvia do Seu propósito original para Israel e para as na-

ções. Assim é que o Profeta Amós também manifesta para Israel a necessidade de 

retornar ao Caminho traçado por Deus: 

 

“O profeta de Javé do Êxodo se tornou inconveniente aos ouvidos daque-
les que estavam desmantelando a religião do Êxodo. Numa certa ocasião, em que o 
profeta granjeara inimizade por ter dito verdades duras demais (Am 7,1-9), foi en-
frentado por Amasias, sacerdote de Betel (Am 7,10). Este mesmo sacerdote estava 
antes a serviço do rei do que de Deus, e, por isto mesmo, não podia protestar contra 
os pecados do rei. Ao ouvir os oráculos terríveis sobre Israel e o rei (Am 7,7-9), 
Amasias foi ter com o profeta, pedindo que este se retirasse e parasse de profetizar, 
pois o templo de Betel era templo do rei, quando deveria ser de Javé. Amós não se 
vende aos poderosos, pois sabe que só Deus merece adoração. 

“Assim, o enfrentamento de Amós com o povo, com o rei e com o templo 
são caminhos que desejam refazer o Êxodo, pois este se tornara paradigma de toda 
a espiritualidade da religião israelita. Êxodo é símbolo de liberdade e de fidelidade a 
Deus.”83 

  

A Bíblia nos ensina, através dos profetas, que os caminhos dos governan-

tes e dos líderes religiosos cedo ou tarde se afastam do Caminho proposto pelo 

Deus de Israel. Cabe a nós, a quem o Senhor concedeu o privilégio de ter a Bíblia 

nas mãos, estudar o Caminho de Deus e abandonar os desvios propostos pelos ho-

mens (Atos 5:29-32). 

 

Além do cativeiro egípcio, Israel enfrentou a terrível experiência do cativei-

ro assírio e do cativeiro babilônico. O cativeiro assírio deixou suas marcas, e Jonas é 

o profeta que mostra claramente a aversão provocada por esse povo opressor quan-

do decidiu fugir para não ir a Nínive, capital do império assírio. Contudo, é o cativeiro 

babilônico que atinge maior grau de importância, pelo grande número de advertên-

cias e de mensagens de esperança registradas pelos profetas na Bíblia. O Profeta 

Isaías fez exortações a Israel, antes do cativeiro babilônico, enquanto que o Profeta 

Jeremias sofreu a experiência de assistir pessoalmente a invasão estrangeira de sua 

pátria Israel. Jeremias, além de fazer advertências ao rei e ao povo, também rece-

beu de Deus mensagens de esperança e restauração para os cativos. O ministério 

de Jeremias é de extrema importância, pois foi por meio desse profeta que Deus 

transmitiu a intenção de renovar Sua Aliança com Israel, após o cativeiro (Jer. 31:31-  

_________________________ 

83. Glaab, Bruno. Op. cit., pág. 317. 
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34). Alguns se surpreendem com a afirmação de que a Aliança Renovada, prometida 

através de Jeremias, era com Israel, logo após o cativeiro, não com uma entidade 

chamada “igreja”. Para confirmar isso, nada melhor do que consultar a opinião de 

um teólogo sério, como podemos ler abaixo: 

 

“Contudo, para ouvir este texto, ao contrário de suas interpretações poste-
riores pela lente de eventos históricos sucedidos depois, ou sob a luz de sistemas 
teológicos desenvolvidos mais tarde, temos de concentrar-nos no que esta leitura 
comunica no contexto do livro de Jeremias do Velho Testamento. 

... 
“Esta leitura está localizada na seção do livro de Jeremias conhecido co-

mo O Pequeno Livro da Consolação (caps. 30-33). Isto é simplesmente um termo 
usado para observar que o assunto objeto destes capítulos deslocou-se decidida-
mente do ministério de 40 anos de Jeremias de proclamar o juízo por meio das inva-
sões babilônicas para o tema da futura restauração do povo além do exílio imi-
nente.”84 

 

Deste modo, fica evidente que a mensagem de Jeremias foi dirigida aos 

seus contemporâneos primeiro. A aplicação à igreja é posterior e deve respeitar a in-

tenção inicial da mensagem, que é restaurar o relacionamento entre Deus e Israel 

logo após o exílio na Babilônia. A propósito, a palavra igreja deriva de ekklesia, no 

grego, que é usada no Antigo Testamento (Septuaginta) para designar “assembléia” 

ou “comunidade”, sempre referindo-se a Israel e nunca a um grupo de gentios. Toda 

a revelação do Apocalipse mostra a consumação da Aliança escatológica. Deste mo-

do, a Nova Aliança profetizada por Jeremias era um tipo profético da Aliança maior. 

 

Qual a relação disso com o Êxodo? De fato, a experiência do Êxodo tam-

bém é usada por Jeremias como um modelo. O exílio babilônico corresponde à es-

cravidão no Egito, e a promessa de restauração do relacionamento com Deus atra-

vés da Aliança Renovada corresponde à experiência da Aliança no Sinai que ocor-

reu logo após o Êxodo. Outra semelhança reside no fato de haver perecido, após 40 

anos no deserto, a geração que saiu do Egito devido à rebelião contra Deus. Assim, 

também, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, pereceu a maior parte da geração 

que havia quebrado a Aliança e a restauração foi prometida a uma nova geração 

que seria convidada a mostrar-se fiel à Aliança. A diferença é que Deus lhes prome-

te a ajuda do Espírito Santo,  pois sabe que, por si só, eles são incapazes de obede- 

_________________________ 

84. Bratcher, Dennis. Jeremiah 31:27-34, pg. 1, Copyright © 2009, Christian Ressource Institute, CRI/ 
Voice, http://www.crivoice.org/ 
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cer aos itens do contrato da Aliança, que é a Torá (Eze. 36:26-29). Sobre esse pon-

to, temos o importante comentário a seguir: 

 

 “O Êxodo definiu a Deus como o Deus que ouve o clamor de escravos 
oprimidos, que está disposto a escolher e a criar para Si mesmo um povo e dar-lhe 
uma missão no Mundo. Mas o retorno do exílio iria até mesmo além. Isso revelaria 
um Deus que é capaz de ser compassivo e gracioso até com Seu próprio povo que o 
rejeitara. Ele é o Deus da segunda chance, que está disposto a comprometer-se 
com este povo apesar do pecado, da rebelião e do egocentrismo deles. Onde a gra-
ça e a compaixão pelos escravos oprimidos marcaram o Êxodo, o perdão, incondi-
cional e não-qualificado, é o novo elemento aqui que vai além da relação estabeleci-
da no Êxodo. 

“É esta revelação de Deus como Aquele que está disposto a dar ao povo 
uma segunda chance, após o fracasso abismal deles, que se tornaria a base da No-
va Aliança. É esta dimensão de Deus que escreverá a lei nos seus corações e os 
chamará a responder. Aqui há expectativa de que tal clemência e tal graça que ofe-
recem uma segunda chance, mesmo quando não é merecida, resultarão em uma 
vontade de serem fiéis a Deus. A meta consiste em que o povo estaria disposto e 
estaria ansioso por seguir a Torá, porque eles terão decidido de coração responder 
a este Deus de graça e perdão. [Responder, aqui, tem o sentido de obedecer.] 

“Naturalmente, há muito mais para ser dito sobre a natureza da sua res-
posta. Esta não é uma perspectiva antinomista que substitui a necessidade de ob-
servar a Torá por um perdão incondicional que não está relacionado com as ações. 
Ainda existem as consequências do pecado. E eles ainda teriam de responder em 
uma fidelidade que levasse a Torá a sério, como sendo a vontade de Deus para 
a humanidade. Não há nenhum abandono das instruções de Deus, aqui, tanto 
quanto não houve nenhuma tentativa de Jesus em fazer assim (Mat. 5:17), nem de 
Paulo (Rom. 8:4). O assunto aqui é com o motivo e a intenção do coração que lhes 
permitiria ser fiéis a Deus pela obediência à Torá... 

“Teologicamente, isto é um exemplo do conceito da graça preveniente 
[graça preventiva] pela qual Deus garante à humanidade uma graça que precede 
qualquer resposta que eles poderiam dar-Lhe, e de fato os habilita para aquela res-
posta já que eles perderam a capacidade de responder [de obedecer].”85 

 

 

A opinião teológica acima citada está totalmente embasada nas palavras 

do Profeta Jeremias. Então, a Nova Aliança profetizada por Jeremias não se trata de 

uma Aliança anomista, que abandona a Torá. Pelo contrário, Deus mesmo fornece a 

capacidade para o membro da Aliança praticar os mandamentos da Torá e, assim, 

ter extrema fidelidade à Nova Aliança. A Nova Aliança coloca o poder do Espírito 

Santo à disposição do crente, para guiá-lo no caminho da fidelidade e da obediência. 

A fidelidade à Aliança é um requisito importante no contexto do Apocalipse, porque 

esse livro demonstra como ocorrerá a consumação da Aliança (Apo. 14:12; 21:3, 7). 

_________________________ 

85. Bratcher, Dennis. Op. cit., págs. 9 e 10. As explicações entre colchetes foram supridas. 
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O APOCALIPSE E O ÊXODO 

 

Assim como os demais profetas bíblicos, o Apóstolo-Profeta João também 

recebeu as Revelações de Jesus Cristo dentro do modelo da Experiência do Êxodo. 

Abaixo, podemos fazer a comparação entre os elementos do Êxodo e aqueles que 

estão demonstrados no Apocalipse. 

 

Ê X O D O APOCALIPSE 

O povo padece sob a escravidão no Egito – Êxo. 1:14 O povo padece sob a grande tribulação – Apo. 7:14 

O povo clama a Deus – Êxo. 2:23 O sangue dos mártires clama a Deus – Apo. 6:9-10 

Deus ouve e atende – Êxo. 2:24-25 Deus ouve e atende – Apo. 6:11-17 e 20:4 

Deus ordena ao faraó que liberte o povo – Êxo. 5:1-3 Deus ordena ao povo que saia  – Apo. 18:4 

O faraó oprime o povo – Êxo. 5:7 A besta oprime o povo – Apo. 13:7 e 17 

Deus envia pragas aos opressores– Êxo. 7:19 a 12:30 Deus envia pragas aos opressores – Apo. 16:1-21 

As águas são transformadas em sangue – Êxo. 7:20 As águas são transformadas em sangue – Apo. 16:3-4 

Rãs sobre o Egito - Êxo. 8:1-6 Espíritos imundos semelhantes a rãs – Apo. 16:13-14 

Chuva de pedras (saraiva) – Êxo. 9:22-26 Chuva de pedras (saraiva/granizo) – Apo. 16:21 

Trevas sobre o reino do Egito - Êxo. 10:21-22 Trevas sobre o reino da besta – Apo. 16:10 

O cordeiro pascal é morto – Êxo. 12:3-6 O Cordeiro como tendo sido morto – Apo. 5:6 

Israel é assinalado – Êxo. 12:7 e 13 O Israel de Deus é selado – Apo. 7:1-8 

A morte dos primogênitos – Êxo. 12:29-30 O Primogênito dos mortos – Apo. 1:5 

O exército egípcio persegue Israel – Êxo. 14:5-10 O dragão persegue o Israel de Deus - Apo. 12:13 

Israel passa pela água – Êxo. 14:15-31 O Israel de Deus passa pela água – Apo. 12:15-16 

Deus dá asas de águia a Israel – Êxo. 19:4 O Israel de Deus ganha asas de águia – Apo. 12:14 

Deus dá a Torá para Moisés – Êxo. 19:16-20:20 Deus dá a Torá para Jesus – Apo. 5:1-9 

Israel é feito reino de sacerdotes – Êxo. 19:6 O Israel de Deus é feito reino de sacerdotes-Apo. 5:10 

Soam trombetas por 7 dias ante Jericó – Jos. 6:16 Soam 7 trombetas ante Babilônia – Apo. 8:2 a 11:15 

O alto clamor contra Jericó – Jos.  6:20 O Alto Clamor contra Babilônia - Apo. 14:6-10 

Caem os muros de Jericó – Jos. 6:20 Cai a Babilônia antitípica – Apo. 14:8 e 18:2 

Deus faz Aliança com Israel – Êxo. 19:5-8; Deu. 7:8-9 Deus consuma a Nova Aliança – Apo. 21:3, 7 

Deus habita no Tabernáculo – Êxo. 40:34-35 O Tabernáculo de Deus com os homens – Apo. 21:3 

A nuvem guia Israel à Terra Prometida– Êxo. 40:36-38 A nuvem leva os salvos à Terra Renovada – Apo. 1:7 

Yeshua (Josué) conduz Israel – Jos. 3:5-7 Yeshua (Jesus) conduz os salvos – Apo. 14:14-16 

Israel herda a Terra Prometida – Jos. 21:43-45 O Israel de Deus herda a Nova Terra – Apo. 21:1-7 

 

Os 26 eventos, acima registrados, tornam evidente a identificação que o 

Apocalipse tem com a experiência do Êxodo. Na verdade, tudo isso transforma esse 

livro profético no grande Novo Êxodo do Povo de Deus. A intenção de Deus, aqui, é 

mostrar aos Seus filhos que a Torá é uma profecia e que o Apocalipse é a revelação 

do significado da Torá profética. Então, se a Torá ainda  não  foi consumada em seu  
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cumprimento apocalíptico, que ainda está no futuro, não podemos mais declarar que 

a Torá foi abolida por Cristo na cruz! O Apocalipse respeita a Torá e proclama a vali-

dade continuada da Torá, pois “ nem um ‘i’ ou um ‘til’ passará da Torá, até que tudo 

se cumpra” na consumação da Nova Aliança e no 2º Advento (Mat. 5:17-18). O Êxo-

do do Egito tornou-se um tipo profético, enquanto que o Apocalipse é o antítipo, ou 

seja, é o cumprimento da consumação daquela profecia. Além da afinidade com o 

Êxodo, o Apocalipse contém elementos em comum com o livro de Jeremias, todos 

relacionados a Babilônia. Senão, vejamos: 

 

JEREMIAS APOCALIPSE 

Dá seu vinho às nações – Jer. 51:7 Dá seu vinho às nações – Apo. 18:3 

Assentada sobre as águas - Jer. 51:13  Assentada sobre as águas – Apo. 17:1 

Ordem ao povo que saia – Jer. 51:6, 45 Ordem ao povo que saia – Apo. 18:4 

Secamento do rio Eufrates – Jer. 51:36 Secamento do rio Eufrates – Apo. 16:12 

Queda de Babilônia – Jer. 51:8 Queda de Babilônia – Apo. 18:2 

 

Ora, se o Apocalipse é o Êxodo escatológico, então, ele deveria fazer re-

ferência a uma Jericó antitípica, não é mesmo? Por quê o Apocalipse focaliza sua 

mensagem contra uma Babilônia antitípica? Esta é uma boa pergunta! Devemos 

lembrar que Deus prometeu a Jeremias que faria uma Aliança Renovada com Israel, 

logo após o cativeiro em Babilônia (Jer. 31:31-34). O Apocalipse revela que a pro-

messa dada a Jeremias também prefigurava a Aliança escatológica. Portanto, a Ba-

bilônia literal dos dias de Jeremias era um tipo profético da Babilônia antitípica que 

mantém o Povo de Deus cativo, através das suas doutrinas enganosas. Enquanto o 

Êxodo tratou da libertação do povo hebreu, apenas, o Apocalipse trata da libertação 

de todas as tribos, línguas, povos e nações da Terra (Apo. 5:9; 7:9-10). Além disso, 

em sua função profético-escatológica, o Apocalipse trata da REDENÇÃO ETERNA, 

quando todo o planeta Terra passará por uma renovação completa a fim de que a 

natureza transformada possibilite a reimplantação do ÉDEN perdido (Apo. 22:1-5). 

Isso inclui a libertação definitiva de todos os cativos da morte no Jubileu antitípico 

(Apo. 20:6; comparar com Lev. 25:9-10). Os ressuscitados se unirão aos que não ve-

rão a morte. O Êxodo escatológico do Apocalipse produz efeito completo e definitivo, 

pois seu resultado durará “para todo o sempre” (Apo. 11:15). Assim, o Apocalipse 

mostra o cumprimento das promessas de uma ALIANÇA ETERNA (Heb. 13:20-21). 
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O APOCALIPSE E A ALIANÇA ETERNA 

 

Em Isa. 58:1, vemos que uma das funções da trombeta é soar como uma 

voz de advertência anunciando os pecados do Povo de Deus, para que se arrepen-

da e retorne para Ele. O retorno para Deus, no hebraico, é teshuvá, cuja tradução às 

vezes é conversão e noutras vezes é arrependimento. Todas são sinônimas. Essa 

advertência precede o Juízo escatológico de Deus, e fica mais evidenciado nas pala-

vras do 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."  

... 
"Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus; porque pelos teus pecados estás 

caído. 
"Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor; 

dizei-Lhe: Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sa-
crifícios dos nossos lábios." - Osé. 8:1 e 14:1-2.86 

 
 

O motivo da contenda de Deus é a transgressão da Aliança e a rebelião 

contra Sua Lei. Esse estado de transgressão e rebelião contra Deus, contra Sua Lei 

(Torá) e contra Seus estatutos se deve à ação dos falsos mestres, falsos profetas e 

falsos cristos dentro do Israel de Deus, como advertiram previamente João (1ª João 

2:18-19), Pedro (2ª Ped. 2:1-3) e Paulo. Paulo faz a ligação do início da apostasia 

com os bispos: 

 

"Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos 
constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o 
Seu próprio sangue. 

"Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes 
que não pouparão o rebanho. 

"E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando cousas per-
vertidas para arrastar os discípulos atrás deles." - Atos 20:28-30.87 

 

Quem mais se destacou em afastar os conversos da sólida base judaica 

estabelecida por Jesus e pelos apóstolos foi o bispo Inácio de Antioquia. A palavra 

bispo pode ser traduzida como supervisor. Assim, em torno do ano 98 d.C, Inácio de  

_________________________ 

86 e 87. 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. 
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Antioquia rebelou-se contra o Concílio de Jerusalém, usurpou a autoridade deste, 

separou-se do judaísmo, declarou que a Torá foi abolida, substituiu o Sábado do sé-

timo dia pela adoração dominical e fundou uma nova religião não-judaica, a qual ele 

chamou de "cristianismo".88 

 

A consequência dessa rebelião é que ela foi aumentando com o passar do 

tempo, até que o imperador antissemita Constantino Magno decidiu oficializar essa 

nova religião que se havia afastado das bases judaicas de sua origem. Assim, o cris-

tianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano motivada pelos interesses 

políticos do Imperador, cuja mãe, Helena, era praticante dessa religião não-judaica, 

ou seja, uma religião destituída das verdades básicas que eram o fundamento dos 

ensinos de Jesus. Para possibilitar esse afastamento, foram feitas novas interpreta-

ções das Escrituras utilizando-se as vãs e enganosas sutilezas da filosofia greco-

romana e da tradição dos homens, como Paulo denunciou que aconteceria: 

 

"Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas 
especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os ele-
mentos do mundo, e não segundo Cristo." - Col. 2:8. 89 

 
 
Incentivados por Constantino e pelos bispos apoiados por ele, os seguido-

res da nova religião adquiriram um caráter antissemita levado ao extremismo da per-

seguição aos judeus, em época posterior. Isso ficou consolidado nos concílios, co-

meçando em Nicéia, em 325 d.C. O fundamento dos ensinos do Rabino Jesus e da 

pregação apostólica sempre foi a Torá, apoiada pelos Profetas e Livros Sapienciais 

da Bíblia. Com o antissemitismo oficial do Império, foi abandonada a segurança das 

Escrituras e abandonada a forma correta de se fazer a exegese dos textos bíblicos. 

O resultado desse “novo modo” de interpretar as palavras de Jesus e as palavras de 

Paulo foi uma falsa compreensão dos ensinos do Mestre e dos Seus apóstolos para 

apoiar o antissemitismo racial e o anti-judaísmo da nova religião.  

 

O principal ataque  às  Escrituras judaicas  foi concentrado na tentativa de  

_________________________ 

88. Veja Carta de Inácio de Antioquia aos Efésios 1:9, 11; 2:1-4; Carta de Inácio aos Filipenses 2:6, 
14; Carta de Inácio aos Magnésios 1:7; 2:5, 7; 3:1, 3, 8, 11; Carta de Inácio aos Trálios 2:5; Carta de 
Inácio aos Esmirneus 3:1.  
89. 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). 
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revogar a Aliança Eterna, que Deus estabeleceu com Seu Povo Israel. Foi inter-

pretado que a Nova Aliança comprada pelo sangue de Cristo era outra, com o fim de 

abolir a Aliança do Sinai entre Deus e Seu povo. Contudo, essa atitude antissemita 

não tem poder algum para anular a Vontade de Deus, que é reatar essa Aliança com 

os Seus filhos. Portanto, apesar do povo haver quebrado a Aliança, Deus sempre 

permaneceu fiel a ela e sempre teve a atitude de fazer advertências e promessas de 

reconciliação aos transgressores. Essas mensagens eram dadas ao povo através 

dos profetas, que transmitiam a Palavra de Deus a Israel. Assim é que, em Oséias 

8:1, o Criador acusa o povo de haver quebrado Sua Aliança e de haver-se rebelado 

contra Sua Torá (Lei). Mas, logo em seguida, Ele os chama de volta para Si, rogan-

do que se arrependam dessa atitude de rebeldia, como se pode ler em Oséias 14:1-

2. Deste modo, fica claro que o Senhor nunca teve a intenção de modificar Sua 

Aliança para conformá-la aos desejos humanos de rebelião e de transgressão. 

 

Por intermédio do Profeta Jeremias, Deus promete fazer uma nova tentati-

va de reconciliação quando usa a expressão "nova Aliança" (Jer. 31:31). Para o lei-

tor apressado fica a impressão de que "nova" significa "outra" Aliança, diferente da 

Aliança do Sinai. Porém, não é essa a mensagem que Jeremias está trazendo para 

os israelitas. Assim é que, a promessa da "nova" Aliança dada por intermédio de Je-

remias e comprada para nós pelo sangue de Cristo não se trata de "outra" Aliança, 

diferente da Aliança do Sinai. É a mesma Aliança, porém "renovada" pelo sangue 

derramado na Cruz em nosso favor, para nos habilitar a guardar essa mesma Alian-

ça. A correta exegese da "nova" Aliança deve ser feita a partir dos elementos encon-

trados no livro do Profeta Jeremias. Por exemplo: em Jer. 31:35, Deus faz referência 

às leis fixas da lua e das estrelas. Nessa época, os israelitas já conheciam o ciclo 

lunar de 28 dias, usado por eles e por outros povos para calcular a lua nova, que é o 

início de um novo mês. Que significa isso? Significa que a cada 28 dias a lua é "no-

va" porque se "renova". Não é "nova" porque se trata de uma "outra" lua, como se a 

anterior estivesse extinta e fosse criado outro astro em seu lugar. Não se trata de 

"outra" lua diferente da anterior. Trata-se da mesma lua, que está renovando o seu 

ciclo. Em Jer. 31:36, Deus informa que Sua Aliança Renovada com Israel é tão imu-

tável e eterna quanto as leis fixas da lua e das estrelas. Portanto, essa Aliança é 

"nova" porque será "renovada" e não porque a Aliança do Sinai esteja sendo extinta, 

para ser promulgada "outra", "diferente" daquela.  Infelizmente, porém, a “teologia da  
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substituição” faz uma exegese totalmente distorcida para apoiar o anti-judaísmo 

religioso e o antissemitismo racial contra Israel e contra o Povo Judeu.  O texto de 

Jeremias deixa claro que a Aliança Renovada será firmada com Israel e não com 

uma entidade chamada "igreja" (compare com Rom. 11:17 a 21, 24 e 26 a 29). 

 

Precisamos perceber que a palavra "nova", nas Escrituras, nunca signi-

fica a anulação das promessas de Deus. Por exemplo: quando Deus diz que fará 

"nova" Terra, em Isa. 65:17 e 66:22, Ele não está dizendo que eliminará o Planeta 

Terra para criar "outro" planeta.  Ele está dizendo que vai "renovar" este mesmo Pla- 

neta Terra e o transformará num jardim como o Éden (Eze. 36:35; Isa. 11:6-9, 65:25; 

Apo. 22:1-2). Assim também, quando fala da "nova" Jerusalém, Ele está dizendo que 

ela será renovada (Apo. 21:15). Devemos lembrar que Jerusalém e Sião, nas Escri-

turas, tipificam Israel. Assim, essa afirmação do Apocalipse sobre uma "nova" Jeru-

salém significa que o Israel de Deus será "renovado". Da mesma forma, quando 

Paulo fala do "novo" homem (Efé. 2:15 e 4:24; Col. 3:10) isso não significa que o ser 

humano deixará de existir, mas, sim, que Jesus fará do homem crente uma "nova 

criatura" (2ª Cor. 5:17). Trata-se não de uma outra raça de seres geneticamente di-

ferentes, e, sim, do homem "renovado" mediante a fé em Cristo. Portanto, é o mes-

mo ser humano revestido de "nova" natureza à semelhança do caráter amorável de 

Cristo. A outra característica desse "novo" homem é que ele será capacitado a 

obedecer da mesma forma que Cristo foi obediente (Heb. 5:8-9; Atos 5:32). Por esse 

motivo, o livro do Apocalipse afirma que esse homem "renovado", que participará do 

Israel "renovado", será capacitado a guardar os Mandamentos de Deus e terá a fé 

de Jesus (Apo. 14:12; Eze. 36:26-27). Portanto, não é Deus quem muda, nem Sua 

Aliança, nem Sua Torá, nem Seus estatutos e juízos; são as pessoas que mudam. 

 

Hoje, está ocorrendo uma mudança de opinião, por parte dos eruditos 

cristãos, quanto à compreensão do significado da Aliança Renovada, chamada de 

Nova Aliança no NT. A partir das descobertas dos Rolos do Mar Morto, em Qumran, 

que contém informações sobre a exegese e a hermenêutica de Jeremias 31, foi 

possível fazer a interpretação de suas palavras dentro do contexto de sua própria 

época e, ao se fazer isso, surgiu uma nova luz para a compreensão da Nova Aliança 

do NT. Vamos fazer a leitura de vários textos de autores cristãos, que denotam a 

nova leitura do significado da Nova Aliança, ou Aliança Renovada.  Porém, devemos  

mailto:escatobrasil@yahoo.com.br


 O TEMPO NAS PROFECIAS 

 Cesar Brasil Rien                                                                          escatobrasil@yahoo.com.br                                                      

114 

 

antes ler a Escritura para ouvir a opinião do próprio Legislador sobre esse tema: 

 

"Não violarei a Minha Aliança, nem modificarei o que os Meus lábios pro-
feriram." - Sal. 89:34.90 

 

Portanto, antes de iniciarmos as opiniões mais atualizadas sobre o tema 

da Nova Aliança, o texto das Escrituras estabelece que Deus não violará Sua Alian-

ça, nem vai alterar o pronunciamento de Seus lábios. A citação teológica, abaixo, 

esclarece de forma meridiana o motivo pelo qual a Aliança necessitava ser renova-

da: 

 
“Jeremias prometeu uma nova Aliança que de algum modo seria diferente 

da Aliança que tinha estado em vigor desde o Sinai (vs. 31-32). Aqui temos de 
lembrar que o conceito de Aliança não era entendido no Velho Testamento em 
termos legais. Mesmo embora o contexto histórico e cultural do conceito da Aliança 
fosse mais semelhante ao dos tratados internacionais do antigo Oriente Médio, uma 
compreensão estritamente legal de tal relação é muito mais arraigada em conceitos 
que se originaram da lei romana [surgida séculos depois] do que a que está no 
Velho Testamento e no seu mundo. A Aliança foi um modo metafórico de descrever 
a relação entre Deus e o povo quanto à interação mútua. Deus revelou-se ao povo 
("Eu serei o seu Deus") e esperou que o povo respondesse àquela revelação com 
adoração e fidelidade ("vocês serão o Meu Povo"). 

A quebra da Aliança (v. 32), então, não foi a violação de uma lei que re-
queria uma penalidade legal, mas foi a perturbação de um relacionamento que 
precisava de cura e restauração. Aqui em Jeremias, como na maior parte do material 
no Velho Testamento sob o efeito da perspectiva pós-exílica dos Deuteronomistas, 
"lei" (na verdade Torá: "instrução") e "Aliança" são usados de modo intercambiável. 
Isso sugere que o relacionamento com Deus não foi definido em termos de Torá, 
mas que a Torá foi definida em termos de relacionamento com Deus. 

... 
Neste sentido, a velha Aliança acabou, a relação foi destruída. Não pode 

ser ressuscitada como se nada tivesse acontecido, certamente não pelas pessoas 
que a tinham destruído. Uma nova Aliança implicaria numa nova forma de relacio-
namento que se diferenciaria claramente da velha forma de relação. Se o problema 
foi uma falha na relação e não um problema de violação legal, então o remédio 
precisaria ser na direção da restauração do relacionamento em vez de consequência 
legal [que seria aplicar uma punição]. Eles não precisavam de outra lei ou de uma lei 
diferente; eles precisavam de uma mudança no coração que lhes permitiria respon-
der apropriada e fielmente dentro do relacionamento para o qual Deus já os havia 
chamado, e às instruções que Ele já lhes havia dado para viverem no Mundo co-
mo o Seu Povo. A novidade tinha de vir na forma desta mudança do coração, não 
com mais leis ou melhores leis. “91 
_________________________ 
90. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida com Referências e Algu-
mas Variantes – Edição Revista e Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de Janeiro – RJ. 
91. Bratcher, Dennis. Jeremiah 31:27-34.Copyright © 2009, The Christian Ressource Institute, CRI. 
http://www.crivoice.org/. All Rights Reserved. Bratcher is a PhD from Union Theological Seminary and 
an ordained Church of the Nazarene pastor. Explicação e grifos supridos pelo tradutor. 

http://www.crivoice.org/
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Aqui é assumida a certeza de que a Torá, ou seja, a Lei, dada inicialmen-

te, era correta e sem defeito, assim como o Legislador é perfeito e não cometeu er-

ros que precisassem ser abolidos na cruz (Tia. 4:11-12; Sal. 89:34). Nem Israel 

precisa ser substituído por outra entidade chamada “igreja” (Rom. 11:11-29). 

 

O segundo texto é de autoria do Dr. Paulo Severino da Silva Filho, Coor-

denador do Departamento de Teologia Exegética do Seminário Teológico Presbite-

riano Reverendo Ashbel Green Simonton: 

 

"A expressão 'nova aliança' vem do texto do livro de Jeremias 31:31-34, 
único lugar em que ela aparece no AT. 

A questão que se coloca diante de nós é a seguinte: Em que sentido se fa-
la de 'nova aliança'? 

"Não se trata de nova no sentido de outra, diferente, como uma leitura 
apressada do texto pode dar a entender. Não há modificação da aliança firmada por 
Deus com os pais (entendendo-se aqui que o texto se refere à Aliança do Sinai, pela 
mediação de Moisés); ela nem sequer é chamada de antiga. Trata-se da mesma 
aliança, única, eterna, fruto da iniciativa da Graça de Deus. Não se altera sua base, 
que é o amor salvador e perdoador de Deus. Nem se altera seu conteúdo: trata-se 
das mesmas leis, a mesma Torá, expressão da vontade de Deus, que não muda." 

... 

"Então, se não se trata de nova aliança no sentido de outra, diferente da-
quela do Sinai, e se não se trata de uma interiorização da Aliança, em que sentido 
se fala de nova aliança? É nova no sentido de renovada. Trata-se de renovação, de 
novo começo, de nova oportunidade. Um novo começo e uma nova oportunidade 
que se dão a partir da transformação das pessoas e de sua compreensão da relação 
com Deus. 

"Não é Deus quem muda, não é a Aliança que muda, são as pessoas que 
mudam. No tempo anunciado por Jeremias, nova será a maneira de ver e de viver a 
Aliança, de compreender e de responder à Aliança com Deus."  

"A Aliança, na concepção do texto de Jeremias, podia ser quebrada, anu-
lada pelo povo. (Embora jamais por Deus, sempre fiel a Sua Aliança). Agora, não. A 
Aliança será nova porque será inquebrável; não poderá ser desfeita, pois envolverá 
transformação de vidas: novo coração e novo espírito, dados pelo próprio Deus (cf. 
Jer. 24:7; 32:39; Eze. 11:19-20; 36:26-28). Isto significa que Deus mesmo criará as 
condições para que a Sua Aliança jamais volte a ser quebrada. É o que o Deutero-
nômio chama de circuncisão do coração (Deu. 30:6).”92 

 

Temos que admitir que é surpreendente a coragem de tais afirmações por 

parte de uma instituição religiosa que já acreditou que “tudo foi abolido na cruz”.  Po-

rém, a explicação continua:  

_________________________ 

92. Silva Filho, Dr. Paulo Severino da. Uma Nova Aliança – Meditação sobre Jeremias 31:31-34. Se-
minário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton (www.seminariosimonton.com).  

http://www.seminariosimonton.com/
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"A relação com Deus será inquebrável também porque será vivida de den-
tro para fora: Sua Lei não estará mais inscrita em pedra, ou couro, ou papel, mas em 
corações e vísceras; não mais será aprendida por ouvir dizer, mas conhecida inte-
riormente, a partir do centro da vida, do coração e das entranhas, das sedes do en-
tendimento e da afetividade. 

... 
"A Aliança Renovada por Deus será eterna, inquebrável, também por 

isso, porque de coração cada participante dela terá por Deus o devido respeito 
e reverência."93 

 

Assim, é possível perceber que Jesus não estabeleceu uma outra forma 

de Aliança para os crentes, diferente daquela do Sinai, não mesmo! O que Jesus fez 

foi estabelecer uma continuidade entre a Aliança do Sinai e a Nova Aliança, que 

nada mais é do que a Aliança do Sinai Renovada pelo Seu Sangue. Jesus foi sacer-

dote e sacrifício, ao mesmo tempo, tendo-se oferecido a Si mesmo em nosso favor.  

Ao derramar o Sangue da Aliança na Cruz, Jesus formalizou o pacto da Aliança 

Renovada a qual, a partir daquele momento, ficou assegurada para nós. Mas, a 

consumação dessa Nova Aliança somente será concretizada a partir do 2° Advento, 

como se pode entender através de Suas próprias palavras:  

 

"Então lhes disse: Isto é o Meu sangue, o sangue da [nova] aliança, derra-
mado em favor de muitos. 

"Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele 
dia em que o hei de beber, novo, no Reino de Deus." - Mar. 14:24-25.94 

 

Por ocasião do 1º Advento, Jesus inaugurou o Reino dos Céus (Mat. 4: 

17), mas a implantação desse Reino está no futuro. Ele inaugurou a Nova Aliança e 

ela foi apropriada pela Igreja Primitiva, mas a Aliança Renovada em Cristo somente 

será consumada no 2º Advento. Ela é representada pelas "bodas do Cordeiro", no 

Apocalipse. Os profetas já associavam a Aliança de Deus com o casamento entre 

Ele e Israel (Ose. 2:16, 19; Jer. 3:14). Ora, se Deus é o Marido de Israel, então, a 

Torá é o contrato de casamento. A renovação do casamento dar-se-á mediante a 

Aliança Renovada por Cristo, quando a noiva, representada pela Nova Jerusalém, 

descerá do Céu adornada para o Seu Esposo. Nessa ocasião, o Messias será o 

Noivo e ocorrerá a consumação final da Nova Aliança (Apo. 21:2; 19:9; 7:9-15).   

_________________________ 

93. Silva Filho, Dr. Paulo Severino da. Op.cit, pág. 3.. 
94. 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. 
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A FÓRMULA DA ALIANÇA NO APOCALIPSE 

 

Nas Escrituras, todas as vezes em que deseja falar sobre Seu relaciona-

mento com Israel, o Senhor faz uso de uma fórmula que os teólogos decidiram cha-

mar de “Fórmula da Aliança”. Vamos reproduzi-la, abaixo, para melhor compreen-

são: 

 

“Esta é a Aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz 
o Senhor: Porei a minha Torá (Lei) no seu interior, e a escreverei no seu coração; e 
Eu serei o seu Deus e eles serão o Meu povo.” – Jer. 31:33.95 

 

Essa fórmula já havia sido dada de forma diferente, antes: 

 

“E ser-me-eis por povo, e Eu vos serei por Deus.” – Jer. 30:22.96 

 

A Fórmula da Aliança tem por finalidade expressar o relacionamento que 

há entre Deus e Seu povo. Então, a Aliança é um compromisso entre Deus e Israel, 

no qual o povo se compromete a cumprir sua parte nesse acordo, enquanto Deus 

também se compromete a ser fiel a Sua Aliança e a cumprir Suas promessas. Qual é 

a parte que o povo deve cumprir, para manter a validade continuada da Aliança? As 

obrigações do povo estão arroladas em Deuteronômio, capítulo 6. Nos capítulos se-

guintes, Moisés também exorta o povo à obediência. Vejamos uma delas: 

 

“Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão 
que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os Seus caminhos, e o ames, e 
sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para 
guardares os mandamentos do Senhor, e os Seus estatutos, que hoje te ordeno, pa-
ra o teu bem?” – Deu. 10:12-13.97 

 
Existe uma compreensão completamente errada, sobre a Nova Aliança ou 

Aliança Renovada em Cristo. Muitos têm ensinado que a Aliança Renovada não pe-

de mais a obediência do povo aos mandamentos e aos estatutos de Deus. Será que 

Jeremias concorda com isso? O que foi profetizado por ele no que se refere à obe-

diência aos mandamentos e estatutos de YHWH sob a Nova Aliança? Leiamos: 

_________________________ 

95, 96 e 97. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida com Referên-
cias e Algumas Variantes – Edição Revista e Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, 
Rio de Janeiro – RJ. 

mailto:escatobrasil@yahoo.com.br


 O TEMPO NAS PROFECIAS 

 Cesar Brasil Rien                                                                          escatobrasil@yahoo.com.br                                                      

118 

 

“Porei a Minha Lei (Torá) no seu interior, e a escreverei no seu coração; e 
Eu serei o seu Deus e eles serão o Meu povo.” – Jer. 31:33.98 

 

Assim, então, a condição para o crente ser declarado como membro da 

Nova Aliança é guardar no coração e na mente a Lei (Torá) do Eterno. Isso é rea- 

firmado em o Novo Testamento, em Hebreus 8:10 e 10:16. O Novo Testamento está 

repleto de apelos para que o crente obedeça aos mandamentos e à Lei (1ª João 3:4, 

onde aparece a palavra anomia, que significa transgressão à Lei=Torá; 1ª João 3:24; 

1ª João 5:2; Tiago 1:22, 25; Tiago 2:10; Tiago 4:11-12; Efé. 6:2-3; Rom. 3:31; Rom. 

7:7, 14, 16, 22 e 25; João 14:21; João 15:10; Mat. 19:17-19; Mat. 5:17-18, onde a 

palavra nomos significa Torá = Lei). Essa é a prova de que o crente foi salvo pela 

Graça mediante a fé em Cristo, porque a obediência se dá mediante a moção e ação 

do Espírito Santo na vida do crente. Isso fica muito claro nas palavras de Ezequiel: 

 

“E porei dentro de vós o Meu Espírito, e farei que andeis nos Meus es-
tatutos, e guardeis os Meus juízos, e os observeis... e vós me sereis por povo, e 
Eu vos serei por Deus.” – Eze. 36:27-28. 99 

 

Fica evidente, então, que a finalidade da concessão do Espírito Santo ao 

crente é conduzi-lo à obediência aos mandamentos e estatutos do Eterno. Esse é o 

verdadeiro Evangelho, o Evangelho Eterno (Apo. 14:6), que mantém a Aliança Eter-

na ao invés de revogá-la (Jer. 32:40; Jer. 50:5; Eze. 16:60; Mat. 5:17-18; Rom. 3:31). 

Para não haver dúvidas de que o Apocalipse mantém a validade continuada da Lei 

(Torá) e da Aliança, leiamos a Fórmula da Aliança registrada pelo Apóstolo João: 

 

“E ouvi uma grande voz do Céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de 
Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o Seu povo, e o mesmo 
Deus estará com eles, e será o seu Deus.” – Apo. 21:3.100 

 

“Quem vencer, herdará todas as coisas; e Eu serei seu Deus, e ele será 
Meu filho.” – Apo. 21:7.101 

 

Uma das finalidades do Apocalipse é fazer a demonstração da consuma-

ção da Aliança Renovada, conforme prometido por Jesus em Mar. 14:24-25. Como 

os salvos cumprem  sua  parte pela obediência,  é afirmado que guardam os manda-  

_________________________ 

98, 99, 100 e 101. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida com Re-
ferências e Algumas Variantes – Edição Revista e Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 
1969, Rio de Janeiro – RJ. 
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mentos (Apo. 14:12) para confirmar sua participação na Aliança. A afirmação de 

Apo. 14:12 é necessária para justificar a declaração de Apo. 21:7, porque esta última 

proclama que os que guardam os mandamentos são vencedores e são empossados 

nos seus direitos e prerrogativas de membros plenos da Aliança com Cristo.   

 

Deste modo, o Senhor decidiu denunciar os falsos mestres e seus falsos 

ensinos antissemitas através da Revelação contida no livro do Apocalipse. Eles não 

respeitam a Revelação dada por intermédio do Apóstolo Paulo, quando afirma: 

 

“Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira bra-
va, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oli-
veira, não te glories contra os ramos; porém, se te gloriares, sabe que não és tu que 
sustentas a raiz, mas a raiz, a ti. 

“Dirás, pois: Alguns ramos foram quebrados; para que eu fosse enxerta-
do. 

“Bem! Pela sua incredulidade foram quebrados; tu, porém, mediante a fé, 
estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. 

“Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. 
“Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus: para com os que 

caíram, severidade; mas, para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres; 
doutra sorte, também tu serás cortado. 

“Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados; 
pois Deus é poderoso para os enxertar de novo.” – Rom. 11:17-23. 

... 
“E, assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Li-

bertador e Ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a Minha Aliança com eles, 
quando eu tirar os Seus pecados. 

“Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa; quanto, porém 
à eleição, amados por causa dos patriarcas; porque os dons e a vocação de Deus 
são irrevogáveis.” – Rom. 11:26-29.102 

 
Lembremo-nos do estudo que fizemos no Módulo V, para provar que os 

símbolos da Torá são cumpridos no Apocalipse. Nesse livro é revelado o mistério da 

Torá profética. O Apocalipse é o cumprimento escatológico da Torá profética. No 

Apocalipse é revelado o mistério de que o Evangelho Eterno reafirma e garante a 

Aliança Eterna. Ambos declaram a validade continuada da Torá, até que todos os 

seus símbolos prefigurativos sejam cumpridos na Eternidade. Os gentios são enxer-

tados na Oliveira da Aliança à medida que aceitam o Messias dos judeus. 

_________________________ 
102. Novo Testamento Trilíngue – Grego, Português, Inglês. Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, 
1998. Novum Testamentum Graece – 4ª edição. Reimpressão 2003. New International Version, 1984, 
International Bible Society (Colorado Springs, EUA). Publicado no Brasil com a devida autorização e 
com todos os direitos reservados por Sociedade Religiosa Vida Nova, São Paulo-SP. 
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A validade continuada da Aliança e, por consequência, da Torá, é confir-

mada pelo Apocalipse, porque esse livro revela o significado escatológico-profético 

dos símbolos e cerimônias contidos na Torá. Mesmo que o Apocalipse não fizesse 

essa confirmação, Jesus confirmou pessoalmente a validade continuada da Torá ao 

afirmar que: “nem um ‘i’ ou um ‘til’ passará da Torá, até que tudo se cumpra” (Mat. 

5:18). A palavra “tudo” não é uma referência exclusiva aos eventos ocorridos durante 

o ministério terrestre do Messias, no 1º Advento. A palavra “tudo” abrange, também, 

os eventos ligados à consumação da Aliança Renovada, no 2º Advento. Ora, se o 2º 

Advento e a consumação da Aliança ainda não ocorreram, os líderes religiosos co-

metem uma violência contra Cristo quando o chamam de mentiroso ao afirmarem 

que a Torá não tem mais validade para os crentes do século XXI E.C. Esses são os 

falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos contra os quais os apóstolos advertem 

a igreja (João 15:25). Esses falsos ensinadores distorceram a verdadeira doutrina de 

Jesus, efetuaram a apropriação indébita do verdadeiro Evangelho para desfigurá-lo 

e criaram um falso evangelho que distribui uma graça barata para os gentios. E ain-

da há quem pague muito dinheiro, a cada reunião, para ouvir os pastores mentirem 

que o crente não precisa obedecer à Torá (João 15:10), que contém os mandamen-

tos de Deus e os mandamentos de Jesus (Lev. 19:18; Deu. 6:5). 

 

A obediência é fundamental no Plano da Redenção, e para aqueles que 

desejam fazer Aliança com Deus. Vejamos a explicação do teólogo Mark D. Nanos: 

 

“Os Atos dos Apóstolos e a Epístola de Tiago confirmam que Paulo ensi-
na que a Torá é estabelecida por Cristo, que a fidelidade de Cristo exemplifica a 
justiça, que essa justiça era primeiro de Israel, e que agora é o papel de Israel pro-
clamar essa justiça também às nações. Quem crê em Cristo está obrigado a viver 
honradamente, pois é alguém que crê na Torá. Em nenhum caso o viver a vida em 
justiça [praticando a Torá] tem como objetivo conseguir o favor de Deus. [É conse-
quência de haver já alcançado esse favor.] 

Tanto os judeus como os seguidores de Cristo decidem ser fiéis para 
manter-se numa relação de Aliança, que apresenta obrigações para ambas as 
partes.”103  

 

A obediência também é fundamental para quem foi justificado pela fé e 

está salvo pela Graça (Rom. 1:5; 6:16-18; 16:26). Leiamos a explicação teológica: 

_________________________ 

103. Nanos, Mark D. The Myth of the Law-Free Paul Standing between Christians and Jews, pg. 10-
11. Rockhurst University, Volume 4 (2009), Studies in Christian-Jewish Relations. mark@marknanos. 
com. http://escholarship.bc.edu/scjr/vol4. As explicações entre colchetes foram supridas pelo tradutor. 
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“Esta obediência era necessária para a fé ser efetiva, completa, e para 
confirmar a Aliança. Em 2:22-23, Tiago lembra seus leitores que por causa deste ato 
de obediência Abraão foi considerado amigo de Deus. A obediência perpetua o re-
lacionamento [com Deus – Rom 1:5; Atos 5:32].”104  

 

Não somos salvos pelas obras, mas pela fidelidade, amor e Graça do Pai. 

Porém, existem propósitos insondáveis que levam Deus a pedir obediência aos seus 

mandamentos, leis e estatutos como uma resposta a Sua Graça maravilhosa.  Como 

Abraão agiu de forma a obedecer à ordem divina, assim, também, quem obedece 

aos mandamentos, leis e estatutos colherá a recompensa que é a amizade de Deus. 

A guarda dos mandamentos, leis e estatutos da Torá mostram que respeitamos a 

Deus e damos a Ele a devida reverência. Mostra nossa submissão à Sua Suprema 

Soberania e nossa confiança em Sua Sabedoria. A obediência à vontade de Deus 

dá testemunho de que fomos enxertados na Oliveira da Aliança de Deus. Mostra que 

somos membros plenos do Reino da Luz e que fomos adotados como filhos de 

Deus, com pleno direito a pedir o cumprimento de Suas promessas e que estamos 

de conformidade com os deveres daqueles que são Aliados de Deus (Heb. 5:9; 1ª 

Cor. 7:19u.p.; Rom. 2:13). Portanto, a obediência significa fidelidade à Aliança.  

 

A obediência é a forma que Deus instituiu nas Escrituras para termos um 

bom relacionamento com Ele. Assim, a prática da fidelidade à Aliança de Deus, me-

diante a obediência, torna-se um ato voluntário e jovial que demonstra que fomos 

aceitos como amigos de Deus, assim como Abraão o foi. Tudo isso não vem de nós, 

porque é operado em nós pelo Espírito Santo, concedido a todos os que Lhe obede-

cem (Atos 5:32 – compare com Eze. 36:27). O Apocalipse nos convoca a manter um 

relacionamento com Deus pelo anjo que proclama:  

 

“Temei a Deus e dai-Lhe Glória, porque vinda é a hora do Seu Juízo. E 
adorai Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.” (Apo. 14: 
7).105 

 

O respeito, a adoração e amor a Deus são evidenciados pela obediência. 

_________________________ 
104. Ward, Douglas. James and the Law–Ethics in the Christian Life. Copyright © 2009, Douglas 
Ward and CRI/Voice. The Christian Ressource Institute. All Rights Reserved. http://www.crivoice.org/. 
A explicação entre colchetes foi suprida pelo tradutor.  
105. 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. 

http://www.crivoice.org/
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QUAIS QUESITOS DEVEM SER PRATICADOS?  

 

O fato de que o Apocalipse proclama a validade continuada da Aliança e 

da Torá, sendo esta última o contrato da primeira, faz surgir, imediatamente, a ques-

tão sobre quais “artigos do contrato” devem ser praticados pelo crente em Cristo 

quando decide tornar-se um membro da Aliança, um aliado do Altíssimo. 

 

Alguns procuram limitar os quesitos àquilo que foi estipulado pelo Concílio 

de Jerusalém, em Atos 15. Porém, mediante estudo cuidadoso, poderemos verificar 

que se tratam apenas dos itens iniciais destinados àqueles que ainda não conhecem 

a Torá do Eterno. Isso fica claro quando é dito que “...Moisés tem em cada cidade, 

os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados ” (v.21), significando 

que assim aprenderão o restante da Torá, cuja prática integral não seria exigida no 

início da caminhada na fé, mas seria aprendida e praticada gradualmente. 

 

Todos concordam que o Apocalipse contém revelações destinadas àque-

les que já alcançaram maturidade espiritual, que não se alimentam apenas com o 

“leite”, mas, com o “alimento sólido”, enfim, para aqueles que procuram avançar no 

conhecimento dos “mistérios de Deus” que Ele mesmo revelou em Sua Palavra Es-

crita. Assim é que, o Apocalipse contém figuras e símbolos que cumprem o signifi-

cado do sistema de ensino audiovisual contido na Torá. Somente conhecendo a 

Torá é possível, então, compreender os eventos narrados pelo Profeta João. Essa é 

a realidade do Apocalipse: fazer a demonstração do cumprimento escatológico das 

cerimônias e das Festas do Senhor contidas na Torá do Eterno (Lev. 23). 

 

Já vimos, no Módulo V, várias descrições desses eventos e seus corres-

pondentes contidos na Torá, que, comparados, trazem luz sobre o significado de tais 

cerimônias, bem como esclarecem o propósito para o qual foram instituídas. Durante 

séculos foram praticadas pelos levitas e pelo povo, sem que pudessem alcançar to-

da a abrangência do seu significado. Contudo, eles obedeceram e ao obedecerem 

cooperaram com o propósito do Altíssimo, que lhes estava oculto naquele momento. 

 

Podemos afirmar, então, que as revelações contidas no Apocalipse foram 

dadas para esclarecer a importância de tais cerimônias e festas no cumprimento pro- 
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gressivo do Plano  da  Redenção na História. O Apocalipse não representa uma rup- 

tura com o Velho Testamento, pelo contrário, o Apocalipse proclama a existência de 

uma continuidade entre a Torá do Velho Testamento e as novas revelações dadas 

por Cristo aos Apóstolos, registradas nos Evangelhos, Epístolas e no Apocalipse.  

 

O grande erro, que impede a compreensão do Apocalipse, é a tentativa 

de explicá-lo a partir de paradigmas extraídos da literatura alienígena, como é o caso 

da vã aplicação da filosofia platônico-aristotélica, etc. Tentar-se compreender o Apo-

calipse e as epístolas do Novo Testamento a partir de um rompimento com o pensa-

mento judaico, que é a origem e o substrato da Torá, dos Profetas judeus e dos li-

vros sapienciais das Escrituras judaicas, somente produzirá resultados catastrófi-

cos, totalmente fora do contexto bíblico. Isso pode originar falsas doutrinas e desviar 

o povo do propósito original de Deus, como de fato tem ocorrido, infelizmente. 

 

1) O Critério Limpo/Impuro é Mantido pelo Apocalipse 

 

A distinção entre animais limpos e impuros já era praticada nos tempos 

anteriores à Aliança do Sinai, como se vê em Gên. 7:2 e 8. Esse critério foi ratificado 

por ocasião da Aliança do Sinai, como se pode ler em Levíticos 11.  A importância 

dessa distinção é evidenciada em toda a Escritura, inclusive no Novo Testamento.  

Essa distinção é que define o conceito de “alimento”, na Bíblia, ou seja, somente são 

considerados como “alimento” aqueles itens declarados explicitamente “limpos”. 

 

Isso deve ser decepcionante para aqueles que, sem entendimento, afir-

mam que Jesus “purificou” todos os “alimentos”. Essas pessoas querem dizer que 

Jesus tornou puros os itens declarados impuros pela Escritura. Só que Ele não fez 

nada disso. Jesus sempre considerou limpos os itens declarados limpos pela Escri-

tura, porque somente esses podem ser usados como alimento, e sempre considerou 

impuros os itens declarados impuros pela Escritura. Se Jesus anulasse isso, Ele e 

os Apóstolos teriam ingerido carnes consideradas impuras. Ora, se Cristo realmente 

fizesse isso Ele destruiria Sua fidelidade à Aliança e se tornaria incapacitado para 

ser o Go’el (Redentor). Para ser o perfeito Redentor de Israel, Cristo precisava obe-

decer com perfeição a todos os preceitos da Torá, para tornar-se vencedor onde o 

povo falhara (Heb. 5:8; Fil. 2:8). Tiago nos informa que “qualquer que guarda toda a  
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Torá, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos” (Tia. 2:10). Então, fi-

ca óbvio que Jesus não poderia transgredir nenhum dos preceitos da Torá, incluin-

do-se os que distinguem o que pode ser considerado alimento e o que não pode. 

Como podemos ter certeza absoluta de que os Apóstolos não ingeriram carnes 

impuras, após Cristo supostamente haver purificado tudo? Bem, o fato é que se os 

Apóstolos conviveram com Jesus durante 3 anos e meio, eles certamente teriam 

comido carnes impuras, caso fosse verdade que Cristo as havia purificado. Porém, a 

Escritura não registra nenhum momento em que isso supostamente tenha ocorrido. 

Para nossa satisfação, contudo, a Escritura registra a confissão de um Apóstolo que 

trata exatamente desse assunto. Leiamos suas próprias palavras:  

 

“Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa 
alguma comum e imunda.” – Atos 10:14.106   

 

A declaração deixa evidente que, após conviver com Jesus por 3 ½ anos, 

Pedro nunca ingeriu carnes que a Torá considera serem imundas. Muitos eruditos, 

especialistas no estudo da era da Igreja Primitiva e suas práticas, concordam que os 

crentes em Cristo que viviam nesse período obedeciam às normas dietéticas, como 

descritas na Torá. Vejamos o ensinamento de dois ilustres pesquisadores: 

 

“...eles ainda mantinham o seu modo judaico de viver, circuncidavam seus 
filhos, comiam alimento puro, guardavam o sábado, etc.”107 

 

“Tinham por certo que o cristianismo era uma continuação do judaísmo; 
para eles, a nova aliança, que Jesus estabeleceu por ocasião da Santa Ceia com os 
discípulos e selou com sua morte, não significava que a aliança entre Deus e Israel 
não estava mais em vigor. Ainda observavam as festas da Páscoa, Pentecoste e Ta-
bernáculos. Continuavam sendo circuncidados, guardando o sábado semanal e as 
regulamentações mosaicas com respeito a alimentos.”108 

 

Agora, cabe a pergunta: Se Jesus e os Apóstolos não efetuaram mudan-

ça alguma na Torá, nem a revogaram, teria Paulo feito essas alterações? A resposta 

é um retumbante “não”. Mesmo assim, ainda há os que distorcem as palavras de 

Paulo em suas epístolas,  retirando-as do contexto  da  cultura judaica na qual ele foi  

_________________________ 
106. A Bíblia Sagrada, Versão Almeida Revista e Atualizada, 2ª edição, 1995, Sociedade Bíblica do 
Brasil, São Paulo-SP. 
107. Lenski, R. C. H. The Interpretation of the Act of the Apostles, 1944, pg. 878.  
108. Davies, W. D. “Paul and Jewish Christianity”, Judéo-christianisme, 1972, p. 72, apud Bacchioc-
chi, Samuele. From Sabbath to Sunday, Pontifical Gregorian University Press, Roma, 1977, pg. 86. 
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educado, desrespeitam suas declarações onde afirma ser fiel  à  Torá e às tradições 

judaicas (Atos 24:14; 26:5), e o transformam no “fundador” de uma religião “fora-da-

lei”. Leiamos a opinião de um erudito, especialista na vida de Paulo como judeu fiel: 

 

“Alguns cristãos podem sentir uma ameaça profunda e repreensível à ver-
dadeira essência do Cristianismo se for aceita a noção de Paulo como um praticante 
da Torá, uma ameaça que minaria elementos considerados essenciais para destacar 
a diferença entre Cristianismo e Judaísmo. Acredito que este conceito é enganoso e 
desnecessário. Quando examinamos os detalhes das verdades da proposição de 
Paulo, não há nenhuma necessidade da Torá ser abolida para que a fé em Cristo se 
torne central na teologia de Paulo. É amplamente reconhecido que a indiferença pe-
la Torá não era a norma para Jesus ou para Tiago, nem para os outros apóstolos 
deste movimento. Para eles, não havia nenhum antagonismo entre a Torá e Cristo. 
Por quê deve haver para Paulo?”109 

 
 
Aqueles que anulam a Torá do Eterno, o fazem por sua própria conta e 

risco, imaginando que Jesus vai agir exatamente como querem, para apoiar as suas 

declarações anomistas e sem fundamento; porém são denunciados pela Escritura: 

 

“Todo aquele que pratica o pecado também transgride a Torá, porque o 
pecado é a transgressão da Torá.” - 1ª João 3:4.110  

 

Isso fica mais claro no original grego, onde aparece a palavra anomia 

(ανοµια), derivada de nomos (lei = Torá). A presunção é tamanha que não perce-

bem que estão lutando contra o próprio Cristo, pois Ele é sempre fiel a Sua Aliança 

(Heb. 13:8, 20; Apo. 3:14). Qual é o princípio moral que faz com que Jesus, os 

apóstolos e o próprio Paulo decidam não fazer uso de carnes impuras? Além, é 

claro, da necessidade de permanecerem fiéis à Aliança, os crentes da Igreja Primi-

tiva compreendiam a verdade sobre a distinção entre o que é limpo e o que é impu-

ro. Vamos permitir, novamente, que a palavra de um erudito nos esclareça: 

 

“Segundo a Bíblia, quando Deus criou todas as coisas elas eram boas. A 
comida que é rejeitada como impura não é inerentemente impura, melhor que isso, 
elas são impuras... porque Deus indicou na Torá que elas são assim. A impureza 
ou a pureza são imputadas... Paulo apela para a mesma noção, aqui (e em 1ª Cor. 
10:19 a 11:1)...”111 
_________________________ 

109. Nanos, Mark D. The Myth of the Law-Free Paul Standing between Christians and Jews, pg. 32. 
Rockhurst University, Volume 4 (2009), Studies in Christian-Jewish Relations. mark@marknanos.com. 
http://escholarship.bc.edu/scjr/vol4. Grifos supridos pelo tradutor. 
110. Versão Almeida Revista e Atualizada, 2ª edição, 1995, Sociedade Bíblica do Brasil, São Paulo. 
111. Nanos, Mark D., op. cit., pg. 32. 
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Havendo Deus criado todas as coisas é óbvio que Ele tem o direito de 

definir para o ser humano aquilo que Ele deseja que o homem use como alimento. 

No início da Criação, Deus já havia indicado a Adão e Eva que não deviam tocar no 

fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal (Gên. 2:17). Esse atributo divino, 

a Soberania, faz distinção entre o Criador e os seres criados (Tia. 4:12), sendo que 

a estes últimos foi concedido o livre-arbítrio juntamente com informações sobre as 

consequências da rebelião contra a Soberania de Deus. O resultado é morte e morte 

eterna, da qual não existe direito ao galardão que é a Vida Eterna (Rom. 6:23). 

 

Agora, chegou o momento no qual serei apedrejado. Dirão alguns: Como 

é possível que alguém vivendo na “era da igreja” e na “dispensação da Graça” faça 

uma tal ligação com o ingerir alimentos puros e a Vida Eterna? Respondo informan-

do-lhes que não sou o inventor dessa ligação, porque é o próprio Deus quem faz a li-

gação teológica entre a ingestão de alimentos permitidos e a Vida Eterna, ou, ainda, 

entre ingerir alimentos proibidos e a perdição eterna. Vejamos a explicação do texto 

da Escritura sobre esse tema: 

 

“Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden 
para o cultivar e guardar. 

“E lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas 
da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque no dia em que 
dela comeres, certamente morrerás.” 

“Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos 
olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu 
também ao marido, e ele comeu.” 

“Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de 
nós, conhecedor do bem e do mal; assim, para que não estenda a mão, e coma 
também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente; o Senhor Deus, por isso, o 
lançou fora do jardim do Éden... 

“E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e 
o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vi-
da.” – Gên. 2:15-17, 3:6 e 22-24.112  

 

O relato de Gênesis nos informa que algo terrível aconteceu ao ser huma-

no, logo após a Criação: o resultado nefasto de uma decisão de desobedecer a uma 

ordenança de Deus. O que teria sido tão ofensivo a Deus, para trazer a morte como 

resultado? Nossos primeiros pais rejeitaram  a  Soberania de Deus sobre eles, quan- 

_________________________ 

112. A Bíblia Sagrada, Versão Almeida Revista e Atualizada, 2ª edição, 1995, Sociedade Bíblica do 
Brasil, São Paulo-SP. 
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do decidiram desobedecer à ordem divina para não tocar ou comer do fruto proibido. 

Isso teve consequências desastrosas, para eles e para toda a descendência huma-

na. Então, esse assunto não é de pouca importância, pelo contrário, é muito impor-

tante dentro do Plano da Redenção (Rom. 5:19-21). 

 

Ficou claro, no relato acima, que o ser humano não possui Vida Eterna 

inerente em si mesmo (João 6:53-54). A Vida Eterna é um dom de Deus e seria ofe-

recida a Adão e Eva, caso houvessem obedecido à ordem divina. Porém, eles deso-

bedeceram antes mesmo de ingerirem o fruto da árvore da vida. Assim, para que 

não o comessem logo após pecarem, e vivessem eternamente em pecado, o Senhor 

os expulsou do lar edênico. Ou seja, ao rejeitarem a Soberania de Deus sobre si, 

Adão e Eva rejeitaram participar do Reino de Deus. Sua atitude mostrou que não 

queriam ser súditos dEle. Porém, apesar de haver sido rejeitado por nossos primei-

ros pais, o Criador nunca os abandonou. Pelo contrário, fez-lhes a promessa que 

dentre sua descendência viria o Redentor. Então, no momento mesmo em que tudo 

parecia perdido para sempre, eles receberam a notícia que através do Redentor po-

deriam recuperar o direito à Vida Eterna e à participação como membros do Reino 

Edênico.  

 

Desse modo, os regulamentos dietéticos contidos na Torá exercem a 

mesma função do “fruto proibido”. A proibição visa distinguir entre aqueles que obe-

decem, por aceitarem voluntariamente que Deus tem Soberania para decidir o que é 

melhor para eles, e aqueles que não aceitam a Soberania de Deus por serem rebel-

des. Obedecer a Deus naquilo que os primeiros pais falharam significa estar cons-

cientes do direito de Soberania que é inerente à pessoa de Deus. Aceitar Seu direito 

de Soberania sobre nós, através da fidelidade à Aliança e da obediência aos precei-

tos da Torá, equivale a aceitar o dom da Vida Eterna concedido a cada ser humano 

por meio da pessoa amorável do Salvador Jesus Cristo (João 3:16). A Salvação não 

está na letra da Lei (Torá), mas a prática dos princípios contidos nos mandamentos 

e estatutos da Torá mostra quem está sendo movido pelo Espírito Santo a respeitar 

a Soberania de Deus e a praticar a “fidelidade de Jesus” à Aliança (Apo. 14:12). 

 

Para concluir, precisamos, agora, responder a seguinte pergunta: O quê o 

Apocalipse tem  a  ver com tudo isso?  Iniciamos nossa resposta mencionando que o  
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Apocalipse mostra a restauração do lar edênico, e a disponibilização da árvore da vi- 

da a todos os salvos (Apo. 22:2). O Apocalipse mostra a fidelidade do Senhor em 

cumprir Sua promessa dada a Adão e Eva de restaurá-los à condição perdida no 

início da Criação. E mantém a distinção entre limpo e impuro da Torá, quando usa a 

palavra akatarton (ακαθαρτον) “imunda” (Apo. 18:2) usada em Lev. 11:6, quod erat 

demonstrandum. O Apocalipse afirma e garante a Soberania de Deus (Apo. 14:7). 

 

2) O Calendário Bíblico é Mantido pelo Apocalipse 

 

O Apocalipse contém várias informações que mostram que as Revelações 

seguem o calendário bíblico. A primeira revelação que vamos examinar refere-se à 

mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés (Apo. 12:1). Leiamos a ex-

plicação de Sir Isaac Newton: 

 

“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...” 113 

 
As cerimônias judaicas a que se refere o cientista estão descritas em Lev.  

23, e são chamadas de Festas do Senhor.  Ainda, é afirmado que elas devem ser 

celebradas no seu tempo determinado (Lev.23:4). Cada festa tem uma data especí-

fica e estão separadas em dois grupos: as Festas da Primavera e as Festas do Ou-

tono. Por ocasião do 1º Advento, Jesus veio realizar Seu ministério terrestre simbo-

lizado pelas Festas da Primavera. Consequentemente, Ele cumpriu o significado dos 

símbolos proféticos contidos nessas festas, que são chamados de tipos.  

 

O Apocalipse também faz referência às Festas do Senhor, porém, não às 

festas que já se haviam cumprido, porque as Festas da Primavera apontavam para o  

_________________________ 
113. 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 tradutor. 

http://blueletterbible.org/Comm/isaac_newton/prophecies/apocalypse02.html
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1º Advento e tiveram suas respectivas funções proféticas cumpridas nessa ocasião. 

Então, o Apocalipse faz referência apenas às Festas do Outono, que ainda não se 

cumpriram, pois apontam para o 2º Advento e para a consumação da Aliança Reno-

vada. Ora, se por ocasião do 1º Advento Jesus tivesse abolido a Torá e a Velha 

Aliança, então, o Apocalipse não poderia fazer menção ao cumprimento escatológi-

co futuro das Festas do Outono e da consumação da Aliança. Existe má compreen-

são sobre a superioridade da Aliança Renovada em relação à Aliança do Sinai, por-

que as palavras de Paulo em Hebreus 8 são mal-interpretadas. O comentário teoló-

gico, abaixo, nos esclarece outros aspectos da novidade da Aliança Renovada: 

 

“A característica final da Nova Aliança é que Deus não se lembraria 
mais dos pecados do Seu povo. Isso não significa simplesmente que Deus tomou 
a decisão de esquecer um pouco de informação sobre os pecados cometidos... Mais 
que isso, significa que Deus está fornecendo um meio pelo qual o problema do pe-
cado pode ser resolvido. A expiação, não somente para pecados, mas, para o peca-
do, foi feita pelo melhor sacrifício oferecido por Cristo. 

“Embora a fórmula da Aliança seja a mesma da velha aliança, essas três 
promessas fornecem um poder no relacionamento da Nova Aliança que não estava 
disponível antes. Estas são as melhores promessas de Hebreus 8:6. Elas revelam a 
natureza obsoleta da velha aliança, como o verso 13 indica. O autor não subenten-
de que o Velho Testamento está obsoleto – ele acaba de citar quatro versos do 
Velho Testamento para comprovar sua afirmação! Se o Velho Testamento fosse ob-
soleto, a citação dele não teria nenhum valor. O que ele quer dizer é que uma rela-
ção com Deus que não implanta a Lei e a vontade de Deus no coração de uma 
pessoa, não está construída sobre uma experiência pessoal com Deus, e isso não 
resolve o problema do pecado – que esse tipo de relação com Deus é obsoleto e 
desaparecerá logo. O autor pode estar falando do fim do sistema sacrifical no Tem-
plo em Jerusalém, mas isso não está claro. O que está claro é que não há nenhum 
futuro para um relacionamento com Deus que não esteja construído em torno das 
promessas da Nova Aliança, colocadas à nossa disposição em Cristo.”114 

 
 

A Aliança do Sinai foi quebrada pelo povo. Isso quer dizer que o relacio-

namento prescrito precisava ser restaurado, para dar ao povo uma segunda chance 

de reconciliação com Deus. Isso foi profetizado por Jeremias (Jer. 31:31-34) e escla-

recido por Ezequiel (Eze. 36:27). Assim, Ezequiel nos esclarece que o povo precisa-

va de ajuda especial para manter-se fiel à Aliança. Desta feita, então, Deus tornaria 

a fidelidade possível mediante a dispensação do Espírito Santo (Atos 5:32). Ora, a 

dispensação  do  Espírito Santo somente  se  tornaria disponível mediante o êxito da  

_________________________ 
114. Hahn, Roger. Hebrews 7:26-9:5. Copyright © 2009. The Christian Ressource Institute. CRI/Voi-
ce. http://www.crivoice.org/. Roger Hahn é associado do PhD Dennis Bratcher do Union Theological 
Seminary e do Christian Ressource Institute. 

http://www.crivoice.org/
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obra expiatória de Cristo na cruz. O fato de Apocalipse, capítulo 5, mostrar Jesus 

através do símbolo “cordeiro” visa proclamar Seu êxito no ministério terrestre pela 

vitória que obteve sobre o pecado. Desse modo, o Apocalipse proclama que Jesus é 

o único digno de abrir os selos da Torá profética, para esclarecê-la ao povo na pes-

soa de João. Com Sua vitória na Cruz, Jesus garantiu para nós o direito de receber-

mos a Plenitude do Espírito Santo (João 16:7), iniciada no Pentecostes (Atos. 2:4). 

 

2.1- A Observância das Festas é Mantida pelo Apocalipse 

 

As festas citadas no Apocalipse são: o Dia das Trombetas (Apo. 1:10; 

11:15); o Dia da Expiação (Apo. 11:18-19); e a Festa dos Tabernáculos (Apo. 7:9-

15). Toda a estrutura literária desse livro profético está montada sobre o Santuário e 

as Festas do Sétimo Mês, porque ele faz a demonstração do cumprimento escatoló-

gico dos símbolos proféticos das Festas do Outono e do seu significado. 

 

Para cumprir-se a promessa de serem esquecidos os pecados é pre-

ciso que o Juízo de Deus tenha sido finalizado. E Apo. 11:18-19 fala desse Juízo, 

informando-nos que ele tem ligação com a Arca da Aliança avistada por João. Ora, o 

único momento em que a Arca da Aliança protagonizava um cerimonial importante 

era no Dia da Expiação, símbolo do Juízo de Deus. E o Apocalipse anuncia esse 

Juízo fazendo soar primeiro a Trombeta do Juízo, simbolizada pelas sete trombetas.  

 

O primeiro dia do 7º mês do calendário do Santuário é o Dia das Trom-

betas. O 10º dia do 7º mês do calendário do Santuário é o Dia do Juízo. Assim, o 

Apocalipse mantém a ordem cronológica dessa sequência ao introduzir a Sétima 

Trombeta, em Apo. 11:15, seguida pela descrição do momento em que deve iniciar-

se o Juízo, em Apo. 11:18-19. Em Apo. 21:1, é dito que “o primeiro céu e a primeira 

terra passaram, e o mar já não existe”.  E, no verso 4, é declarado que “não haverá 

mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas passa-

ram”. Sendo a morte o salário do pecado, essa declaração equivale a afirmar que 

nessa ocasião não há mais pecado. Então, esse é o momento no qual os pecados 

não serão mais “lembrados” e, portanto, é, também, quando será consumada a 

Aliança Renovada, como fica comprovado pela fórmula da Aliança no verso 3 e sua 

intensificação no verso 7. No mesmo verso 3 aparece a palavra tabernáculo, que é a  
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indicação  de  que esses fatos cumprem  o  significado  da  Festa dos Tabernáculos. 

Essa é a última festa, na sequência das Festas do Outono. É a ocasião mais feliz do 

ano, quando é celebrado o perdão divino, a reconciliação e aceitação por Deus co-

mo membros plenos da Sua Aliança. Oséias nos ajuda a compreender a importância 

da sequência das festas, que deve começar com a trombeta: 

 

"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. 8:1.115 

 
Sendo que o Apocalipse faz a demonstração da consumação da Aliança, 

então, no contexto da consumação escatológica da Nova Aliança, a trombeta anun-

cia o Juízo de Deus sobre todos os que desprezaram a Sua Aliança. De que modo? 

Rebelando-se contra a Lei (Apo. 16:9, 11; 20:15; 21:8, 27), porque praticar a Torá de 

Deus prova quem é fiel à Aliança; pressupondo-se que os povos foram evangeliza-

dos (Apo. 14:6; 1ª Ped. 1:25). Isso fica claro nas palavras de Tiago e de Paulo: 

 

 “Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra e não somente ouvintes, enga-
nando-vos a vós mesmos. 

... 
“Mas aquele que considera, atentamente, na Torá perfeita, Torá da liber-

dade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, es-
se será bem-aventurado no que realizar.” – Tia. 1:22 e 25.116  

 

“Porque os que ouvem a Torá não são justos diante de Deus, mas os que 
praticam a Torá hão de ser justificados.” – Rom. 2:13.117 

 

Aqueles que foram aprovados, os vencedores (Apo. 21:7), são anuncia-

dos: “aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus” 

(Apo. 14:12)118.  Dentro do contexto da consumação da Aliança Renovada, como es-

tá revelado no Apocalipse, podemos dizer que “fé” corresponde a “fidelidade”. 

Por consequência, podemos fazer uma nova leitura desse verso bíblico: “aqui estão 

os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fidelidade de Jesus”. Isso mes-

mo, eles tem a mesma fidelidade à Aliança que há em Jesus. São fiéis e leais à 

Aliança como Jesus também o é, antes deles. Eles refletem a fidelidade que há em 

Cristo.  Aceitos como membros plenos  da  Aliança com Deus, eles gozam da prerro- 

_________________________ 
115, 116, 117, 118. 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. Grifos supridos pelo autor. 
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gativa dada a Cristo e também podem  ser  chamados filhos de Deus (Apo. 21: 7), à 

semelhança do próprio Filho de Deus (João 1:2; 1ª João 5:5). 

 

Para os crentes, a Festa dos Tabernáculos (Apo. 7:9-15) representa a 

apropriação do galardão que o Senhor Jesus lhes concederá como recompensa pela 

fidelidade à Aliança e pela obediência aos termos do contrato (Torá). Por isso, eles 

são apontados no Apocalipse como "os que guardam os mandamentos de Deus e 

têm a Fé de Jesus" (Apo. 14:12; 1ª Ped. 1:22; Rom. 2:13). Essa declaração do Apo-

calipse é a declaração de Justificação, porque Justificar é declarar que o crente é 

aceito como membro da Aliança. Nessa festa é celebrada a Remissão (=REDEN-

ÇÃO ETERNA), em cumprimento à ordenança da Torá (Deu. 31:10 e 12). Leiamos 

uma interpretação teológica da menção que o Profeta Zacarias faz a essa festa: 

 
"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... Zacarias defende a idéia de que os gentios 
têm que se identificar com Israel em sua libertação e peregrinação."119  

 
 

Ora, todos cremos que Zacarias foi inspirado por Deus ao escrever seu 

livro. Portanto, Zacarias está expressando a vontade de Deus no sentido de que 

nós gentios façamos como Israel e também celebremos a Festa dos Taberná-

culos, em nossas congregações, até que ela se cumpra no 2º Advento.  

 

A interpretação teológica, citada acima, está plenamente afinada com o 

fato de que antes do 2º Advento é essencial ocorrer a restauração de todas as coi-

sas (Atos 3:20-21). Paulo explica isso melhor em Rom. 11:11-29. Esse plano está 

sendo sabotado pelos inimigos de Cristo, que levam os crentes a imaginar que "tudo  

foi abolido na cruz", para contradizer a afirmação do próprio Jesus quando declarou: 

 
"Não penseis que Eu vim abolir a Torá, não vim para abolir, mas para 

cumprir. Em verdade vos digo que não passará um "i" ou um "til" da Torá até que 
tudo se cumpra" . - Mat. 5:17-19.120 

 

A cena de triunfo sobre o mal está registrada em Apo. 7:9-15, onde a mul- 

_________________________ 
119. Garret, Duane A., in Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, published by Baker Bo-
ok House Company, Grand Rapids, Michigan, USA. Topic: Feasts and Festivals of Israel. 
120. 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. 
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tidão dos salvos é vista com folhas de palmeiras nas mãos celebrando a Festa dos 

Tabernáculos diante do Trono do Cordeiro (comparar com Lev. 23:40, no que se re-

fere ao uso das folhas de palmeiras durante essa festa). O cientista Sir Isaac New-

ton, mais uma vez, vem para nos ajudar: 

 
"Os sete dias dessa festa eram chamados a Festa dos Tabernáculos. 

Nesse período, os filhos de Israel habitavam em tendas e se regozijavam com folhas 
de palmeiras nas mãos. A isso alude a grande multidão (...) com palmas nas mãos 
(Apo. 7:9) e que aparece depois de selados os 144 mil..."121   

 

E ainda: 
 

"Pois a solenidade do grande Hosana era realizada pelos judeus no 
sétimo e último dia da Festa dos Tabernáculos. Naquele dia, os judeus levavam 
palmas nas mãos, cantando Hosana."122    

 

E mais: 
 

"O Templo é o cenário das visões, e as visões no Templo (Santuário) 
estão relacionadas 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 apenas às festas do sétimo mês."123    

 

Vejamos a recomendação de Jesus aos Seus seguidores: 
 

“Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; 
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no Seu 
amor permaneço...” – João 15:10.124 
 

 

A Salvação é pela Graça, mediante a fé, mas o critério do Juízo são as 

obras (1ª Ped. 1:17 e Apo. 22:12), porque elas revelam o caráter do crente (Ecl. 12: 

13-14). Por tal motivo, os que aceitam a Justificação pela Fé e a Redenção Eterna 

são vistos no Apocalipse com vestiduras brancas, pois lavaram o caráter e o alve-

jaram  no  Sangue do Cordeiro, ou seja, aceitaram  a  Graça dos efeitos salvíficos do 

_________________________ 
121, 122 e 123. Newton, Sir Isaac. As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel - As Raízes do 
Código da Bíblia, Traduzido por Carlos A. Salum e Ana Lucia da Rocha Franco, Editora Pensamento, 
São Paulo, 2008, págs. 218, 191 e 183/184. Grifos supridos pelo pesquisador. 
124. 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.  
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Sangue de Jesus derramado em favor deles na Cruz do Calvário (1ª João 1:7; Heb. 

9:14 e 10:22; Apo. 7:14 e 22:14), e foram aceitos como membros plenos da Aliança 

(Apo. 21:7) porque têm a mesma fidelidade de Jesus à Aliança (Apo. 14:12). 

 

Voltando ao assunto da observância das festas, já havíamos estudado no 

Módulo IV que há muitas evidências no livro de Atos e nas Epístolas que mostram 

claramente que os Apóstolos e gentios crentes celebravam as Festas do Senhor, de 

Levíticos 23. Leiamos, abaixo, a opinião de W. D. Davies, um reconhecido espe-

cialista em Cristianismo Primitivo: 

 

“Por toda parte, especialmente a leste do Império Romano, haveria cris-
tãos judeus cujo modo exterior de vida não seria marcadamente diferente daquele 
dos judeus. Tinham por certo que o cristianismo era uma continuação do judaísmo. 
Para eles, a nova aliança, que Jesus estabeleceu por ocasião da Santa Ceia com os 
discípulos e selou com sua morte, não significava que a aliança entre Deus e Israel 
não estava mais em vigor. Ainda observavam as festas da Páscoa, Pentecoste e 
Tabernáculos.”125  

 

Com certeza, assim como os judeus, os crentes em Cristo sabiam que os 

mandamentos e estatutos deviam ser observados por todos aqueles que foram es-

colhidos por Deus para se tornarem membros plenos da Aliança. Fazer isso era de-

monstrar fidelidade à Aliança, respeito e reverência para com Deus, e também de-

monstrava publicamente que eles confiavam e eram voluntariamente submissos à 

Soberania do Deus que os escolhera. E acabamos de ler a confirmação disso por 

um especialista, que dedica sua vida a pesquisar as práticas da Igreja Primitiva.  

 

A consequência dessa constatação é que a revelação dada no Apocalip-

se, sobre o significado e sobre o cumprimento escatológico futuro da Torá, não tem 

efeito suspensivo nem anula a necessidade de observância e prática dos estatutos e 

mandamentos contidos nela, devido à natureza objetiva da Torá. Portanto, as festas 

devem ser guardadas por todos os crentes em Cristo do século XXI, também. Zaca-

rias diz que as nações dos gentios devem ir à Jerusalém, para celebrar a Festa dos 

Tabernáculos, porque naquela época ainda existia o Templo terrestre. Hoje não mais 

existe o Templo terrestre, por isso não precisamos ir até Jerusalém. Podemos cele-

brar a Festa dos Tabernáculos em nossas próprias congregações (Heb. 10:25-27). 

_________________________ 

125. Davies, W. D. “Paul and Jewish Christianity”, Judéo-christianisme, 1972, pg. 72. 
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2.2- A Remissão e o Jubileu são Mantidos pelo Apocalipse 

 

“Depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, 
de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do Trono e diante 
do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas nas mãos.S E, em alta voz, 
proclamavam: A Salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no Trono, e 
ao Cordeiro!” – Apo. 7:9-10. 

s) As palmas do triunfo evocam a alegre Festa das Tendas (Lv. 23:33-34; 
etc.; no v. 15 a Tenda de Deus tornar-se-á sua moradia).126 

 

A evidência contida no Apocalipse é no sentido de revelar que os salvos 

estão reunidos diante do Trono do Cordeiro para cumprir a ordenança da Torá, co-

mo está prescrito em Deu. 31:10 e 12. Façamos a leitura dessa ordenança: 

 

“No fim de cada sete anos, no tempo determinado do ano da Remissão, 
na Festa dos Tabernáculos... 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 
Lei (Torá).”127   
 

A palavra Salvação (Apo. 7:10) e a palavra Remissão (Deu. 31:10) são si-

nônimas. A Bíblia de Jerusalém contém o comentário identificado pela letra “s”, onde 

nos esclarece que o evento narrado pelo Apocalipse é a Festa das Tendas, também 

chamada de Festa dos Tabernáculos. No livro de Levíticos, é a única festa para a 

qual é determinado o uso de palmas (folhas de palmeira) para sua celebração. Havia 

outra celebração semelhante, como podemos ler a seguir:  

 

“Também contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos: de ma-
neira que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos. 

“Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta do jubi-
leu: no Dia da Expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. 

“E santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a 
todos os seus moradores: ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua pos-
sessão, e tornareis cada um a sua família.”128 
 

A celebração da Remissão se tornava mais significativa no Ano do Jubi-

leu. No Dia da Expiação  era  apregoada liberdade, os escravos  eram  devolvidos as  

__________________________ 

126. A Bíblia de Jerusalém - Nova Edição, Revista, Edições Paulinas, 1991, São Paulo, Brasil. 
127 e 128. 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. 
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suas famílias e a terra era devolvida aos seus donos originais. A Festa dos Taber-

náculos se revestia de muito maior alegria, porque os donos de terras tinham o seu 

direito de posse restituído e os escravos libertos retornavam ao seio de seus lares. 

Essa simbologia é muito importante dentro do contexto da narrativa do Apocalipse.  

 

Em Deu. 31:12, ficou claro que o motivo da reunião de todo o povo, até 

mesmo dos estrangeiros, é a leitura da Torá, para reforçar a todos os requisitos da 

Aliança. A Aliança previa obrigações de ambas as partes, e o povo deve ser lembra-

do disso a cada 7 anos. As 7 trombetas representam o período de 49 anos que con-

duz ao Ano do Jubileu. O Apocalipse cumpre o significado escatológico dessa orde-

nança através das 7 trombetas. Por consequência, ocorrem os seguintes eventos: 

 

1) No Dia da Expiação, é proclamado o direito de posse de Deus sobre 

toda a Terra e é soada a trombeta do Jubileu antitípico: 

 

“E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no Céu grandes vozes, 
que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do 
Seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.” – Apo. 11:15.129 
 

Nessa ocasião, é avistada a Arca da Aliança, para confirmar que esse é o 

Dia da Expiação (Apo. 11:19) e é o Dia do Jubileu antitípico (1ª Cor. 15:26). 

 

2) Na Festa dos Tabernáculos, é ouvida a voz de uma grande multidão, 

que proclama: 

 

“Aleluia! A Salvação, e a Glória, e o Poder são do nosso Deus, por-
quanto verdadeiros e justos são os seus juízos... Alegremo-nos, exul-
temos e demos-lhe a Glória, porque são chegadas as bodas do Cor-
deiro...” – Apo. 19:1 e 7.130 

 
Então, ocorre o 2º Advento e a ressurreição dos justos (Apo. 20:6), que é 

a libertação dos cativos da morte (1ª Cor. 15:52). Note-se que a proclamação de 

Apo. 19:1 é idêntica à de Apo. 7:10, confirmando que se trata da ocasião em que a 

multidão celebra a Festa dos Tabernáculos. Agora, a Nova Aliança está consumada! 

_________________________ 

129 e 130. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida – Edição Revista 
e Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de Janeiro – RJ. 

mailto:escatobrasil@yahoo.com.br


 O TEMPO NAS PROFECIAS 

 Cesar Brasil Rien                                                                          escatobrasil@yahoo.com.br                                                      

137

 

3) O Sacerdócio de Cristo é Mantido pelo Apocalipse 

 

“Jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, se-
gundo a ordem de Melquisedeque.” – Sal. 110:4.131 

 

O Antigo Testamento já anunciava a existência de um Sacerdote cujo mi-

nistério é eterno. Apenas que, nessa ocasião, tal Sacerdote não havia, ainda, assu-

mido a forma humana para exercer seu ministério terrestre. Durante o Primeiro Ad-

vento, Cristo cumpriu suas funções sacerdotais sendo ao mesmo tempo sacrifício e 

sacerdote. Era necessário assim acontecer, para que fosse garantida a validade da 

Aliança Renovada, prometida através do Profeta Jeremias. 

 

A necessidade da uma Aliança Renovada não decorre de falha da parte 

de Deus. Ele sempre foi, é e será fiel à sua Aliança. Foi o povo quem falhou na tare-

fa de cumprir sua parte. Ao falhar, quebrou o relacionamento com Deus. O Reden-

tor de Israel já havia previsto isso, e, havia elaborado um plano para restaurar o rela-

cionamento. Para isso, era preciso mudar a forma de relacionamento baseada nos 

sacerdotes humanos, no templo terrestre e nos sacrifícios de animais (Heb. 7:15-19). 

A nova forma de relacionamento, através de um Mediador perfeito, infalível, sempre 

fiel à Aliança, incansável e capaz de oferecer um sacrifício superior de uma vez por 

todas (Heb. 7:24-25), garante aos crentes a ação do Espírito Santo em suas mentes 

e corações, para capacitá-los a guardar os mandamentos e estatutos da Torá, o 

contrato da Aliança (Heb. 10:19-24). Leiamos a seguinte explicação teológica: 

 

“Quando o homem caiu em pecado, sua vida se perverteu, pelo que 
lemos que a Lei foi ordenada por causa das transgressões (Gl. 3:19), isto é, uma Lei 
chamada ordenança ou mandamento foi acrescentada, para fazer cumprir outra [a 
Lei moral]. A Lei, pois, torna manifestos os erros de uma vida, mas é impotente para 
corrigi-los. Uma vida santa irá manifestar-se em pensamentos e ações santos. A 
santidade sempre se manifesta em amor; o amor, quando genuíno, conduz sempre à 
santidade. Arão era sacerdote segundo um mandamento carnal; Cristo é sacerdote 
segundo a virtude da vida incorruptível (Hb. 7:16b)... 

“Podemos dizer, pois, que Arão ministrava exteriormente; Cristo, interior-
mente. Arão ministrava por meio de sacrifícios simbólicos; Cristo ministra o Espírito. 
O ministério de Jesus é a manifestação da santidade e justiça procedentes de Seu 
ser.”132 
_________________________ 

131. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida – Edição Revista e 
Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de Janeiro – RJ. 
132. Wiley, Orton H., A Excelência da Nova Aliança em Cristo – Comentário Exaustivo da Carta aos 
Hebreus. Editora Central Gospel Ltda., 2008, Rio de Janeiro-RJ, pág. 332. 
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Enquanto os sacerdotes levitas ministravam em figura e sombra dos bens 

futuros, Jesus ministra a realidade. Enquanto aqueles dependiam do sangue de ani-

mais oferecidos de forma diária, Jesus ministra continuamente os méritos de Seu 

próprio sangue derramado no Calvário. Enquanto os sacrifícios oferecidos pelos Le-

vitas eram ineficazes, porque o sangue de animais não tem poder para purificar de 

pecados a consciência do pecador, o ministério de Cristo é eficaz para perdoar e pu-

rificar de todo pecado. Outro aspecto do ministério superior de Jesus é a dotação do 

Espírito Santo a todos os que O buscam (Atos 2:4 e 5:32).  

 

A ligação teológica entre Hebreus e Apocalipse é muito forte, a tal ponto 

que João teve uma visão de Cristo ministrando entre os candeeiros no Santuário Ce-

lestial (Apo. 1:10-20). O Apocalipse revela que todo o ministério Sumo-sacerdotal de 

Jesus está voltado para a capacitação do crente, a fim de torná-lo fiel à Aliança, e 

para que cada crente tenha a fidelidade de Jesus à Aliança (Apo. 2:10u.p.). 

 

Não é intenção desta pesquisa esgotar o tema da Aliança e da Torá como 

forma de relacionamento instituída pelo próprio Deus para todos os seres humanos. 

Devemos manter aberto o debate, pois, quanto mais arejado e discutido o tema mais 

condições haverá para ser trazida a luz das Escrituras para todos os crentes.  Nossa 

intenção é mostrar que o Apocalipse não tem sido estudado do ponto de vista da 

Aliança, porque a teologia oficial considera erroneamente que a Nova Aliança já foi 

consumada na cruz.  

 

Porém, nosso estudo mostra claramente que a consumação da Nova 

Aliança depende do Juízo, como está revelado pela sequência narrativa do Apoca-

lipse: primeiro ocorre o Juízo, conforme relatado no capítulo 20, e, somente após é 

realizada a consumação da Nova Aliança, como nos relatam os capítulos 21 e 22. 

 

Como os Evangelhos e Epístolas contém muitas citações da Torá, Salmos 

e Profetas, isso significa que o Novo Testamento mantém a validade continuada da 

Torá e da Aliança. Tivesse sido revogado o Antigo Testamento, os Apóstolos e de-

mais escritores do Novo Testamento não poderiam fazer uso dos textos suposta-

mente revogados em seus escritos. A evidência é avassaladora, no Novo Testamen-

to, e prova definitivamente que os Apóstolos e o próprio Jesus eram dependentes do  
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Antigo Testamento para ministrarem seus ensinamentos à igreja (1ª Ped. 1:25). Nos-

so estudo mostra que também o Apocalipse mantém a validade continuada da Torá 

e da Aliança, porque, neste livro, Jesus revela quando e como se dará a consuma-

ção escatológica final da Nova Aliança, bem como desvenda o mistério do significa-

do dos símbolos proféticos da Torá, mas sem anular o dever da sua observância. 

  

A conseqüência disso é que Jesus não revogou os Dez Mandamentos e 

nem efetuou a troca do dia de guarda do Sábado semanal pelo domingo. Nem Seus 

Apóstolos fizeram isso. Aqueles que esperam conseguir provas de que Paulo fez es-

sa mudança ficarão frustrados, porque os teólogos sérios especializados no estudo 

do período da Igreja Primitiva e no estudo da vida de Paulo já constataram que esse 

emissário aos gentios era um fiel judeu praticante da Torá e que nunca ordenou que 

qualquer mandamento fosse mudado. Suas palavras é que são tiradas do contexto e 

são distorcidas, para fazer parecer que ele era contrário à obediência à Torá. Porém, 

há diversas declarações de Paulo que mostram o contrário (Atos 24:14 e 26:5; 1ª 

Cor. 7:19u.p.; Rom. 3:31 e 2:13). 

 

Paulo combatia a idéia errônea dos fariseus que imaginavam que a Sal-

vação dependia da circuncisão ou das práticas ensinadas pelos rabinos. Paulo ex-

plica claramente que a Salvação é pela Graça, mediante a fé e não pela prática das 

obras. Contudo, Paulo nunca afirmou que desobedecer à Torá seria correto, muito 

pelo contrário, como podemos ler a seguir:  

 

“Porque os que ouvem a Torá não são justos diante de Deus; mas os que 
praticam a Torá hão de ser justificados.” – Rom. 2:13.133 

 

A Torá deve ser praticada, porque nela está revelada a Vontade de Deus. 

Mas essa prática, em si mesma, não salva. A prática dos mandamentos deve ser 

consequência de estarmos salvos em Cristo, porque os vencedores de Apo. 21:7 

são os que voluntariamente têm a “fidelidade de Jesus” à Aliança de Apo. 14:12. 

Para alcançarem essa fidelidade, o Sumo-sacerdote Jesus lhes ministra a dotação 

do Espírito (Eze. 11:19-20; Atos 5:32). Então, peçamos a Ele o Espírito Santo. 

_________________________ 

133. 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. 
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4) O APOCALIPSE PROVÊ NOVA DOTAÇÃO DO ESPÍRITO 

 
 

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 prati-

car voluntariamente os mandamentos e estatutos do Criador que estão registrados 

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

então, pedir e aceitar essa ajuda. O auxílio especial nada mais é do que permitir que 

o Criador faça morada no coração humano, através do Espírito Santo. 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: 

 

“E porei dentro de vós o Meu Espírito, e farei que andeis nos Meus es-
tatutos, e guardeis os Meus juízos, e os observeis... e vós me sereis por povo, e 
Eu vos serei por Deus.” – Eze. 36:27-28. 134 

 

O pacto da Nova Aliança faz uma provisão de poder espiritual, diante da 

impossibilidade do homem guardar os justos mandamentos e estatutos do Altíssimo. 

Por consequência, o Apocalipse deve mostrar Cristo fazendo a ministração do Espí-

rito, já que esse livro mostra o ministério do Sumo-sacerdote para efetuar a consu-

mação da Nova Aliança. O Apocalipse faz a demonstração da dotação do Espírito, e 

essa demonstração 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 to-

das as coisas, a dotação do Espírito, nesse livro, é demonstrada de forma diferente 

daquela do 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- 

_________________________ 

134. 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. 
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samento da sanha assassina do inimigo de Cristo e dos agentes do mal. Para enten-

der a obra do selamento, precisamos voltar séculos antes de Cristo e ouvir a mensa-

gem do Profeta Zacarias: 

 

"Pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia..." - Zac. 10:1.135 
 
“Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chu-

va, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a 
festa dos tabernáculos.” – Zac. 14:18.136 

 

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 em época diferente. O motivo deve-se à 

finalidade das chuvas. Enquanto a Temporã era derramada sobre a semente re-

cém-plantada, para fazê-la germinar, a Serôdia era derramada sobre o trigo antes da 

ceifa, fazendo granar a espiga e amadurecer a seara (Diagrama 1, Mód. V, pág. 95). 

 

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

Evangelho, como vimos no Diagrama 1. O que há de maravilhoso em Joel é que, 

assim como havia sido revelada a época da Chuva Temporã espiritual, também é 

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

qual será derramada a Chuva Serôdia.  A conclusão é feita por analogia. Se a Chu-

va Temporã estava ligada às eiras cheias de trigo, e foi concedida no Pentecostes, 

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

lógica 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 Tabernácu-

los, 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). 

_________________________ 

135 e 136. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida  – Edição Revista 
e Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de Janeiro – RJ. 
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Desta forma, já conseguimos entender por que o Profeta Zacarias adverte 

as nações sobre a necessidade de se reunirem 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 mensa-

gem está bastante clara e conseguimos perceber que há um forte motivo para es-

sa advertência 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 receberão as pragas. Isso nos remete imediatamente de volta ao Apo-

calipse. 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. 9:4.137 

 
“Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e, aos ho-

mens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úl-
ceras malignas e perniciosas.” – Apo. 16:2.138 

 

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

do cumprida muitos séculos após o Calvário, isso prova a existência de uma forte 

ligação teológica entre os dois fatos revelados pelo Senhor. Mas, ainda necessita-

mos 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 Jesus 

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 Apóstolo dos Gentios: 

_________________________ 

137 e 138. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida – Edição Revista 
e Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de Janeiro – RJ. 
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“E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o Dia 
da [Salvação].” – Efé. 4:30.139 

 

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 po-

derão achar que estamos sendo muito repetitivos. Porém, há um sábio ditado popu-

lar 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 sela-

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

ções devem celebrar a Festa 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 parágrafo anterior, o uso da palavra Salvação em 

Deu. 31:10 e Apo. 7:9 a 11 é necessário para servir de demonstração e prova do 

cumprimento daquela ordenança da Torá. Também se fez necessário o uso dessa 

palavra em Efé. 4:30, para compreendermos o quadro completo da Revelação dada 

a nós através das Escrituras. Com o texto de Efésios, conseguimos entender que o 

selamento dos salvos é feito ‘com’ o Espírito Santo (que é o selo, cfe. Ose. 6:3). 

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, 

antes do 2º Advento. O selo do anticristo é o oposto do Selo do Deus Vivo. Seria, 

então, o espiritismo. Enquanto os salvos são movidos pelo Espírito Santo, o Apoca-

lipse mostra os ímpios sendo movidos pelos espíritos do mal (Apo. 16:13-14). 

 

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 termi- 

nar  de  selar "os servos do nosso Deus". Podemos concluir disso que a Chuva Se-

rôdia é a finalização da obra de selamento dos salvos que vivem no Final dos Tem-

pos. Para provar que eles estão vivendo no final dos tempos, o Apocalipse afirma: 

_________________________ 

139. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida – Edição Revista e 
Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de Janeiro – RJ. 
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"Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, 
e as branquearam no sangue do Cordeiro". – Apo. 7:14.140 
 

Essa afirmação garante que os salvos, nos últimos dias, serão Justifi-

cados pela Fé. E, é 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 Ta-

bernáculos. Outra conclusão importante surge da revelação de Zacarias, onde fica 

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

Tabernáculos, antes do 2º Advento de Jesus. Podemos concluir que a intensifi-

cação do selamento final iniciará durante a Festa dos Tabernáculos.  

 

Esses dois cumprimentos de uma festa tipológica significa que existe um 

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

los terá primeiro seu cumprimento eclesiológico na Chuva Serôdia, para o sela-

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

evitará que eles recebam a marca da besta. Esse assinalamento é feito à seme-

lhança da experiência do Êxodo, pois o sinal do sangue do cordeiro pascal nas por-

tas protegeu os israelitas contra a 10ª praga. Assim, também, o selamento protegerá 

contra as 7 últimas pragas. Desta vez o efeito do sangue é aplicado no ser huma-

no, daí ser dito que “lavaram e alvejaram suas vestes [o caráter] no sangue do Cor-

deiro” (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 RE-

DENÇÃO de judeus e gentios (Apo. 7:4 e 9). Então, a Festa dos Tabernáculos terá 

seu cumprimento apocalíptico com a vinda de Jesus, com todos os anjos, para a 

colheita final e para levar os fiéis para o Seu 'celeiro' (Apo. 14:14-16; Luc. 3:17).  

 

Todas as evidências bíblicas que estudamos nos levam às conclu-

sões que estamos expondo. Tudo o que fizemos foi nos livrar das idéias preconce-

bidas e, com isso, conseguimos quebrar os caquéticos paradigmas teológicos, que 

nos impedem de avançar  no  conhecimento da Revelação.  Para quem prefere ape- 

_________________________ 
140. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida – Edição Revista e 
Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de Janeiro – RJ. 
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gar-se às idéias emboloradas para desculpar a consciência, pelo fato de não dese-

jar seguir adiante nesse conhecimento, existe o seguinte esclarecimento bíblico: 

 
"As cousas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus; porém, as re-

veladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos 
todas as palavras desta Torá." - Deu. 29:28.141 

 

E, ainda: 

 

"A esse respeito temos muitas cousas que dizer, e difíceis de explicar, 
porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. 

"Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo de-
corrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais 
são os princípios elementares dos oráculos de Deus; assim vos tornastes como ne-
cessitados de leite, e não de alimento sólido." - Heb. 5:11 e 12.142 

 

Estamos vivenciando uma nova Experiência do Êxodo. Portanto, estamos 

sujeitos a cometer o mesmo erro cometido pelos hebreus:  

 

“E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra 
os que foram desobedientes? 

“Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.” (Heb. 
3:17-19).143  

 

Quem quer participar da Glória, com Cristo, deve aceitar todas as re-

velações feitas pelo Jesus Glorificado (Apo. 1:1 a 3; 22:6, 7). Para quem pensa 

em omitir da mensagem do Evangelho a revelação sobre o cumprimento da orde-

nança dada em Deu. 31:10, é feita uma advertência. Vamos ler a advertência feita 

por Cristo em Apo. 22:19 (compare com Deu. 4:2): 

 

"E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará 
a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, que estão escritas neste livro."144 
 

O Evangelho de Cristo respeita a Torá (Mat. 5:18), e o Apocalipse man-

tém a validade continuada da Torá. Omitir uma parte da mensagem do Evangelho 

equivale a desfigurá-lo. Essa omissão constrói um outro evangelho, que não é o 

Evangelho Eterno. E que não é o Evangelho de Cristo, portanto (2ª Cor. 11:4).  

_________________________ 

141, 142, 143 e 144. A Bíblia Sagrada, Traduzida em Português por João Ferreira de Almeida – Edi-
ção Revista e Atualizada no Brasil, Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, Rio de Janeiro – RJ. 
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HÁ JUDEUS SALVOS NA BÍBLIA? 

 
 

Paulo não usava a filosofia greco-romana, ele se utilizava do pensamento 

judaico, que é o substrato sobre o qual foi escrita a Santa Bíblia. Quem não respeita 

a visão judaica da Bíblia vai trilhar por um caminho diferente daquele dado por Deus 

e por Cristo. O Senhor Jesus, em Sua infinita misericórdia, nos conceda Seu Espírito 

Santo para nos conduzir na compreensão da verdadeira Bíblia, aquela que foi escri-

ta por judeus e para judeus, crentes em Cristo ou não. 

 

O Novo Testamento nunca rompeu com o Antigo Testamento. Portanto, o 

Novo Testamento mantém as promessas de Deus para Israel, e orienta a quem não 

for judeu, para ser enxertado na árvore judaica da Aliança com Deus (Romanos 11). 

 

Para Deus, para Jesus e para os Apóstolos os judeus nunca foram coloca-

dos para fora do Plano da Salvação original. Só a partir de Inácio de Antioquia e de 

Constantino Magno, o cristianismo sofreu uma "lavagem" para expurgar as raízes 

judaicas da fé cristã. Aí, então, surgiu uma religião anomista, fora-da-Bíblia e fora-

da-lei, que tirou Jesus da cultura judaica e o mergulhou na cultura greco-romana 

ocidental, tornando-O irreconhecível. 

 

A figura de Cristo, tal qual o revelam nas igrejas, já não têm as feições  de 

alguém que nasceu na etnia judaica; é de alguém pálido, branco e ocidental, não de 

alguém do ensolarado Oriente Médio. A sanha antissemita [anti-judaica] foi tamanha 

que a declaração de Jesus, a favor da Torá [Lei/Cinco Primeiros Livros das Escritu-

ras], em Mateus. 5:17-19, foi totalmente distorcida. A interpretação (!!!???) atual é de 

que essa declaração somente  foi  válida antes [???!!!] da cruz e que, após a cruz, 

ela deixou de ser verdade. É a sanha antissemita desde Constantino até Lutero. Do 

protestantismo, esse preconceito antissemita espalhou-se para as denominações 

evangélicas e pentecostais para nos alcançar em pleno século XXI. Há poucos teó-

logos acordando e percebendo isso. 

 

Quando os cristão vão acordar e sacudir seus falsos paradigmas e ver que 

Jesus é totalmente judeu, bem como todos os Apóstolos? Somente Lucas não con-

viveu com Cristo, mas escreveu um Evangelho e o livro de Atos com informações 

sobre a prática do judaísmo pelos Apóstolos e pelo próprio Paulo, considerado o fun- 
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dador do cristianismo. Mas Paulo nunca deixou de praticar o judaísmo. Suas pa-

lavras foram distorcidas e tiradas do contexto da cultura judaica, na qual Paulo foi 

educado desde a infância, para criar uma religião sem-lei (sem-Torá), religião fora da 

Lei. A epístola de Tiago sempre foi desprezada, por ser considerada muito judaizan-

te por Lutero, Calvino e outros fundadores do protestantismo. Faz pouco tempo que 

os teólogos sem preconceito perceberam que a epístola de Tiago está fundamenta-

da nos ensinos de Cristo145!!! Jesus mesmo afirmou:  

 

“Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da Casa de Israel” (Mat. 
15:24).146  

 

E quem era a Casa de Israel? Eram os judeus/gentios (sim!) que, ante-

riormente, tinham sido dispersos entre as nações e estavam paganizados. Não es-

queçamos que Israel foi invadido diversas vezes: (1) pelos egípcios; (2) pelos as-

sírios; (3) pelos babilônios, sob Nabucodonosor; (4) pelos gregos, sob Alexandre 

Magno; (5) pelos sírios, sob Antíoco Epífânio; (6) pelos romanos, sob Pompeu. Os 

assírios removeram muitos israelitas, e os dispersaram, porém, não todos. Os babi-

lônios levaram muitos cativos e, após 70 anos de cativeiro, nem todos retornaram a 

Israel com Esdras nem com Neemias. Assim é que, havia muitos israelitas dispersos 

na época do 1º Advento. A maioria deles já havia assimilado a cultura dos povos pa-

gãos entre os quais conviviam. Portanto, até já haviam esquecido as promessas de 

retorno e restauração dadas por Deus através dos profetas. Coube a Paulo a tarefa 

(confiada a ele por Cristo) de levar a mensagem aos judeus-gentilizados da diáspora 

(galut = dispersão) e para os estrangeiros (para os não-judeus). 

 

Quando da última revolta judaica contra Roma, os judeus foram removidos 

da terra de Israel e foram dispersados entre as nações. A partir dali os romanos pas-

saram a odiar e a discriminar os judeus, culminando com a obra maquiavélica do Im-

perador Constantino Magno que extirpou do cristianismo todas as suas raízes judai-

cas por puro preconceito. Esse preconceito aumentou durante o predomínio do cato-

licismo na Europa. Como Lutero e outros reformadores eram de origem católica, eles 

transmitiram seu ranço anti-judaico ao protestantismo e, deste, aos evangélicos. 

_________________________ 
145. Ward, Douglas. James and the Law: Ethics in the Christian Life, Copyright © 2009, Douglas 
Ward and CRI/Voice Institute (http://www.cresourcei.org/jameslaw.html). 
146. 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. 
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A cegueira é tão grande, no meio cristão, que mesmo Apocalipse 7:4 a 8 

explicando que aquele é um grupo de judeus crentes em Cristo, há quem interprete 

que se trata de crentes não-judeus em vez de judeus. Se assim fosse, Apocalipse 

7:9 não falaria de uma multidão de todas as tribos, línguas e povos, não é mesmo? 

O preconceito impede que se vejam os judeus salvos, sendo mostrados no Apocali-

pse! Isso é um grande desrespeito para com a Bíblia e um grande desprezo pelo 

Amor que Deus tem pelos judeus, aos quais escolheu para dar-lhes a Bíblia a fim de 

que a preservassem para nós até hoje. A Verdade está nas Escrituras e não nal-

guma instituição criada por pecadores. Unicamente Deus é infalível e se Ele disse 

que "todo Israel será salvo" (Rom. 11:26) "porque os dons e a vocação de Deus são 

irrevogáveis" (Rom. 11:29), quem somos nós para ir contra a Vontade do Redentor 

de Israel? 

 
Quando Deus chamou Israel para ser  Seu povo na Terra, Ele não os cha-

mou para serem Seus representantes durante um espaço de tempo reduzido. Deus 

não se arrependeu de haver chamado Israel, nem desistiu do Seu Plano original, 

que é aumentar Israel enxertando os gentios em Israel. Aqueles que têm pre-

conceito contra Israel não podem ser enxertados, senão somente aqueles que têm 

humildade para respeitar a Soberania de Deus em escolher Israel e a nenhum outro 

povo. Os gentios, se quiserem ser salvos, devem aceitar com humildade o desejo do 

Eterno e se submeterem ao enxertamento. Esse é o Plano de Deus, segundo a in-

formação dada pelo Apóstolo dos Gentios, Paulo, em Romanos 11. No Salmo 89:34, 

Deus diz:  

 
"Não violarei a Minha Aliança, nem modificarei o que os Meus lábios 

proferiram". 147 

 

E em Jeremias 31:33, Deus diz: 
 
"Esta é a Aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, 

diz o Senhor. Porei a Minha Torá no seu interior, e a escreverei no seu coração; e 
Eu serei o seu Deus e eles serão o Meu povo." 148 

  

Por isso, Deus está providenciando para que o número de judeus messiâ- 

nicos aumente cada vez mais, até haver  uma  grande população de judeus crentes  

_____________________ 
147 e 148. 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. 
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em Cristo, em Israel. Um artigo da CBN News, de 26/12/2008, intitulado “Judeus 

Messiânicos de Israel: Alguns Chamam de um Milagre”, dentre outras coisas diz o 

seguinte:  

 

“Embora Jesus e os primeiros discípulos fossem judeus, por quase 2000 
anos o evangelho tem sido visto como uma religião principalmente para os gentios. 
Até mesmo o nome Jesus ou Yeshua tem sido uma palavra proibida entre muitos 
judeus. Mas, nos últimos anos, líderes messiânicos em Israel dizem que algo impor-
tante está acontecendo. 

“Eu acredito com todo meu coração, depois de ter voltado à terra de Israel, 
que estamos vendo o Senhor, o Espírito Santo, remover o véu dos olhos dos judeus 
e mais judeus estão percebendo”, disse o pastor Avi Mizrachi de Tel Aviv. 

“Embora ninguém saiba ao certo quantos judeus messiânicos vivem lá, 
acredita-se que existem cerca de 120 congregações e agora há entre 10.000-15.000 
judeus crentes em Jesus em Israel.” 149 

 

Os judeus messiânicos são os únicos cristãos em toda Terra que estão 

dispostos a ter a "fé de Jesus", que é a total fidelidade à Aliança com Deus (Apo. 

14:12). Essa fidelidade está no fato de praticarem não apenas 10 mandamentos, 

mas, a Torá. Não devemos chamar Deus de mentiroso, pois Ele mesmo é quem 

afirma: "nem modificarei o que os Meus lábios proferiram". E, através de Jeremias, 

os lábios do Senhor proferiram: "Esta é a Aliança que farei com a casa de Israel..." 

 

Esse é o Caminho que Paulo e os outros Apóstolos seguiram, porque Je-

sus lhes disse: "Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel" 

(Mat. 15:24). Será que Jesus está mentindo também? Sei que é impossível que 

Deus minta, mas os "donos da verdade" têm a pretensão de mudar por sua própria 

conta e risco as palavras proferidas pelos lábios de Deus. E Paulo afirmou que os 

dons e a vocação dados por Deus a Israel são irrevogáveis. 

 

Alguns me acusarão injustamente de ser anti-evangélico, porque estou 

provando biblicamente aquilo que Deus proferiu e mostrando que Ele disse que não 

vai modificar nem vai alterar o que os lábios dEle proferiram. Quem inspirou Paulo 

e os profetas foi o Espírito Santo. Meus acusadores devem saber mais do que o 

Espírito Santo, pois O estão chamando de mentiroso. E isso é blasfêmia! 

_____________________ 
149. Griffith, Wendy – CBN News Senior Reporter. Israel’s Messianic Jews: Some Call it a Miracle. 
Original broadcast July 13, 2008. Fonte: http://www.cbn.com/cbnnews/407139.aspx. Coluna: Inside 
Israel. 
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O remanescente do qual fala Isaías estava representado pelos judeus 

crentes em Cristo, na Igreja Primitiva. A igreja verdadeira é a Igreja Primitiva. Não há 

igreja verdadeira somente constituída por gentios. Tem que haver judeus e gentios 

na mesma congregação. A evidência disso está no Livro de Atos. Paulo, escrevendo 

aos Romanos, advertiu-os a não se vangloriarem contra os judeus. Não são os ra-

mos que sustentam a raiz, mas a raiz é que sustenta os ramos. Os gentios são 

os ramos e os judeus são a raiz. E os judeus são amados de Deus por causa dos 

Patriarcas. Os judeus crentes em Cristo da Igreja Primitiva tinham total fidelidade à 

Aliança, porque praticavam a Torá de Deus que é o contrato do casamento entre 

Deus e Seu povo. 

 

Cego como Laodicéia é quem não quer ver a Verdade da Bíblia e eu não 

troco a Verdade da Bíblia por nenhuma outra, pois isso seria desprezar a Soberania 

de Deus. E quem despreza a Soberania de Deus e O faz mentiroso é rebelde contra 

Deus e ficará fora do Seu Reino. Eu quero ser sempre aliado de Jesus e fazer parte 

do Seu Reino, mesmo que tenha que ser enxertado no Israel de Deus. Por favor, 

releia Romanos capítulo 11 com oração e calma. 

 

Recentemente, o papa Bento XVI escreveu um livro intitulado “Jesus de 

Nazaré”. A importância do livro reside num pronunciamento do líder maior do catoli-

cismo, isentando os judeus de culpa no “deicídio” de Jesus. Isso motivou a manifes-

tação do primeiro-ministro israelense, como publicado no dia 03 de Março de 2011: 

 

“JERUSALÉM (AFP) – O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanya-
hu, felicitou o papa Bento XVI por ter ‘rejeitado (...) a falsa acusação que serviu de 
base ao ódio contra o povo judeu’, após o pontífice negar que todos os judeus te-
nham sido responsáveis pela morte de Cristo. 

“-‘Eu o elogio por rejeitar vigorosamente, em seu novo livro, a falsa acusa-
ção que esteve na origem do ódio contra o povo judeu durante séculos’, escreveu 
Netanyahu em carta enviada nesta quinta-feira ao papa. 

“Em seu livro ‘Jesus de Nazaré’, Bento XVI afirma que a expressão ‘os ju-
deus’ utilizada por João Evangelista, no Novo Testamento, ‘não se refere de modo 
algum ao povo de Israel como tal’, mas a uma aristocracia.”150 

 

Também recentemente, alguns judeus messiânicos receberam o direito à 

cidadania israelense. Daqui  mais  algumas décadas, haverá  um  grande número de  

_________________________ 

150. Fonte: http://br.noticias.yahoo.com/s/afp/110303/mundo/Israel_cristianismo_relig_o_judeus 
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judeus crentes em Jesus, na terra de Israel. Não é impossível que eles até cheguem 

a ter uma importante representação no Knesset, o Parlamento de Israel.  

 

Quem quiser ouvir, ouça o que o Espírito diz à ekklesia! Essa palavra 

grega deu origem à palavra “igreja”. Ekklesia é usada no Antigo Testamento, para 

referir-se a uma assembléia de judeus, nunca a um grupo formado só por gentios. 

No Novo Testamento, ela se refere a uma comunidade formada por judeus e gen-

tios, conforme está relatado no livro de Atos. Que o Criador também remova as es-

camas de nossos olhos para que vejamos! Amém! Ao comentar sobre a expectativa 

de Paulo para a ekklesia, na epístola aos Romanos, o teólogo N. T. Wright  escreve: 

 

“A oferta pelo pecado era feita para lidar com pecados cometidos ou em 
ignorância ou involuntariamente; e é exatamente esse, Paulo tinha dito, o tipo de pe-
cado pelo qual Israel é culpado aqui. Como em 10:3, ele alega que a ignorância de 
Israel é parte da razão pela qual Israel agora precisa ser resgatado. Ele não pecou 
‘com a mão erguida’, deliberadamente indo contra o plano da Aliança do seu Deus. 
Pelo contrário, Israel honestamente acreditou seguir esse plano ao pé da letra. Da 
mesma forma, a falha da Torá não leva ao Marcionismo. A Torá permanece ‘santa e 
justa e boa’ (7:12), mesmo que não possa dar a vida que ela prometia (7:10). Quan-
do o Deus Criador faz, em Cristo e pelo Espírito, aquilo que a Torá por si mesma não 
podia fazer, isso funciona como uma afirmação, não como uma negação da Torá e 
de sua validade (8:1-11). 

... 
“A Aliança, devemos lembrar, foi estabelecida para lidar com o pecado do 

mundo. Se a Torá é o selo inicial da Aliança, esse deve ser o seu propósito maior. 
... 
“O propósito de Deus na Aliança, parece, era projetar o pecado de todo o 

mundo em Israel, para que ele pudesse ser transferido para o Messias e ali ser trata-
do de uma vez por todas. 

... 
“Cristãos gentios, em Roma ou em qualquer outro lugar, não podem cair 

naquele anti-judaísmo que se recusa a ver os judeus como legítimos beneficiários da 
ação de Deus em Cristo; a única história na qual a própria existência deles como 
cristãos faz sentido é precisamente a história judaica. Eles não sustentam a raiz; a 
raiz os sustenta. Paulo colocou a apropriada rejeição dos gentios a um povo de 
Deus baseado na etnia, o adequado repúdio da Torá sendo usada como a marca fi-
nal de participação na Aliança, no plano maior da Aliança divina, de forma a minimi-
zar qualquer possibilidade de Marcionismo, porque uma rejeição da Torá como sen-
do menos do que dada por Deus conduziria a um anti-judaísmo que se encaixaria 
muito facilmente no padrão social da Roma pagã e muito mal em um entendimento 
do evangelho genuinamente relacionado à Aliança.”151 
 

_________________________ 

151. Wright, N. T., Romanos e a Teologia de Paulo, originalmente publicado em Pauline Theology, 
Volume III, ed. David M. Hay & E. Elizabeth Johnson, 1955, pp. 30-67, Minneapolis, Fortress. A cita-
ção, acima, foi extraída das páginas 16, 17 e 24, respectivamente, do excerto de Pauline Theology. 
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Os Planos de Deus podem ser bem diferentes daqueles que imaginamos. 

Nós, gentios, imaginamos que o Senhor só se preocupa com a ekklesia exclusivista 

dos gentios. Porém, Ele pode estar Se esforçando pela conversão de Israel a fim de 

cumprir o Seu propósito para essa nação. Portanto, devemos nos despir do nosso 

perigoso orgulho de  "escolhidos e privilegiados antissemitas” e agir com a humil-

dade da mulher cananéia e clamar: "Senhor, socorre-me!" - Mateus15:25. 

 

Uma vez que a clara intenção de Deus para com Israel é declarada na Bí-

blia, certamente Ele não nos chamou para fazermos “interpretações” excludentes, a 

fim de exaltar nosso preconceito anti-judaico. O caráter de Cristo é no sentido de 

harmonizar-se completamente com a Vontade do Pai. Qualquer ser humano esfor-

çar-se-á em vão, tentando excluir os judeus ou Israel do Plano da Salvação de Deus 

o qual chegou até nós através de profetas judeus, de escribas judeus, do Messias 

judeu, de Apóstolos judeus e dos Escritos judeus. A atitude recomendada e espera-

da de nós por Deus é que cooperemos jovialmente com Seu Plano e com Sua inten-

ção de transformar Israel numa nação de judeus crentes em Jesus (Yeshua no he-

braico). A maioria dos judeus crentes em Cristo mora fora de Israel, nas nações dos 

gentios, para ajudarem os cristãos a perceber a importância da fidelidade de Jesus à 

Aliança. Se formos fiéis à Aliança, como o próprio Jesus foi, se cumprirá também em 

nós, não só nos judeus messiânicos, a declaração do Sumo-sacerdote do Santuário 

Celestial, registrada em Apo. 14:12: “Aqui está a perseverança dos santos, os que 

guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.” Neste estudo, já provamos 

que o contexto do Apocalipse é a consumação da Aliança. Assim, a “fé de Jesus” 

significa “fidelidade à Aliança”, nesse contexto. Portanto, devemos desistir de fazer 

afirmações dogmáticas sobre o significado daqueles 144.000 das 12 tribos de Israel, 

que são postos em evidência no capítulo 7 do Apocalipse. Daí o fazer João uma dis-

tinção entre esse grupo, nos versos 4 a 8, e o outro grupo, bem maior, constituído 

por pessoas de todas as nações, raças, tribos, línguas e povos, nos versos 9 e 10. O 

primeiro grupo é o dos judeus cristãos remanescentes, do qual profetizou Isaías. Je-

sus pode muito bem havê-los mostrado em visão para nos esclarecer que Seu pro-

pósito eterno para com Israel, revelado através dos profetas do Antigo Testamento, 

será inexoravelmente cumprido, quer queiramos, quer não! O segundo grupo, então, 

são os “enxertados” pelo Senhor no Seu Israel final. Louvado seja o Senhor Jesus, 

por me aceitar e me enxertar em Seu povo, Israel, mesmo sendo eu um gentio.  

mailto:escatobrasil@yahoo.com.br


 O TEMPO NAS PROFECIAS 

 Cesar Brasil Rien                                                                          escatobrasil@yahoo.com.br                                                      

153

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:escatobrasil@yahoo.com.br


 O TEMPO NAS PROFECIAS 

 Cesar Brasil Rien                                                                          escatobrasil@yahoo.com.br                                                      

154 

 
ENTRANDO NA ALIANÇA RENOVADA 

 
Por Lynn Ridenhour   
20 de março de 2000   
 

A maioria de nós tem compreendido tudo de forma errada. Es-
tou falando sobre nossas divisões artificiais da Bíblia; especificamente, 
nossas percepções do Velho e Novo Testamentos, ou Alianças. A maio-
ria dos cristãos acredita que Deus dividiu a Escritura em duas Alianças - 
velha e nova. Ele não fez isso. Na realidade, ambas as palavras gregas 
e hebraicas para "nova" não é "nova", mas "renovada" - como em uma 
lua renovada todos os meses. É a mesma lua, mas é renovada. Igual-
mente, é a mesma palavra usada em Efésios 2:15 para "o novo ho-
mem." É... o homem renovado. O mesmo se aplica para as palavras: a 
nova Jerusalém. Ela é a Jerusalém renovada. E é a Aliança Renovada 
como falada por Jeremias.  E que maravilhosa Aliança ela é:   

"… Eis aí vêm dias,  diz o Senhor, e farei uma Aliança [re]no-
va[da] com a Casa de Israel, e com a Casa de Judá… " - Jer. 31:31.   

As palavras hebraicas que Jeremias usa para "nova Aliança" 
são "Brit Hadashah" - a Aliança renovada. Há duas palavras gregas para 
"nova": neos e kainen. Neos quer dizer "nova" e kainen significa "reno-
vada". Posteriormente, foi adotado outro significado e toda vez que apa-
rece Aliança Renovada essa expressão tem sido traduzida como "Novo 
Testamento".   

Então qual vale? O que estão esses vinte e sete livros da Alian-
ça Renovada - Mateus até Apocalipse - realmente dizendo? Qual é a 
mensagem central deles? A pergunta é: o que tornou nova a Aliança Re-
novada?   

A Aliança Renovada, se você quiser, "renova" e cumpre EM 
NÓS as cinco Alianças anteriores!   

Oh, a glória de tudo isso! Como eu disse, não há nenhuma "ve-
lha" e "nova" Aliança. Deus fez seis Alianças com o Homem: a Aliança 
Noética, a Abraâmica, a Mosaica, a Israelita, a Davídica e a Renovada. 
E nenhuma das Alianças prévias foi cumprida em nós, contudo, Deus or-
denou que Seu povo guardasse suas Alianças, e cada Aliança tinha 
seu(s)  benefício(s) peculiar(es). Na Aliança Noética, por exemplo, Deus 
prometeu ao homem que Ele não destruiria a terra novamente (Gn. 9:9). 
Na Abraâmica, Deus prometeu a Abraão uma Aliança Eterna - uma terra 
específica (Gn. 15:18), a terra de Israel da qual Ele mesmo fixou as fron-
teiras. Na Aliança Mosaica (Ex. 19:5), Deus deu ao Seu Povo, Israel, a 
Torah na qual Ele escreveu as fronteiras éticas. Na quarta Aliança (Deu. 
28-30), Deus advertiu Israel sobre as bênçãos e maldições que emer-
gem da Aliança Mosaica. Na Aliança Davídica, a quinta Aliança, Deus 
prometeu ao Rei Davi um reino eterno sob o governo do Rei Yeshuah.   
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Como foi dito, nenhuma dessas Alianças foi mantida. O homem 

não cumpriu os 613 mandamentos externos da Torá. Assim, as Alian-
ças foram quebradas - começando com Adão e Eva. Porém, pela Alian-
ça Renovada, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio para esta 
Terra, guardou todos os mandamentos - e o espírito desses mandamen-
tos - então fez morada em nós pelo Espírito Santo, assim restaurando e 
renovando EM NÓS os benefícios dessas cinco preciosas Alianças que 
Deus fizera com o homem.   

E o que são esses benefícios preciosos?   
A estratégia de Deus é restaurar o Jardim do Éden com um 

"segundo Adão", o Noivo que se casa com uma "segunda Eva" - sua 
Noiva... Os dois reinarão como Rei e Rainha sobre um Reino eterno, um 
reino sediado numa terra onde a Sua ordem moral agora governa supre-
ma. A Aliança Noética fornece a segurança dentro daquela ordem. Co-
mo Sua noiva, nós já não devemos nos interessar pela destruição futura, 
a auto-aniquilação. A Aliança de Noé está agora em vigor sobre a terra. 
Não há mais medo de o homem destruir seu vizinho. O que os políticos 
não puderam oferecer (paz na terra) a Aliança renovada oferece e cum-
pre. A Aliança Abraâmica dá ao Rei e à Rainha uma terra. A Aliança Is-
raelita oferece as bênçãos da paz e da prosperidade. A Aliança Mosai-
ca fornece as fronteiras morais do Seu reino com a lei e a ordem. E, 
finalmente, a Aliança Davídica promete ao Rei e à Rainha um reino que 
desta vez é eterno, porque  nunca passará.   

Isso tudo é "muito real."  Haverá realmente um Jardim do Éden 
restaurado. Haverá real paz e prosperidade que cobrirá a terra. Haverá 
uma Noiva e um Noivo na terra - um segundo (coletivo) Adão e Eva que 
presidem no seu jardim restaurado. Eles serão conhecidos como Reis e 
Rainhas na terra.  As bênçãos israelitas fluem.  E, finalmente, desta vez, 
como foi dito, o reino paradisíaco é eterno.   

(Como uma nota de rodapé: este é um lugar apropriado para 
mencionar por que as bênçãos e benefícios anteriores não podem ser 
"espiritualizados".  A natureza destas Alianças restauradas não permitirá 
isso. Jesus Cristo morreu na Cruz para restaurar estas cinco Alianças. E 
os benefícios das Alianças são tanto temporais quanto espirituais.)   

... 
De acordo com Jeremias 31:31-37, Heb.10:16,17, e Romanos 

11, como crentes em Jesus Cristo, nós nos tornamos "cidadãos de Is-
rael" enxertados na árvore judaica de Romanos 11. Novamente - esta 
não é uma Aliança "nova." É um compêndio das cinco Alianças anterio-
res.   

Porém, é nova no sentido de uma coisa que é completamente 
desconhecida. Jesus Cristo, fazendo morada no crente, não só instrui o 
crente relativamente à Torá, mas Ele cumpre essas instruções no cren-
te. Ele ordena, e então provê o poder para ser cumprido o mandamento.   
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Isso é desconhecido.  Jeremias, o profeta, disse isso bem:   

"… Eis aí vêm dias, diz o Senhor, e firmarei uma "brit Hada-
shah"/Aliança Renovada com a Casa de Israel, e com a Casa de Judá; 
não conforme a Aliança que fiz com seus pais  no dia em que os levei 
pela mão, para os tirar da terra do Egito; porquanto eles anularam a 
minha Aliança… Porque esta é a Aliança que firmarei com a Casa de 
Israel; depois desses dias, diz o Senhor. Nas mentes (be kirbam - no in-
terior deles) imprimirei minhas leis, também nos corações lhas inscreve-
rei; Eu serei o seu Deus, e eles serão Meu povo." - Jer. 31:31-33.   

Note a palavra traduzida como "interior." Ela foi maltraduzida.  
A palavra hebraica é "junto deles." O Espírito Santo - que é o Espírito de 
Cristo - vai um dia se tornar o seu Consolador, o seu Guia, e virá para 
junto deles. Ele se tornará o seu companheiro constante, enquanto es-
creve as leis de Deus nos seus corações.   

Outro ponto importante: Romanos 11 é o "Quem é Quem" da 
Oliveira dos olhos de Deus. A Aliança Renovada foi feita para Israel, não 
para a Igreja!  As raízes da árvore são os patriarcas e profetas judeus, o 
tronco e alguns dos ramos são a nação de Israel, os judeus, e a maioria 
dos ramos são a Igreja. Não existe nenhuma árvore judaica de um lado 
e uma árvore gentílica chamada "a Igreja" do outro. Judaísmo e Cristia-
nismo não são "duas religiões separadas" como somos levados a acre-
ditar, mas os dois são uma continuidade espiritual da mesma árvore.  
Paulo declara isto [em Romanos 11].   

Nestes últimos dias... a igreja institucionalizada é descrita como 
um mero ramo. Deus está restaurando Suas Alianças com o Israel dos 
últimos dias. Como?, diz você. Primeiro, o Rabino Yeshuah [Jesus] 
"preencheu" a Torá (Mat. 5:17) com o Seu Espírito Santo.  Ele é a Torá 
Vivente. "… Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas", diz 
Jesus. "Não vim para revogar, vim para cumprir…" A palavra é 
"plerosai", preencher. Ele "preencheu" a lei. Onde? Dentro de nós. 
Quando nós recebemos o Rabino Yeshuah [Jesus] como nosso Senhor 
e Salvador, Ele passa a estar dentro de nós. Assim, a Torá está dentro 
de nós. E as Alianças (todas as 5) estão "preenchendo" nosso interior. 
Isso significa que os seus benefícios também estão em nosso interior.   

Isso é o que significa Aliança Renovada. 
 
 
Sobre o autor: Lynn Ridenhour foi Ministro Batista por 39 anos. 

Seus textos são dispostos no site: http://www.greaterthings.com/Ridenhour/ 
 

Traduzido por: César B. Rien 
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