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Introdução:
a tipologia bíblica

Os tempos da Antiga Aliança, mais precisamente o tempo do
Antigo Testamento descrito na Bíblia, foi um tempo marcado por
símbolos, tipos, prefigurações e sombras, os quaisapontavam para
algo maior que viria no futuro, isto é, a vinda do próprio Cristo.
Podemos chamar esse assunto de “tipologia bíblica”. Sendo assim, o
antigo Pacto foi administrado por muitas ordenanças tais como
promessas,profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascoal dadas
ao povo judeu,prefigurando, todas elas, o Messias (Cristo) que havia
de vir. Naquele tempo, essasordenanças, pela operação do Espírito
Santo nos corações, foram suficientes eeficazes para instruir e edificar
os crentes em Cristo, na fé.
A Theopedia, que é uma enciclopédia Bíblica Cristã, define assim a
tipologia bíblica:
“A Tipologia é um método de interpretação bíblica pelo qual um
elemento encontrado no Antigo Testamento é visto como
prefiguraçãodaquele encontrado no Novo Testamento. O inicial é
chamado de o tipo e o cumprimento é designado como antítipo.
Qualquer “tipo” ou “antítipo” pode ser uma pessoa, coisa ou
evento, mas muitas vezes o tipo é messiânico e frequentemente
relacionado à ideia de salvação. O uso da tipologia bíblica teve
maior popularidade nos séculos anteriores, embora nem agora seja
ignorado como hermenêutico.
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A interpretação tipológica é especificamente a interpretação do
Antigo Testamento baseada na unidade teológica fundamental dos
dois Testamentos, na qual algo nas Antigas sombras prefigura algo
no Novo. Portanto, o que é interpretado no Velho não é estranho
ou peculiar ou oculto, mas surge naturalmente fora do texto devido
à relação dos dois Testamentos.
Motivação
O estudo dos tipos, particularmente os tipos de Cristo, é motivado
por vários fatores relacionados ao uso do Novo Testamento no
próprio Novo Testamento. Em primeiro lugar, os autores de vários
livros do Novo Testamento usam o Antigo Testamento como uma
fonte de imagens apontando para Jesus. Entre as passagens mais
óbvias estão 1ª Coríntios 10:1–6, Gálatas 4:21-31 e a carta aos
Hebreus. De 1ª Coríntios, encontramos Paulo usando as
peregrinações do deserto como tipológicas da vida cristã, enquanto
em Gálatas, ele famosamente usa Sara e Hagar como tipológicos da
escravidão à Lei sob a Antiga Aliança contra a liberdade da graça na
Nova Aliança. O autor de Hebreus estava preocupado em escrever
explicando como o Antigo Testamento aponta para Jesus e; ao
fazê-lo, ele baseia-se fortemente em Moisés, o homem, bem como
na Lei mosaica, com seus sacrifícios e rituais do Templo.
Classificação de tipos
Existem vários tipos apresentados no Antigo Testamento. Os
principais entre estes são o tipo histórico, o tipo legal e o tipo
profético.
Tipos históricos
As pessoas no Antigo Testamento frequentemente são vistas como
tipos de Cristo. Por exemplo, Moisés, que conduziu o povo de
Deus para fora da escravidão no Egito e para o resto da Terra
Prometida, é claramente um tipo para o Messias de Deus, que
conduz seu povo da escravidão do pecado e para o resto da Nova
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Terra. Uma série de personagens do Antigo Testamento podem ser
vistas, dessa maneira, como tipos de Cristo, tais como:
Adão, cujo pecado trouxe a morte para todos (veja Jesus
como o segundo Adão);
Davi, o rei ungido de Deus;
Ester, que salva o povo de Deus mesmo quando Deus
parece ausente;
Eliseu, profeta de Deus que ressuscitou os mortos e
alimentou os famintos.
Podemos também incluir nessa categoria alguns dos “caracteres”
não-humanos da história bíblica: por exemplo, a rocha atingida por
Moisés em pecado, mas trazendo correntes de água vivificadora
(Números 20:1–13), ou o Templo em Jerusalém.
Tipos legais
Dentro da Lei de Moisés, muitos sacrifícios, ofertas e rituais foram
prescritos por Deus como a adoração a ser dada por Israel. Estes
sacrifícios apontavam, de diferentes maneiras, para o único
Sacrifício a ser oferecido na cruz pelos pecados de todo o povo de
Deus.
Tipos proféticos
A imaginação ocorre com frequência nos profetas e outras
profecias contidas nas Escrituras. Por exemplo, a promessa de
Gênesis 3:15 é lançada em termos da luta entre homens e serpentes,
e ainda contém o Evangelho, como a Semente da mulher esmaga a
cabeça da Serpente de uma vez por todas na Cruz; é por esta razão
que este verso é chamado de Proto-evangelho.
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Levantamento de perspectivas
O desenvolvimento histórico de perspectivas em relação à tipologia
é importante para a compreensão das questões. Por exemplo,
seguindo o período da Reforma, várias escolas distintas de
pensamento se desenvolveram. Entre os estudiosos conservadores,
havia três posições principais: Johannes Cocceius (1603-1669)
aplicava qualquer evento ou pessoa do Antigo Testamento que se
assemelhasse a um paralelo do Novo Testamento, aproximando-se
assim de uma abordagem alegórica. John March (1757-1839)
afirmou que os únicos tipos eram aqueles explicitamente declarados
como tipos no Novo Testamento. Mais tarde, Patrick Fairbairn
(1805-1874) mediou entre os dois aceitando tipos explícitos e
inferidos, afirmando que existiam muitas outras correspondências
no período do Novo Testamento que são enumeradas nos próprios
textos.
Com a ascensão do método histórico-crítico no século XIX, os
estudos não conservadores repudiam a unidade entre os
Testamentos e consideravam a tipologia um método inferior, uma
vez que as Escrituras continham as experiências religiosas díspares
de diversos grupos, em vez de uma registro histórico unificado.
A maioria dos estudiosos liberais modernos continua a
desconsiderar completamente a tipologia. Lampe argumenta que,
historicamente falando, a tipologia era tradicionalmente entendida
como o significado real do Antigo Testamento – um significado
lido pelo Espírito Santo, mesmo que ninguém no Antigo
Testamento pudesse entendê-lo. Ele conclui que não apenas isso é
antiquado e ultrapassado, mas que a tipologia não deve mais ser
perseguida.
Gerhard von Rad, que escreve a partir de uma perspectiva neoortodoxa , entende a tipologia apenas como um pensamento mais
ou menos analógico.
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Dentro do evangelicalismo, a visão tradicional é que os tipos
ocorreram porque Deus intencionalmente construiu imagens de
Cristo, e então colocou aquelas imagens dentro da história de Israel.
Questões no uso da tipologia
A tipologia representa uma parte vital da hermenêutica cristã
primitiva construída sobre a crença de que Deus está no controle e
unificou Sua Palavra e os eventos na história redentora. É
questionado se a tipologia é prospectiva (o tipo do Antigo
Testamento como divinamente ordenado predição) ou retrospectiva
(o antítipo Novo Testamento como analogamente relacionado mas
não prefigurado no tipo). É provável que a solução esteja no meio.
Os autores e participantes do Antigo Testamento não
reconheceram necessariamente qualquer força tipológica no
original, mas no plano divino o evento inicial antecipou a realidade
posterior. Assim, a coroação de Davi (por exemplo, Salmos 2; 72;
110) de fato prenunciou a entronização de Jesus como o Messias
real, embora não fosse uma previsão direta.
O termo que melhor descreve este equilíbrio é “cumprimento de
promessa”, como sugerido por Moo. O tipo do Antigo Testamento
é promissório e o antítipo do Novo Testamento cumpre o
propósito divino implícito no evento anterior. No entanto, não há
necessidade de afirmar que Deus tinha um significado no tipo
doAntigo Testamento do qual o autor humano não estava ciente ou
que os textos do Antigo Testamento tinham um “sentido mais
completo” ou um significado mais profundo do que o realizado
pelos autores originais para explicar cumprimento profético ou
tipologia.
Uma abordagem canônica do problema afirma que qualquer texto
bíblico específico pode ser interpretado em termos de seu contexto
bíblico total. Em outras palavras, todas as Escrituras são
analogamente relacionadas, os escritores do NT puderam ver
muitos paralelos entre Jesus e as experiências religiosas de Israel
(por exemplo, o esbarrar de Davi com a morte em Salmos 16: 8-11;
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cf. Atos 2: 25-31). Sem precisar de nenhum impulso “mais
profundo” na passagem anterior”.1

Uma vez esclarecido a respeito da questão dos tipos do Antigo
Testamento, vamos estudar neste e-book sobre a história da nação de
Israel, como uma sombra da história triunfante da Igreja, que é o
Israel de Deus.

Bibliografia
1.

Theopedia – An encyclopedia of Biblical Christianity.
https://www.theopedia.com/ Acessado dia 30 de Janeiro de 2019.
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Fonte:

Parte 1
Gênesis 1:1
– “No princípio criou Deus
o céu e a terra...” A criação do povo de Deus!

Todos nós aprendemos desde cedo que os dois primeiros capítulos
de Gênesis é sobre a criação do mundo e da humanidade. Fomos
ensinados que Gênesis capítulo 1 narra sobre a criação do sol, da lua,
das estrelas, plantas, animais, geologia, mares, rios e os primeiros
seres humanos. É claro, há um aparente silêncio a respeito dos
dinossauros e a idade exata do Universo. O que a maioria não sabe,
por causa da precariedade de nossos estudos bíblicos
denominacionais, é que Gênesis capítulos 1 e 2 fala muito além da
criação do Universo físico. O texto de Gênesis capítulos 1 e 2
também fala a respeito da criação do povo de Deus, ou da nação de
Israel. Deus inspirou Moisés para usar as coisas criadas para ilustrar a
criação de Seu relacionamento de aliança com Seu povo (como Ele
faz repetidamente através de muitos outros profetas em todo o
Antigo Testamento). Em outras palavras, Moisés usou o relato da
criação do mundo como um relato da criação do povo hebreu.
Por isto, alguns estudiosos do Preterismo afirmam que o assunto de
Gênesis capítulo 1 é exclusivo sobre a criação da primeira Aliança,
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sem ser necessariamente sobre a criação física. Não sou assim tão
dogmático como esses preteristas, pois acredito que devo manter as
duas coisas, ou seja, o relato da criação visto com duplicidade, isto é,
em referência a criação do mundo ao mesmo tempo em que se fala da
criação do povo de Israel. Segundo essa visão de Gênesis 1 como
sendo exclusivo sobre a criação da primeira Aliança, os três primeiros
capítulos de Gênesis seriam escritos em linguagem simbólica. Essa
visão da criação em Gênesis capítulo 1 pode parecer estranho à
primeira vista em nosso contexto moderno e científico, mas, no
passado, houve outros teólogos no século 19 que trataram os
primeiros capítulos de Gênesis simbolicamente, entre eles, Milton
Terry. Eu também creio que os três primeiros capítulos de Gênesis
possuem uma linguagem simbólica, mas nem por isto nego a
historicidade do evento da criação e dos primeiros seres humanos, da
mesma forma que não nego a historicidade dos eventos do livro de
Apocalipse (embora este livro esteja carregado de imagens
simbólicas). Mas, mesmo com linguagem profundamente simbólica, o
Apocalipse trata de uma profecia histórica que iria ser cumprida “em
breve”, ou nos tempos da igreja primitiva.
Os crentes de hoje têm dificuldades em lidar com metáforas,
simbolismos e alegorias. Para eles é como se essas coisas fossem
sinônimo de fantasia. Todavia, é perfeitamente possível – como é o
caso do livro de Apocalipse – descrever eventos históricos reais em
linguagem simbólica. É claro que eu não nego que Gênesis trata da
criação do Universo físico, mas, mesmo que se esse livro bíblico
tratasse somente da criação do povo judeu e da primeira Aliança, isto
não mudaria em nada o fato de que realmente foi Deus quem criou
todo o Cosmos, pois encontramos essa verdade em outras passagens,
como em Colossenses 1:16-17; João 1:3; Romanos 1:20.
Eu sei muito bem que a ideia de Gênesis capítulo 1 ser também um
relato sobre a criação do povo de Israel e a primeira Aliança soa
muito estranho aos ouvidos. De fato é uma grande descoberta para a
maioria dos crentes evangélicos. Mas, o fato é que até hoje ninguém
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esgotou totalmente tudo o que os dois primeiros capítulos de Gênesis
tem a nos oferecer. Sobre isto, o reformador Martim Lutero escreveu
que “até agora não houve uma única pessoa na igreja que tenha
explicado tudo no capítulo com habilidades adequadas”.1
No livro intitulado “O Mundo Perdido de Adão e Eva – O debate sobre a
origem da humanidade e a leitura de Gênesis”, o autor, John Walton, diz
que “não deveríamos, portanto, ser dissuadidos de buscar um novo
conhecimento que possa conduzir à reinterpretação, pois, quando
assim fazemos, seguimos os passos daqueles intérpretes que vieram
antes de nós, talvez até subindo em seus ombros”.2
O fato é que nós, ocidentais, não podemos impor nossos
pensamentos ou concepções científicas modernas em uma literatura
tão antiga quanto a Bíblia. Devemos ter consciência de que pensamos
e interpretamos os textos bíblicos muitas vezes de forma bem
diferente das pessoas do mundo antigo. “Isso”, alerta John Walton,
“gera a advertência constante de que temos que tomar cuidado para
não impormos nossas categorias de pensamento na literatura que está
mais em casa no mundo antigo do que no nosso”.3
Uma prova que ignoramos o entendimento que os primeiros
leitores de Gênesis tiveram é que qualquer um deles, no mundo
antigo, quando liam Gênesis 2 – onde fala sobre o jardim do Éden –
rapidamente entenderiam que Adão e Eva foram colocados em um
espaço sagrado. Os leitores antigos também entenderiam que Gênesis
capítulo 1 é associado com a inauguração do templo, quando Deus
estava vindo para habitar o cosmos.4 Diferente deles, interpretamos
com uma mentalidade moderna. Às vezes tendemos a interpretar a
frase “haja luz” em Gênesis 1:3 como sendo o famoso “Big Bang” –
que é a moderna teoria científica/cosmológica dominante sobre o
desenvolvimento inicial do universo. Temos também a tendência de
interpretar em termos de biologia e química o fato do homem ter
sido feito do pó, sendo que os primeiros leitores israelitas entendiam
“pó da terra” como a mortalidade humana.
18

Então, para prosseguirmos, duas coisas devem ficar certas desde já
a respeito de Gênesis capítulos 1 e 2:
1. Gênesis capítulos 1 e 2 fala sobre a criação do Universo físico;

2. Gênesis capítulos 1 e 2 TAMBÉM fala a respeito da criação do
povo de Israel.

Sobre a criação do povo de Israel em Gênesis, quero que fique bem
claro ao leitor que não se trata de uma interpretação apenas, mas é
algo que a própria Bíblia deixa claro. Os profetas do Antigo
Testamento demonstram em seus escritos o tratamento que Deus dá
a Seu povo usando linguagem de criação. Veja o exemplo de Isaías
51:15-16:
“Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo
que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome.
E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra
da minha mão; para plantar os céus, e para fundar a terra, e
para dizer a Sião: Tu és o meu povo”.
(o grifo é meu)

Sobre o texto acima, John Owen, que foi o grande teólogo puritano
do século dezessete, escreveu:
“O tempo quando a obra aqui mencionada, de plantar os céus, e
lançar o fundamento da terra, realizado por Deus, foi quando ele
“dividiu o mar” (verso 15), e deu a lei (verso 16), e disse a Sião, “Tu
és o meu povo” – isto é, quando ele tirou os filhos de Israel do
Egito, e formou-os no deserto numa igreja e estado. Então ele
plantou os céus, e lançou o fundamento da terra; isto é, trouxe
ordem, governo e beleza, a partir da confusão da qual eles estavam
antes. Esse é o plantio dos céus, e o lançar do fundamento da terra
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no mundo. Portanto, quando menção é feita da destruição de um
estado e governo, é nessa linguagem que parece apresentar o fim do
mundo”.5

Na linguagem de fim do mundo – mais conhecida como “universo
em colapso” – é dito que “o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz,
e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas”
(Mateus 24:29). Esse tipo de linguagem é uma expressão figurativa,
com raízes na linguagem do Velho Testamento, que simboliza a
queda de autoridades poderosas. Os escritores do Novo Testamento
fazem uso dessa linguagem que denota mais que apenas a queda de
autoridades; figurativamente, ela fala do fim da própria velha aliança.
Assim como Deus, desde o princípio, trata o pacto com Israel em
termos de uma nova criação, assim também o fim desse mesmo pacto
é tratado como o fim do mundo.
Antes de prosseguir neste assunto, devo fazer um parêntese aqui. É
que fora a simbologia dos “céus e terra”, os céus e terra físicos
durarão para sempre, conforme se diz nas seguintes passagens:
“Lançou os fundamentos da terra; ela não vacilará em tempo
algum”.
(Salmos 104:5)
“A tua fidelidade dura de geração em geração; tu firmaste a terra,
e ela permanece firme”.
(Salmos 119:90)
“O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura em todas as
gerações”.
(Salmos 145:13)
“Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus.
Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. E
os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que
não ultrapassarão”.
(Salmos 148:4-6)
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“Uma geração vai, e outra geração vem; mas a terra para sempre
permanece”.
(Eclesiastes 1:4)

Ao contrário dos céus e terra físicos, os “céus e terra” simbolizando
o povo da Aliança poderiam acabar. Este é o chamado “fim do
mundo” ou “universo em colapso”. Veremos isto no próximo tópico.

Gênesis 1:2
– “E a terra era sem forma e vazia...” –
A terra de Israel era sem forma e vazia!
“E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do
abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.”
(Gênesis 1:2)

Segundo John Walton, “quando Gênesis 1:2 começa a narrar,
encontramos que o material já está presente (terra, mares) e que este
mundo rudimentar está coberto com água e escuridão. Novamente,
sabemos que as cosmologias do Antigo Oriente Médio
compartilhavam dessa suposição. Escuridão e mar são condições da
não ordem. Porém, se o material já está presente, o texto
imediatamente nos induz a questionar por que, já que ele contará as
origens materiais, ele não começa sem o material. Isso deveria
estimular nossa curiosidade”.6
A terra de Israel, quando cativa no exílio, é considerada como sem
forma e vazia. Mesmo sem forma e vazia, o material (terra de Israel e
as águas representando as nações pagãs) já está presente no mundo.
O texto de Jeremias 4:23 que fala da queda iminente de Jerusalém no
ano 587 a.C., diz assim:
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“Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia; também os
céus, e não tinham a sua luz”.

Uma vez que a Bíblia trata o exílio do povo judeu com a linguagem
de uma “terra sem forma e vazia”, obviamente podemos entender
que quando esse mesmo povo de Deus passou 430 anos de
escravidão no Egito (Gênesis 15:13; Gálatas 4:29), o espaço
geográfico da terra de Israel também estava sem forma e vazio. Muito
mais do que um espaço geográfico no Oriente Médio, a terra de Israel
é o “céu e terra” como sendo próprio povo de Israel. É assim que as
pessoas nos tempos bíblicos algumas vezes entendiam “céu e terra”:
“Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que
certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a
possuir; não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo
destruídos”.
(Deuteronômio 4:26 – o grifo é meu)
“Os céus manifestarão a sua iniquidade; e a terra se levantará
contra ele”.
(Jó 20:27)

Um comentarista assim descreve os textos acima:
“Agora, Moisés chamou o universo físico para testemunhar
contra o povo? [...] O céu físico revelaria iniquidade? A sujeira física
se levantaria contra ele? Passagens como essas usam hipérbole e
metáfora para descrever algo mais, algo espiritual ou pactual. A
Bíblia está cheia desse tipo de linguagem. Agora, eu não estou
dizendo que a Bíblia nunca usa “céu e terra” em um sentido físico.
Isso claramente ela o faz muitas vezes. No entanto, existem tantas
passagens, como as duas citadas acima, que mostram que “o céu e a
terra” têm um significado diferente do universo físico, que é pelo
menos digno de estudo”.7
“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia
as obras das suas mãos”.
(Salmo 19:1 – o grifo é meu)
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Frequentemente se diz que as maravilhas da criação, como o sol, a
lua e as estrelas (universo físico) mostram a glória de Deus. Mas se
dermos uma olhada em toda a passagem em contexto, veremos:
“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as
obras das suas mãos.
Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a
outra noite.
Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum
som; no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas
palavras, até aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, o
qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como
herói, a percorrer o seu caminho.
Principia numa extremidade dos céus, e até à outra vai o seu
percurso; e nada refoge ao seu calor”.

Podemos resumir assim o Salmo 19:
“Os céus físicos “proferem fala”? Eles mostram conhecimento?
Observe como esta passagem fala das atividades dos “céus”, e
como ela se refere a “eles” na terceira pessoa do plural [...] Quem é
que declara a glória de Deus? Esta passagem é sobre o povo de
Deus e tem claras declarações proféticas sobre a Nova Aliança e
Cristo como o noivo. É uma passagem de aliança usando linguagem
da aliança. Agora, isso significa que os céus físicos não mostram a
glória de Deus? Eu não estou dizendo nada disso. Eu acredito que
eles mostram. Eu acredito que os céus físicos e a terra são
extremamente gloriosos e eu louvo a Deus por eles. No entanto, o
físico não é o foco em muitas dessas passagens da aliança. Deus
está usando as imagens dos céus para mostrar uma verdade maior,
uma verdade espiritual.
Então você pode estar pensando, onde eu tenho essa ideia maluca
de que os céus e a terra representam o povo de Deus e Sua aliança
com eles? Você se lembra do que Deus disse a Abraão? Como ele
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seria o pai de muitas nações e como seus descendentes seriam
como as estrelas do céu e como o pó da terra?
Gênesis 13:16: ‘E farei a tua descendência como o pó da terra; de
maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua
descendência será contada’. Gênesis 15:5-6: ‘E o levou para fora, e
disse: Olha agora para o céu, e dize às estrelas, se és capaz de
enumerá-las; e disse-lhe: Assim será a tua descendência. E ele creu
no SENHOR; e ele contou a ele por justiça’”.8

Antes de entrarem na Terra Prometida, a promessa a Abraão foi
cumprida:
“Nesse mesmo tempo, eu vos disse: eu sozinho não poderei
levar-vos.
O SENHOR, vosso Deus, vos tem multiplicado; e eis que, já
hoje, sois multidão como as estrelas dos céus”.
(Deuteronômio 1:9-10)
“Com setenta almas, teus pais desceram ao Egito; e, agora, o
SENHOR, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus em
multidão”.
(Deuteronômio 10:22)

E Neemias se lembra:
“Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e trouxesteos à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a
possuírem”.
(Neemias 9:23)

Assim Deus preparou a base, quando comparou seu povo com as
estrelas do céu. A metáfora das estrelas (céu) e poeira (terra) foi usada
para descrever os descendentes de Abraão. Agora vamos um pouco
mais longe. Quando Moisés está se aproximando da morte e as
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pessoas estão se preparando para entrar e tomar a Terra Prometida,
veja como ele se dirige ao povo:
“Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que
te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a
vida, para que vivas, tu e a tua descendência...”.
(Deuteronômio 30:19 – o grifo é meu)
“Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos
oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras e contra
eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra.
Porque sei que, depois da minha morte, por certo, procedereis
corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho
ordenado; então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque
fareis mal perante o SENHOR, provocando-o à ira com as obras
das vossas mãos.
Então, Moisés pronunciou, integralmente, as palavras deste
cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel: Inclinai
os ouvidos, ó céus, e falarei; e ouça a terra as palavras da
minha boca”.
(Deuteronômio 31-28-30; 32:1 – o grifo é meu)
Quem deve inclinar os ouvidos? Toda a congregação de Israel. Essa
nação é o “céu” e a “terra” que deveria ouvir as palavras de Deus através
de Moisés.

Deus forma Seu povo
Vimos no tópico anterior que quando Deus organiza Seu povo,
tirando-os do Egito, dividindo o mar e dando Sua Lei, é o exato
momento em que Ele dá forma para a terra que “era sem forma e
vazia”. Vários textos dos profetas tratam Israel como que sendo
“formado” por Deus:
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“Mas agora, assim diz o SENHOR que te criou, ó Jacó, e que te
formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu
nome, tu és meu”.
“A esse povo que formei para mim; o meu louvor relatarão”.
(Isaías 43:1. 21)
“Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e
que te ajudará: Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem
escolhi”.
“Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e Israel, porquanto és meu
servo; eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti”.
“Assim diz o Senhor, teu redentor, e que te formou desde o
ventre: Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os
céus, e espraio a terra por mim mesmo...”.
(Isaías 44:2, 21, 24)
“Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou:
Perguntai-me as coisas futuras; demandai-me acerca de meus filhos,
e acerca da obra das minhas mãos”.
(Isaías 45:11)
“Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó; porque
ele é o que formou tudo, e Israel é a vara da sua herança: Senhor
dos Exércitos é o seu nome”.
“Não é semelhante a estes a porção de Jacó; porque ele é o que
formou tudo; e Israel é a tribo da sua herança; o Senhor dos
Exércitos é o seu nome”.
(Jeremias 10:16; 51:19)

Sobre a ideia da terra de Israel estar “sem forma e vazia”, John
Walton comenta:
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“Em Êxodo, parece que a aliança está desalinhada; o povo de
Israel não está em sua terra; são escravos no Egito. A presença de
Deus não pode ser percebida”.9

Quando Deus promete castigar Israel, Ele diz que:
“Eis que Eu mesmo te espalharei entre as nações e te expatriarei
por todas as terras; colocarei um ponto final à tua imundícia”.
(Ezequiel 22:15)

Quando a nação de Israel estava escravizada no Egito, eles estavam
como que solitários no abismo, espalhados pelas nações. A salvação
de Israel no deserto é descrita em termos do Espírito de Deus
pairando sobre uma superfície:
“Porque a porção do Senhor é o seu povo; Jacó é a parte da sua
herança.
Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário cheio de uivos;
cercou-o, instruiu-o, e guardou-o como a menina do seu olho.
Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus
filhos, estende as suas asas, toma-os, e os leva sobre as suas asas...”.
(Deuteronômio 32:9-11)

É nesta parte que Israel se enquadra em Gênesis 1:2, onde se diz
que “havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se
movia sobre a face das águas”. As “águas” é uma representação dos
“povos, e multidões, e nações, e línguas” (Apocalipse 17:15). Israel
estando espalhado entre os povos é a “terra” que estava espalhada
sobre as muitas “águas”. Enfim, é muito claro nas Escrituras que
quando os profetas se referem aos eventos históricos da saída do
Egito e a entrega da Lei no Sinai, eles tratam do tema da formação de
Israel como uma nova nação como se fosse a criação dos céus e da
terra, um trabalho das mãos de Deus. A formação miraculosa de
Israel foi assim uma imagem da Criação, uma recapitulação redentiva
da formação do céu e da terra.
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Gênesis 1:3-5
– “e fez Deus separação entre
a luz e as trevas...” –
A Antiga Aliança aconteceu a “noite” e a
Nova Aliança acontece durante o “dia”
“E disse Deus: Haja luz; e houve luz.
E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e
as trevas.
E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde
e a manhã, o dia primeiro”.
(Gênesis 1:3-5)

Quando Deus começa a formar Seu povo, tirando-os do Egito,
assim como na criação original, Ele dividiu a luz das trevas:
“E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel; e a nuvem
era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite; de maneira que
em toda a noite não se aproximou um do outro.
(Êxodo 14:20)

Nos tempos do Novo Testamento temos também um contraste
entre luz e trevas, bem como uma linguagem de criação que declara o
início da Nova Aliança, assim como foi na criação em Gênesis 1:3-5:
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi
feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam”.
(João 1:1-5)
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Um autor comenta:
“Começamos a entender que há algum elemento de metáfora
quando João usa a palavra “luz” para descrever Jesus. Também
vemos isso com o uso de João da palavra “trevas”. Fala de um
contraste que Deus quer que entendamos – um eterno contraste
projetado para defender a glória de Deus na mente de Seu povo.
Além disso, como Jesus é o Deus todo-poderoso, não faz sentido
que João esteja se referindo à criação do universo físico ou mesmo
ao começo de Jesus. Jesus não teve começo, a menos que, claro,
estamos nos referindo à Sua verdadeira manifestação na carne. É
possível que João esteja falando sobre o começo da Nova Aliança,
assim como Moisés estava falando sobre o começo da Antiga
Aliança? João refere-se a aspectos de ambos os pactos em sua
história do início da Nova Aliança, assim como Moisés se refere a
aspectos de ambos os pactos em sua história do início da Antiga
Aliança. João até diz: “A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a
verdade vieram por Jesus Cristo” (João 1:17). Tanto Moisés quanto
João contrastam a luz e a escuridão em todas as suas apresentações.
Assim, vemos que o início de ambos os livros [Gênesis e João] fala
de luz e trevas para estabelecer o contraste entre os dois pactos. Até
mesmo Paulo escreve mais especificamente sobre esse assunto em
2ª Coríntios 3: 6-14:
‘O qual nos fez também capazes de ser ministros de um
novo testamento, não da letra, mas do espírito; porque a
letra mata e o espírito vivifica.
E, se o ministério da morte, gravado com letras em
pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel
não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da
glória do seu rosto, a qual era transitória,
Como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito
mais excederá em glória o ministério da justiça.
Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi
glorificado, por causa desta excelente glória.
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Porque, se o que era transitório foi para glória, muito mais
é em glória o que permanece.
Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no
falar.
E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a
sua face, para que os filhos de Israel não olhassem
firmemente para o fim daquilo que era transitório.
Mas os seus sentidos foram endurecidos; porque até hoje
o mesmo véu está por levantar na lição do velho
testamento, o qual foi por Cristo abolido;
E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o
coração deles.
Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se
tirará’.
Glória é um termo que pode ser usado de forma intercambiável
com a luz. João faz isso em sua própria gênese da Nova Aliança:
João 1:14: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, (e
vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai), cheio
de graça e verdade”.
Ao olhar para Jesus Cristo, eles não estavam vendo a luz física,
mas sim a glória de Deus. É óbvio que na Nova Aliança a “glória
que se destaca” é muito maior do que a “glória que estava
passando”. Sob a glória da Antiga Aliança, as trevas do homem
foram mostradas. Mas em 2ª Coríntios Paulo chama a glória da
Antiga Aliança de uma glória que estava desaparecendo e até
mesmo um ministério da morte. Isto é, essa luz menor da Antiga
Aliança governava a escuridão (ou noite) do povo de Deus e
mostrava-os separados de Deus. No entanto, a luz maior da Nova
Aliança estava subindo (sobressaindo) para governar o brilho (ou
dia) do povo de Deus habitando em Sua presença. Essa luz menor
da Antiga Aliança governava a escuridão (ou noite) do povo de
Deus e mostrava-os separados de Deus. No entanto, a luz maior da
Nova Aliança estava subindo (sobressaindo) para governar o brilho
(ou dia) do povo de Deus habitando em Sua presença”.10
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Especificamente, o escritor de Gênesis escreveu sobre a
comparação entre os dois pactos, novamente, em termos de luzes:
“E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para
governar o dia, e o luminar menor para governar a noite; e fez as
estrelas.
E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra,
E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz
e as trevas; e viu Deus que era bom”.

No reino, o povo de Deus resplandece como resplendor:
“Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do
firmamento; e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas
sempre e eternamente”.
(Daniel 12:3)

O evangelho de Mateus também usa linguagem semelhante:
“Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”.
(Mateus 13:43)

Ainda em complemento a este assunto, a frase “e foi a tarde e a
manhã” aparece seis vezes em Gênesis 1, e é referente a cada dia da
criação. Os intérpretes literalistas argumentam que os dias devem ser
de 24 horas, porque incluem os indicadores de “tarde e manhã”.
Todos concordam que a denotação de “dia” refere-se ao período de
luz, que não é um período de 24 horas. O interessante é que a frase
começa com a palavra “tarde”, ou seja, começa a tarde ao invés de
cedo. A palavra hebraica ( ערבérev) usada para “tarde” também pode
ser “noite”, até às 22 00 horas. Depois daí se usa a palavra hebraica
Laila (noite).
Seguindo esse raciocínio, o teólogo Mc Durmon escreveu:
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“De fato, como James Jordan aponta, toda a economia do Velho
Pacto poderia ser vista biblicamente como sendo a “noite” e a Nova
Aliança como o “dia”.
A lua, claro, governa a noite (Salmo 136:9; Jeremias 31:35), e em certo
sentido toda a Antiga Aliança aconteceu à noite. Com o surgimento do
Sol da Justiça (Malaquias 4:2), o “dia” do Senhor está próximo
(Malaquias 4:1), e de certo modo a Nova Aliança ocorre durante o dia.
Como Gênesis 1 diz repetidamente, primeira noite e depois de manhã.
Na Nova Aliança, não estamos mais sob o regulamento lunar para os
tempos do festival (Colossenses 2:16-17). Nesse aspecto, Cristo é a
nossa luz”.
Seguindo esta mesma ideia, Zacarias profetiza no nascimento de João
Batista que ele seria “o nascer do sol do alto”, que deve “brilhar sobre
aqueles que se sentam nas trevas e na sombra da morte, para guiar
nossos pés no caminho da paz” (Lucas 1:78–79). A luz de Cristo cria o
dia eterno, de modo que na Nova Jerusalém,
“...a cidade não precisa do sol nem da lua para brilhar, pois a
glória de Deus a iluminou e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações
andarão por sua luz e os reis da terra trarão sua glória para ela.
Durante o dia (pois não haverá noite lá), seus portões nunca serão
fechados; e eles trarão a glória e a honra das nações para ele”.
(Apocalipse 21:23–24; compare com Isaías 60:19–20)”11

Diante dessas conclusões, podemos notar que existe uma maneira
melhor de pensar sobre “tarde e manhã”, bem diferente da proposta
dos intérpretes literalistas. Ao invés de dizermos que essa frase deve
significar algo literal, devemos examinar como a Bíblia usa essa
terminologia. Quando fazemos o exercício de comparar Escritura
com Escritura, vemos que a frase “tarde e manhã” é uma frase
hebraica incomum ou figura de linguagem para um período em curso
de tempo. O escritor de Gênesis, no caso Moisés, usa uma frase
semelhante quando ele escreveu sobre o suporte da lâmpada no
tabernáculo:

32

“Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do
testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até
a manhã, perante o Senhor; isto será um estatuto perpétuo para os
filhos de Israel, pelas suas gerações”.
(Êxodo 27:21 – o grifo é meu)

É fato, então, que Moisés não escreveu sobre um dia literal de 24
horas, mas sobre uma tarefa perpétua que os levitas deveriam realizar.
Podemos supor que a frase “tarde e manhã” é uma expressão
hebraica para um período indefinido de tempo. Veja o Salmo 90:5-6:
“Tu os levas como uma corrente de água; são como um sono; de
manhã são como a erva que cresce.
De madrugada floresce e cresce; à tarde corta-se e seca”.

Obviamente não poderíamos supor a partir desse Salmo que a erva
cresce até o vencimento em um dia de 24 horas. O que o Salmo
ensina é sobre uma estação, uma quantidade indefinida de tempo
como um dia. Em Tiago 1:11 temos as mesmas imagens que
encontramos no Salmo 90:5-6 para se referir ao tempo de vida dos
homens maus.
Considere também como Davi usa a frase “tarde e manhã”:
“De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei; e clamarei, e ele
ouvirá a minha voz”.
(Salmo 55:17)

Observe que Davi refere-se a constante oração e súplica diante de
Deus, sem alguma indicação de tempo definido de 24 horas.
Podemos então entender que a Antiga Aliança teve um período
indefinido de tempo até que Cristo se manifestou no mundo. A
“noite” do tempo da Antiga Aliança teve o seu ponto máximo
quando Cristo foi preso. O Senhor mesmo disse que “esta é a vossa
hora e o poder das trevas” (Lucas 22:53).
Um autor fez um excelente comentário sobre essa passagem:
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“Na Cruz, o relógio profético marcou meia-noite. A partir daí, um
novo dia iniciou-se. Porém, embora o dia comece no primeiro
segundo após meia-noite, ele não clareia de uma hora pra outra.
Aos poucos, as trevas vão passando, e cedendo lugar à Alvorada.
Antes que o Sol surja no horizonte, aparece a Estrela da Manhã.
A mensagem central do Apocalipse não é o fim do mundo, mas o
surgimento do Novo Dia, anunciado por Jesus, nossa Estrela da
Manhã.
Não estamos caminhando para meia-noite, e sim para o meio-dia,
quando não haverá mais sombras, e a luz do Sol da Justiça tudo
manifestará, até mesmo os segredos dos homens. O Juízo Final se
dará ao Meio-dia do relógio profético.
Cabe à Igreja trazer a Aurora do Novo Dia. “Quem é esta que
aparece como a alva do dia, formosa como a luz, brilhante como o
sol, imponente como um exército com bandeiras?” (Cant.6:10).
Esta é a Igreja de Cristo.
Devemos ter o mesmo propósito do Salmista, que declarou
profeticamente: “Eu despertarei a Aurora!” (Sl.109:2b). É a Igreja
de Cristo que deve trazer a Aurora ao mundo.
De acordo com Paulo, chegará o dia “em que Deus há de julgar
os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo”, e em outra
passagem o mesmo apóstolo afirma que em Sua Vinda, o Senhor
“trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios
dos corações” (Rm.2:16; 1 Co.4:5).
O que para nós será motivo de grande glória, para os que
perecem será motivo de vergonha e pavor. Suas obras serão
reveladas diante do Sol da Justiça. É por isso que não podemos nos
associar com as obras infrutuosas das trevas, antes, devemos
condená-las. “Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é
vergonhoso. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se
visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, ó
tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará”
(Ef.5:11-14).
No presente momento, enquanto Cristo não retorna para
estabelecer o Juízo Final, a Igreja deve cumprir o seu papel,
condenando as obras das trevas, em vez de ser cúmplices delas.
Não que tenhamos que julgar e condenar pessoas, e sim julgar e
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condenar suas más obras! E neste caso, condenar é sinônimo de
reprovar, não de sentenciar. Uma vez que o Dia começou a clarear,
“já é hora de despertarmos do sono”, afinal, “a noite é passada e o
dia é chegado” (Rm.13:11-12). Sem contar que somos “filhos da
luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não
durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios.
Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam,
embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do DIA, sejamos
sóbrios” (1 Ts.5:5-8ª)”.12

Bem diferente da primeira criação da Aliança, a Nova Aliança não
tem mais “tarde e manhã”, mas o “Dia eterno” que já amanheceu e
caminha para o seu ponto máximo:
“A Ele seja a glória, agora e no Dia eterno! Amém”.
(2 Pedro 3:18)
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2
Gênesis 1:6-10
– “E chamou Deus à porção seca Terra;
e ao ajuntamento das
águas chamou Mares...” –
A terra de Israel é cercada pelos
mares das nações pagãs!

“E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja
separação entre águas e águas.
E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que
estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a
expansão; e assim foi.
E chamou Deus à expansão Céus, e foi a tarde e a manhã, o dia
segundo.
E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e
apareça a porção seca; e assim foi.
E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas
chamou Mares; e viu Deus que era bom”.
(Gênesis 1:6-10)

Os teólogos preteristas pontuam que quando Deus “fez separação
entre as águas que estavam debaixo da expansão”, para que “apareça
a porção seca”, foi o momento em que Ele dividiu as águas do mar
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vermelho para produzir terra seca e plantar Seu povo em Seu Santo
monte:
“Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez
retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite; e o mar
tornou-se em seco, e as águas foram partidas.
E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco; e as
águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda”.
(Êxodo 14:21-22; 15:17)

...
“E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas
chamou Mares; e viu Deus que era bom”.

A partir da saída do Egito, o povo de Israel é separado dos mares
das nações pagãs. Para os rabinos a “terra” era a Palestina e os outros
países eram considerados sob a designação de “fora da terra”. Em
contraste com a “terra de Israel”, as nações eram consideradas
“mares”. Assim, o mundo gentio foi considerado como “mar” nos
tempos bíblicos:
“Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam
os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as
impetuosas águas.
Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as
repreenderá e elas fugirão para longe; e serão afugentadas como a
pragana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo
tufão”.
(Isaías 17:12-13)
“Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode
aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo.
(Isaías 57:20)
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“Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e
se alargará; porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas
dos gentios virão a ti”.
(Isaías 60:5)
“O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, e o
tumulto dos povos”.
(Salmos 65:7)
“Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado
o teu fim, a medida da tua avareza.
Como foi tomada Sesaque, e apanhada de surpresa a glória de
toda a terra! Como se tornou babilônia objeto de espanto entre as
nações!
O mar subiu sobre babilônia; com a multidão das suas ondas se
cobriu.
Porque o SENHOR tem destruído babilônia, e tem feito perecer
nela a sua grande voz; quando as suas ondas bramam como muitas
águas, é emitido o ruído da sua voz”.
(Jeremias 51:13, 41,42, 55)
A Bíblia constantemente diz que o Senhor Deus “fez o mar e a terra

seca” (Jonas 1:9). Israel e as demais nações são tratados da mesma
forma. “Em Gênesis 1:26, Deus determina “fazer” (‘ãsâ) a
humanidade à sua própria imagem. Essa é uma importante afirmação,
mas devemos perceber que ela não diz respeito unicamente aos
primeiros humanos. A Bíblia é clara em inúmeros lugares que Deus
“faz” (‘ãsâ) cada um de nós...”, inclusive, “Deus faz os israelitas (Dt
32.6, 15; Sl 149.2; Os 8.14) e as nações (Sl 86.9)”.1
Uma das características da Nova Aliança é que o “mar” não mais
existe:
“E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e
a primeira terra passaram, e o mar já não existe”.
(Apocalipse 21:1)
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Mas, o porquê de uma preocupação em falar que “o mar já não
existe”? No contexto imediato de Apocalipse 21:1, lemos:
“E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre
ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar para
eles”.
(Apocalipse 20:11)

A “terra e o céu” que fogem daquele que estava assetando sobre o
grande trono branco é a Antiga Aliança. Quando Cristo cumpriu toda
a Lei e os profetas, o “céu e a terra” ou a Antiga Aliança ficaram no
passado:
“Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem,
nem um jota ou um til jamais passará da lei, sem que tudo seja
cumprido”.
(Mateus 5:18)

Após a Sua ressurreição e Ascensão, o Senhor Jesus Cristo foi
entronizado no Céu. Foi naquele momento do primeiro século da era
cristã que Ele se assentou “no trono da sua glória; E todas as nações
serão reunidas diante dele” (Mateus 25:31-32). Enquanto muitos
pensam que Mateus 25:31-46 fala especificamente a respeito do Juízo
Final, na verdade, temos uma parábola que mostra o julgamento de
Cristo no decorrer da história e tem o seu ponto máximo no último
dia, conforme profetizado pelo profeta Isaías:
“E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e
estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em
foices; uma nação não levantará espada contra outra nação, nem
aprenderão mais a guerrear”.
(Isaías 2:4)

Quando Jesus disse em Mateus 25:31-32 que “todas as nações serão
reunidas diante dele”, de fato, isto foi uma afronta aos judeus, pois os
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mesmos não mais são diferenciados dos gentios. É por isto que o
apóstolo Paulo escreveu que:
“Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na
carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam
circuncisão feita pela mão dos homens;
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade
de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança,
e sem Deus no mundo.
Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo
sangue de Cristo chegastes perto.
Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e,
derrubando a parede de separação que estava no meio...”.
(Efésios 2:11-14)

Uma vez que Jesus Cristo derrubou “a parede de separação que
estava no meio” de judeus e gentios, logo, o “mar” das nações deixou
de existir. O mar é visto como aquilo que separa e dificulta e, muitas
vezes, ele tem simbolizado o antigo inimigo de Deus. Não havendo
mais o mar nos tempos da Nova Aliança, o resultado é que na
conclusão final deste novo céu e nova terra, não haverá nenhum
mundo pagão, mas apenas o Israel espiritual conforme Isaías 11.9:
“Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte,
porque a terra se encherá do conhecimento do SENHOR, como as
águas cobrem o mar”.

Em outras palavras, a “terra de Israel” será o mundo inteiro. A
antiga nação de Israel representou um tipo do Israel de Deus, que é a
Igreja (Gálatas 6:16). Numa glória maior, o Senhor Jesus garantiu que
em Seu Reino a Igreja cumprirá e dará os frutos que Israel não deu:
“Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será
dado a uma nação que dê os seus frutos”.
(Mateus 21:43)
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Portanto, a ausência do “mar” na era da Igreja (novo céu e nova
terra) é, naturalmente, uma imagem da vitória final da igreja. A
natureza simbólica do contexto favorece essa ideia. Os gentios eram
os povos imundos que a nação judaica evitava a todo o custo
conforme Atos 10.28. A Igreja de Cristo recebeu a missão para
conquistar todas as nações da terra (Mateus 28.18-20). Quando a
Grande Comissão chegar ao seu término, o mar (ou as nações pagãs
não regeneradas) ficarão no passado, no esquecimento. Isto está
escrito no Salmos 22:27-31:
“Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao
Senhor; e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face.
Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações.
Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os
que descem ao pó se prostrarão perante ele; e nenhum poderá reter
viva a sua alma.
Uma semente o servirá; será declarada ao Senhor a cada geração.
Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer,
porquanto ele o fez”.

Diferente do que aconteceu a nação de Israel, a Igreja não será
engolida pelo “mar” das nações. Note que semelhante ao que
aconteceu a Babilônia, que foi engolida pelo mar das nações
conforme vimos em Jeremias 51:13, 41,42, 55, a nação de Israel
também foi lançada no mar das nações. Veja o que diz Lucas 21:2024:
“Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então
que é chegada a sua desolação.
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes; os que
estiverem no meio da cidade, saiam; e os que nos campos não
entrem nela.
Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as
coisas que estão escritas.
Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias! Porque
haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo.
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E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão
levados cativos; e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os
tempos dos gentios se completem”.
(o grifo é meu)

O versículo acima tem conexão direta com Apocalipse 8:8:
“O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande
montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se
tornou em sangue...”.

Num e-book em que escrevi sobre Lucas 21, comentei sobre o
Apocalipse 8:8:
“A “grande montanha” é uma alusão a Jeremias 51:25-26 que fala
das intenções de Deus em julgar a cidade de Babilônia. Jeremias usa
linguagem semelhante:
“Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o
SENHOR, que destróis toda a terra; estenderei a mão
contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte
em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo
nem para fundamentos, porque te tornarás em desolação
perpétua, diz o SENHOR”.
(Jeremias 51:25-26)
Nas Escrituras, as montanhas frequentemente representam
autoridades ou reinos (Isaías 2:2). O mar é uma representação dos
povos pagãos (Salmo 98:7; Isaías 23:11; 41:5; Ezequiel 26:16-18;
Daniel 7:2-3). Em Apocalipse 8:8 temos a derrota de uma grande
cidade, que foi atirada no mar, ou seja, lançada entre as nações
gentílicas. A nação de Israel é conhecida na Bíblia como “monte da
tua herança” (Êxodo 15:17). O povo de Israel sempre foi
identificado através do monte Sião e Sinai.
Sendo assim, a “grande montanha ardendo em chamas [que] foi
atirada ao mar” é Israel sendo lançado entre as nações pagãs, e aqui
se cumpre a parte do Sermão profético quando diz que “cairão a fio
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de espada e serão levados cativos para todas as nações”. Isto
aconteceu na queda e destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. A
imagem abaixo é uma prova desse acontecimento”.2

A Igreja sendo o Israel de Deus cumpre todas as promessas de
Deus sobre a terra de Israel no Antigo Testamento, as quais eram
sombras, tipos e profecias, em contraste com a realidade, substância e
realização das quais o Novo Testamento fala. Nesse cumprimento
profético a “terra de Israel” (Igreja) engole o mar das nações. A Igreja
é constituída como Reino e Sacerdócio de Deus. Israel perdeu sua
posição especial e, infelizmente, este é um ponto esquecido entre os
cristãos de hoje.

Gênesis 1:11
– “E disse Deus: Produza a terra erva verde...” –
“E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente,
árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente
está nela sobre a terra; e assim foi.
E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua
espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua
espécie; e viu Deus que era bom.
E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro”.
(Gênesis 1:11-13)

Vimos anteriormente que ao mesmo tempo em que a formação do
povo de Israel é tratado com linguagem de criação, a sua destruição é
também é tratada com linguagem de des-criação, ou o “universo em
colapso”. Nesse tipo de linguagem temos a destruição da natureza
simbolizando a destruição do povo judeu. Quando a nação de Israel
sofreu a punição de Deus no ano 70 d.C., os juízos de Deus sobre os
judeus incrédulos são retratados simbolicamente no livro de
Apocalipse como se a própria natureza estivesse sendo destruída. Um
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desses símbolos de Apocalipse que tem conexão direta com Gênesis
1:11 é em relação as plantas:
“E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo
misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada
na sua terça parte; queimou-se a terça parte das árvores, e toda a
erva verde foi queimada”.
(Apocalipse 8:7)

Para entender quem eram as árvores, precisamos nos lembrar das
palavras de Jesus em Mateus 7:19:
“Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo.
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis”.

Quarenta anos depois essas palavras de Jesus se concretizaram. As
pessoas de Israel (representadas como árvores) foram lançadas ao
fogo. A Bíblia constantemente compara os seres humanos a plantas,
animais e símbolos celestes. A erva verde me lembra as palavras de
Davi no Salmo 37:1-2:
“Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja
dos que praticam a iniquidade.
Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão
como a erva verde”.

Aprendemos na linguagem de criação que ao formar Israel a terra
deveria ser povoada por pessoas que são comparadas com “árvores”,
“ervas verdes” etc. O objetivo era que o povo de Deus fosse como
árvores frutíferas (Gênesis 1:12), assim como “toda a árvore boa
produz bons frutos” (Mateus 7:17).
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3
Gênesis 1:14-19
– “Haja luminares na
expansão dos céus...” –
A observância de “dias, meses,
estações e anos” foi exigida sob
a Antiga Aliança
“E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para
haver separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais
e para tempos determinados e para dias e anos.
E sejam para luminares na expansão dos céus, para
iluminar a terra; e assim foi.
E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior
para governar o dia, e o luminar menor para governar a
noite; e fez as estrelas.
E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra,
E para governar o dia e a noite, e para fazer separação
entre a luz e as trevas; e viu Deus que era bom.
E foi a tarde e a manhã, o dia quarto”.
(Gênesis 1:14-19)

Vimos anteriormente que toda a economia do Velho Pacto poderia
ser vista biblicamente como que acontecendo de “noite”. Portanto,
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quando Gênesis 1:14 nos dá uma hermenêutica interpretativa para as
luzes celestiais como “sinais”, podemos interpretar que a lua, que
governa a noite (Salmo 136:9; Jeremias 31:35), deixou de existir com
o surgimento do Sol da Justiça prometido em Malaquias 4:2,
permitindo assim que a Nova Aliança ocorra durante o “dia”. Isto
está na sequência exata da frase “tarde e a manhã” repetida
constantemente em Gênesis 1. Na Nova Aliança, não estamos mais
sob o regulamento lunar para os tempos dos festivais judaicos:
“Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por
causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados,
Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
(Colossenses 2:16-17)

É na Nova Aliança que temos a imagem de uma cidade que já não
precisa do sol e da lua para brilhar. Isto é, entre outras coisas, uma
referência simbólica para o fim do culto tipológico ordenados por
Deus “para sinais e para tempos determinados e para dias e anos”
conforme o código mosaico. O objetivo do sol e da lua é para marcar
os tempos e as estações que os hebreus naturalmente associaram com
seu sistema sazonal de culto.
Mesmo um autor criacionista da terra antiga, como Bernard Ramm,
sugeriu a interpretação acima décadas atrás:
“O sol e a lua foram a funcionar para o homem para temporadas.
Por uma análise do uso da palavra estações Maunder indica que isso
significa estações religiosas, e não as quatro estações do ano. A
posição do sol indicada aos vários tempos para sacrifícios diários, e
a posição da Lua para sacrifícios mensais. Sete foi muito importante
para toda a economia judaica e figurado em sua astronomia e
estações religiosas”.2

A salvação em Cristo na Nova Aliança conduz a Igreja diretamente
a Deus. Não é mais o relacionamento de Deus mediada pelos ritos da
economia Mosaica com suas ordenanças tipológicas de padrões de
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adoração sazonais. Estas sombras da Antiga Aliança deixaram de
existir completamente no 70 d.C.
A Igreja sob a Nova Aliança, ao invés de ter a lua e o sol como
luzeiros para governar dia e noite, ela mesma está vestida do sol com
a lua debaixo de seus pés, conforme descrição de Apocalipse 12:1. O
objetivo era que Israel fosse luz para todos os povos:
“Sim, ele declarou: “De fato, pouco é para ti ser meu servo a fim
de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que
Eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo
que leves a minha salvação para todas as nações até os confins da
terra!”

Ao Israel no Antigo Testamento foi dado a posição de “luz do
mundo” para ser uma cidade edificada sobre um monte:
“Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e
seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje
lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas
as nações da terra”.
(Deuteronômio 28:1)

É tão somente na Igreja que vemos cumprida esta promessa:
“E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me
a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu.
E tinha a glória de Deus; e a sua luz era semelhante a uma pedra
preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal
resplandecente”.
(Apocalipse 21:10-11)

A luz que sai da Nova Jerusalém é um símbolo de Cristo e Seu
evangelho que restaura a relação entre Deus e o homem.
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“...e fez as estrelas”.
...e fez as estrelas.
E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra...”.
(Gênesis 1:16-17)

Junto a criação do sol e da lua temos também a estrelas “para
iluminar a terra”. Há um ponto curioso aqui que eu gostaria de
analisar sob duas perspectivas. Primeiro, os reis magos encontraram
Jesus porque seguiram a Sua estrela. Eles provavelmente fizeram uso
da astrologia (revelação geral) para levá-los até Cristo. A Estrela de
Belém teria sido extremamente significativa para todos os astrólogos
daquele período de tempo específico:
“A resposta que os eruditos bíblicos dão prontamente é que a
astrologia não teve nenhum papel na Estrela de Belém, que em vez
disso a estrela cumpriu a profecia de Balaão – “uma estrela de Jacó”
– uma estrela profética que os judeus anteciparam. Isso pode ser
verdade, mas o papel da astrologia também era importante. Isto é, a
mensagem de Mateus, que continha a terminologia astrológica, não
se destinava apenas aos judeus, mas também ao mundo helenístico
maior, onde os astrólogos exerciam influência poderosa e
prognósticos astrológicos que teriam sido seguidos sem hesitação.
O relato bíblico mostra não apenas que a estrela cumpriu a profecia
judaica de Balaão, mas também que o nascimento do Rei dos
Judeus foi validado por não-judeus praticando uma arte respeitada,
a saber, a astrologia. Devemos lembrar da importância da astrologia
no mundo helenístico”.3

O segundo ponto a se destacar é que além das estrelas literais, do
Universo físico, os magos se guiaram por estrelas simbólicas também.
Lembra-se que anteriormente destaquei que Deus comparou Seu
povo com as estrelas do céu? Uma vez que a metáfora das estrelas
(céu) e poeira (terra) foi usada para descrever os descendentes de
Abraão, podemos entender como os reis magos também se guiaram

50

pelo povo de Israel (estrelas) para encontrar a Cristo, pois sabiam que
ele seria o rei dos judeus:
“E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei
Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém,
Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? porque
vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo”.
(Mateus 2:1-2)

Observe o que o teólogo McDurmon comenta sobre o assunto:
“Balaão, assim como os magos, era do “oriente” (Números 22:5;
23:7; confira Mateus 2:1). Balaão era aparentemente um conhecido
vidente pagão, versado nas artes ocultas necessárias para
“amaldiçoar” (Números 22:6), para “adivinhação” (Números 22:7),
para “presságios” ou “encantamentos” (Números 23:23) e para
“oráculos” e “visões” (Números 24:4, 15–16). Nessa linha, o
filósofo judeu Filo chamou Balaão de mago (o mesmo termo grego
usado posteriormente pelos Magos em Mateus 2).
Os Paralelos abundam entre as duas histórias
Balaão viajou para o oeste (com dois servos, Números 22:22) para
trazer sua profecia a Balaque, o ímpio rei de Moabe, assim como os
magos trouxeram seus conhecimentos para o oeste, para Jerusalém,
e para o perverso rei Herodes.
Balaque desejou amaldiçoar e destruir Israel para preservar seu
próprio trono. Herodes conspirou para matar Cristo – o Novo
Israel – na esperança de permanecer rei.
Em ambos os casos, Deus usou os magos pagãos para preservar a
“semente” de Jacó (Números 24:5-7) e a “criança” (Mateus 2:1115).
Deus abençoou Israel através da “visão do Todo-Poderoso” de
Balaão (Números 24:4), e Ele salvou o Menino Jesus através de um
“sonho” dos Reis Magos e pelo “sonho” de José do “anjo do
Senhor” (Mateus 2:12-13).
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Quando os papéis das duas partes terminaram, eles
silenciosamente partem de suas respectivas cenas, retornando às
suas próprias terras (Números 24:25; Mateus 2:12). Somos deixados
com a providência de Deus como ênfase, não o papel ou as pessoas
do homem.
Além disso, a semelhança mais notável, e a mais relevante para
este artigo, é a profecia de Balaão sobre a “Estrela de Jacó”. O
profeta falou:
“Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de
perto; uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de
Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos
os filhos de Sete”.
(Números 24:17)
Em cumprimento da profecia de Balaão, Mateus começa o
segundo capítulo do seu evangelho informando aos seus leitores
que os magos do oriente chegaram a Jerusalém à procura daquele
que tinha “nascido rei dos judeus” (Mateus 2:2). Eles anunciam a
Herodes que viram Sua estrela e vieram adorá-lo. Embora os magos
soubessem ir a Jerusalém (afinal, eles viram a estrela que anunciava
o rei dos judeus), não sabiam onde encontrar o bebê. Sua astrologia
(revelação geral) só poderia levá-los até ali, mas as Escrituras
(revelação especial) precisavam ser consultadas para que os magos
completassem sua busca”.4

Em resumo, a ida dos magos do oriente para procurar Jesus em
Israel foi através da consulta de duas fontes astrológicas: uma literal e
outra simbólica. A literal é que através do estudo da astrologia eles
seguiram a estrela até Belém. A simbólica é que Deus diversas vezes
considerou que os hebreus eram como as “estrelas dos céus” para
iluminarem o mundo com a Sua Palavra. Os magos do oriente
observaram essas simbólicas “estrelas do céu”, pois tiveram acesso à
cultura e a história do povo hebreu, principalmente sobre a profecia
de Balaão sobre a estrela prometida. Eles então consultaram sobre a
profecia e, por isto, puderam perguntar em Jerusalém: “Onde está
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aquele que é nascido rei dos judeus?” (Mateus 2:2). Nossa função
como Corpo de Cristo hoje é também brilhar “como luzeiros no
mundo” (Filipenses 2:15), para que os pagãos possam nos observar
como “estrelas do céu” e encontrar a Cristo”.
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4
Gênesis 1:20-23
– “Povoem-se as águas de enxames
de seres viventes...” –
A terra de Israel foi povoada!
“Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres
viventes; e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus.
Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres
viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas
espécies; e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que
isso era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e
enchei as águas dos mares; e, na terra, se multipliquem as aves.
Houve tarde e manhã, o quinto dia”.
(Gênesis 1:20-23)

Assim como a Bíblia chama os seres humanos de “árvores” ou
“erva verde”, também os chama de “animais”. A Bíblia diz que os
seres humanos são como os peixes dos mares e dos rios. Na parábola
da rede de pesca, Jesus disse:
“O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao
mar, recolhe peixes de toda espécie.
E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e,
assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora.
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Assim será na consumação do século: sairão os anjos, e separarão
os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa; ali haverá
choro e ranger de dentes”.
(Mateus 13:47-50)

Note que Jesus disse que a rede lançada ao mar “recolhe peixes de
toda espécie”. Isto está em conexão com Gênesis 1:21 em que os
seres viventes foram criados “segundo as suas espécies”. Há pessoas
de toda a espécie na terra de Israel e no mundo. A comparação dos
homens com os peixes fica mais forte quando Jesus disse aos seus
discípulos:
“E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de
homens”.
(Mateus 4:19)

A Igreja tem a missão de penetrar nos mares (nações) para pescar
toda a sorte de homens e mulheres. Esta foi uma missão que Israel
não cumpriu, deixando de produzir os devidos frutos. Como já
vimos, Israel foi tragado pelos “mares” das nações. A Igreja como a
verdadeira Terra de Israel é que avançará sobre os mares das nações.
Na linguagem de des-criação, temos na praga da segunda taça em
Apocalipse que todo o ser vivente das águas morrem:
“E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em
sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente.
E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das
águas, e se tornaram em sangue”.
(Apocalipse 16:3-4)

Um bom estudioso do Preterismo sabe que o Apocalipse refere-se
ao julgamento de Deus contra Israel, e não sobre o fim do mundo
físico. Temos o cumprimento do simbolismo da morte de “toda a
alma vivente” das águas cumprida em várias batalhas dentro do
território de Israel nos anos 66-70 d.C. É fato histórico que
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Vespasiano abateu 6500 judeus da cidade de Tariquéia, que estava na
ponta sul do Mar da Galiléia. Eles foram abatidos no mar depois de
tomar os barcos para tentar fugir do ataque romano. Além disto,
Josefo cita batalhas navais que aconteceram naqueles dias. Essas
batalhas tiveram grandes derramamentos de sangue. Um autor assim
se expressa sobre Apocalipse 16:3-4:
“A visão faz referência aos judeus que tomaram o mar para lutar
contra os romanos. Em referenciá-los João diz que todos os seres
vivos morreram no mar (16:3). Isto não se refere principalmente
aos peixes, como aconteceu no Egito durante essa praga. Em vez
disso, refere-se principalmente aos judeus que tomaram o mar para
lutar ou fugir dos romanos. Todos eles morreram”.1

A Bíblia também compara as pessoas com as “aves do céu”:
“Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão
com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e
não se fatigarão”.
(Isaías 40:31)

O cuidado de Deus para com os filhos de Israel é tratado como o
cuidado da galinha para com os pintinhos:
“Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que
te são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como
a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste!”
(Mateus 23:37)

Quando Deus tirou Seu povo do Egito, Ele cita as “asas de águias”
para conduzi-los:
“Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre
asas de águias, e vos trouxe a mim...”.
(Êxodo 19:4)
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A criação dos animais terrestres
“E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua
espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e
assim foi.
E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado
conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua
espécie; e viu Deus que era bom”.
(Gênesis 1:24-25)

Uma das imagens mais usadas para comparar seres humanos com
animais é a dos “répteis”:
“Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a
força do inimigo, e nada vos fará dano algum”.
(Lucas 10:19)
“E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao
seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir
da ira futura?”
(Mateus 3:7)
“Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele:
Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir?”
(Lucas 3:7)
“Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo
maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a
boca”.
(Mateus 12:34)

A Escritura também compara os seres humanos aos cães, leões e
gados:
“Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros,
acautelai-vos dos falsos circuncidados”.
(Filipenses 3:2)
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“Porquanto cães me cercaram; A assembléia de malfeitores me
rodeou; Traspassaram-me as mãos e os pés”.
(Salmos 22:16)
“Para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança;
porque mais vale um cão vivo do que um leão morto”.
(Eclesiastes 9:4)
“Fora acham-se os cães, os feiticeiros, os fornicários, os
homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira”.
(Apocalipse 22:15)
“Tem-lhes sucedido o que diz o verdadeiro provérbio: Voltou o
cão ao seu vômito, e: A porca lavada tornou a revolver-se no
lamaçal”.
(2ª Pedro 2:22)
“Os seus vigias são cegos, todos eles são sem entendimento;
todos são cães mudos que não podem ladrar; sonham, deitam-se,
gostam de dormir”.
(Isaías 56:10)
“O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará ao pé do
cabrito; o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e
um menino pequenino os conduzirá.
A vaca e a ursa pastarão, as suas crias se deitarão juntas e o leão
comerá palha como o boi.
A criança de peito brincará sobre a toca do áspide, e a criança
desmamada meterá a mão na cova do basilisco.
Não farão dano nem destruirão em todo o meu santo monte,
porque a terra será cheia do conhecimento de Jeová, assim como as
águas cobrem o mar”.
(Isaías 11:6-9)
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Sobre o último texto acima, o pós-milenista John Jefferson Davis
escreveu:
“O capítulo 11 de Isaías contém ainda outra figura bem
conhecida das condições da era messiânica [...]
Na perspectiva pós-milenista, as referências à pacificação do reino
animal são entendidas como referências figuradas às mudanças
dramáticas na natureza humana rebelde, que podem ser produzidas
pelo evangelho. Tais efeitos serão mais dramaticamente visíveis
durante a glória dos últimos dias da igreja. Henry comenta que uma
“geração de víboras se tornará uma semente de santos”.
Frequentemente, nas Escrituras, os seres humanos contumazes e
rebeldes são descritos figurativamente como animais: “Raça de
víboras” (Mt 3.7, João o Batista aos fariseus e saduceus); “combati
em Éfeso contra as bestas” (1Co 15.32, Paulo sobre os seus
oponentes); ver também Atos 20.29 e Mateus 7.15.
Naquele dia, quando o nome de Cristo for exaltado de uma
maneira particularmente poderosa por meio do ministério de uma
igreja espiritualmente revitalizada, as nações buscarão a Cristo e ao
seu evangelho, e o Crucificado atrairá todos os povos para si (Jo
12.32) de uma forma extraordinária”.2

A criação do Homem Israel
“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a
nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves
dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil
que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicaivos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e
sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a
terra.
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E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê
semente, que está sobre a face de toda a terra; e toda a árvore, em
que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento.
E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o
réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para
mantimento; e assim foi.
E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a
tarde e a manhã, o dia sexto”.
(Gênesis 1:26-31)
“E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em
suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente”.
(Gênesis 2:7)

A criação do povo de Deus finalmente se conclui. Depois de ser
criado como um “céu e terra”, passar na divisão do mar em terra
seca, no final das contas, o “Homem” Israel é formado. Note que
esse povo não é criado do nada, mas de material pré-existente, o pó
da terra. O povo de Israel já estava no Egito, mas sem organização,
sem forma e vazio. Deus então os tira do Egito dando-lhes formação.
A Escritura trata a nação de Israel como se fosse um só homem:
“Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se
ajuntou, perante o SENHOR em Mizpá, como se fora um só
homem, desde Dã até Berseba, como também a terra de Gileade.
Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo:
Nenhum de nós irá à sua tenda nem nenhum de nós voltará à sua
casa.
Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de
Israel, unidos como um só homem”.
(Juízes 20:1, 8, 11 – o grifo é meu)

Nos tempos da Nova Aliança, a quebra da parede divisória estava
no horizonte para os judeus e para o mundo gentio, com o resultado
de que haveria “um homem novo” em Cristo (Efésios 2:11-22): “o
qual de ambos os povos fez um” (verso 14). Assim como Israel foi
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formado como um organismo vivo, a Igreja também é tratada como
um Corpo, isto é, o Corpo de Cristo. Quando Cristo instituiu Sua
igreja, Ele tinha em mente um organismo vivo, um corpo que seria o
Seu Corpo, formado por todos nós que somos os membros, sendo
Ele próprio a Cabeça. Esse corpo foi criado à sua imagem e
semelhança, com o objetivo de se desenvolver, atingir a maturidade e
chegar à “estatura de varão perfeito, à medida da plenitude de
Cristo…” (Efésios 4:13). A antiga nação de Israel não atingiu essa
plenitude.

...
“...e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se
move sobre a terra”.

Como já vimos que os seres humanos são chamados ou
comparados com os animais, Israel recebe o mandato de dominar
sobre eles. A nação de Israel foi colocadana na posição de rainha das
nações para dominar o mundo inteiro:
“Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e
seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje
lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas
as nações da terra”.
(Deuteronômio 28:1)
“Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha
aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações.
Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de
sacerdotes e uma nação santa’. Essas são as palavras que você dirá
aos israelitas”.
(Êxodo 19:5,6; ver também Ezequiel 16:1-14)

61

A Igreja toma essa posição de Israel, conforme Jesus disse: “o reino
de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus
frutos” (Mateus 21:43).
Sobre a Igreja é dito:
“...e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a
glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém!”
(Apocalipse 1:6)

A Igreja tem agora a mesma função que a nação de Israel tinha. Ela
deve dominar “os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o
gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a
terra”. Em outras palavras, a Igreja deve pescar, pregar e discipular
para homens de toda espécie, desde aqueles que são figurativamente
como a natureza dos peixes, répteis, gado etc.
“E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e
foi a tarde e a manhã, o dia sexto”.

O Novo Céu e Nova Terra estão agora criados, a era cristã em
oposição a era judaica, está dentro do mundo físico em desordem por
causa do pecado, mas isto será com o tempo eventualmente
resolvido. Apesar disso podemos dizer que a nova criação, assim
como a antiga, é igualmente boa: “e eis que era muito bom”. A
mesma descrição é dada para a antiga nação de Israel em Números
14:7:
“E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A
terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa”.
(o grifo é meu)

A Terra Prometida estava “cheia de inimigos e habitantes iníquos,
sem mencionar animais selvagens que são predadores”,3 e o recém
criado povo de Israel deveria conquistá-la. A partir da era cristã
temos uma nova Terra Prometida a ser conquista pela Igreja (o Israel
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de Deus), a qual não é mais um território localizado, mas trata-se do
mundo inteiro com seus homens gigantes e hostis, e “animais
predadores”.
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Parte 2
Gênesis 2
As conexões entre o Jardim
do Éden, o Templo
e a Terra Prometida
____________________________

Quando Deus conclui Sua criação formando o homem do pó da
terra, Ele assume Sua residência na terra recém criada. A criação dos
céus e da terra é como se fosse um grande Templo. Quando um
templo é inaugurado, geralmente a imagem de escultura da divindade
é colocada em seu interior, ou seja, é a peça final colocada em um
templo. Ao criar o ser humano a Sua imagem e semelhança, Deus
está vocacionando e chamando o ser humano para ser Seu vicegerente da criação. Na tipologia da nação de Israel sendo criada como
um ser humano do pó da terra, essa nação é chamada para ser benção
a todos os povos. As pessoas de Israel eram como imagens de Deus
que “foram colocadas no espaço sagrado, assim como as imagens dos
deuses babilônicos eram colocadas no local sagrado em seus templos,
para mediarem a presença e a revelação divinas. Contudo, as imagens
eram excluídas da adoração em Israel – somos as únicas imagens que
Deus permite”.1
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A presença de Deus é o centro da vida e da ordem no novo
mundo. Ao criar o ser humano, ou estabelecer a Sua imagem dentro
do Templo-mundo, Deus também estabelece Sua Lei:
“E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à
vista, e boa para comida; e a árvore da vida no meio do jardim, e a
árvore do conhecimento do bem e do mal”.
(Gênesis 2:9)

A antiga nação de Israel sendo a imagem e semelhança de Deus,
uma vez estabelecida na Terra Prometida, que é o Éden e o Templo
ao mesmo tempo, também recebe a Lei de Deus (Deuteronômio
30:15-20). Deus disponibiliza a vida através do relacionamento com
Seu povo.
No término da criação do mundo físico – sendo este um espaço
sagrado, o Templo de Deus – temos o descanso de Deus: “E
havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no
sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito” (Gênesis 2:2). Na
analogia da nação de Israel ser um “céu e terra” recém criado, há a
promessa do descanso:
“Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar
o Senhor vosso Deus; e vos dará repouso de todos os vossos
inimigos em redor, e morareis seguros”.
(Deuteronômio 12:10)

Há vários outros textos que falam dessa teologia do descanso para
Israel (Josué 1:13; 21:44; 2º Samuel 7:1; 1º Reis 5:4). A ideia do
“descanso” não se trata de relaxamento ou lazer, mas é a liberdade
que a nação teria de viver em paz em relação a conflitos com outras
nações, como também mostra que a sociedade israelita viveria em um
estado de ordem constante para ter seu lugar garantido na Terra
Prometida. A Igreja como um “Novo Céu e Terra” criado também
tem a promessa do descanso.
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Em Mateus 11:28-30 Jesus disse:
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.

Nessas palavras temos também a ideia de que o Senhor não está
oferecendo lazer ou relaxamento. Nos tempos do Antigo Testamento
a nação de Israel tinha que entrar no descanso de Deus, na parte
espiritual primeiro, para depois conquistar o ambiente físico em
redor. Esse mesmo princípio vemos também no Novo Testamento
em relação à Igreja. O fato é que pela desobediência Israel não entrou
no descanso de Deus (algo que não ocorrerá na Igreja), pois:
“Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: E repousou
Deus de todas as suas obras no sétimo dia.
E outra vez neste lugar: Não entrarão no meu repouso.
Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a
quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por
causa da desobediência,
Determina outra vez um certo dia, Hoje, dizendo por Davi, muito
tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, Não
endureçais os vossos corações.
Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois
disso de outro dia.
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus.
Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou
de suas obras, como Deus das suas.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia
no mesmo exemplo de desobediência”.
(Hebreus 4:4-11)
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Gênesis 1-3 forma unidade com Êxodo
O relato dos sete dias da criação foi escrito primeiramente para o
povo de Israel. Eles, sendo os primeiros leitores, deveriam entender
no relato da criação que o mundo é o espaço sagrado de Deus, no
qual Ele habitaria com Seu povo. Na criação, Deus estava preparando
um lugar para o Seu povo, assim como Jesus fez com Sua Igreja (João
14:3). No contexto do livro de Êxodo temos que desde o Éden, pela
primeira vez, Deus estava na criação dos “novos céus e terra” (Israel)
reestabelecendo Sua presença entre os seres humanos. A inauguração
do tabernáculo no livro de Êxodo marca esse reestabelecimento. O
Cosmos outrora perdido em Adão e Eva estava sendo restaurado ali
entre os hebreus. É por isso que Gênesis 1-3 forma uma unidade
com os últimos capítulos do livro de Êxodo.

Tarefas sacerdotais
Uma vez que o mundo é o espaço sagrado de Deus – no qual Ele
habitaria com Seu povo – cada cristão tem tarefas sacerdotais para
realizar, assim como é descrito sobre Adão e Eva no jardim do Éden.
Ao revelar para Adão e Eva que eles são seres mortais, o jardim do
Éden como espaço sagrado é onde o relacionamento com Deus trará
vida eterna. A nação de Israel, da mesma forma que Adão, tinha que
desenvolver as tarefas sacerdotais perante às nações do mundo.
Como Israel falhou em sua missão não dando os devidos frutos, cabe
agora a Igreja cumprí-la, como legítima Israel de Deus, pois em Cristo
“o mundo inteiro é agora a terra santa de Deus. Isso é o que a
Escritura profetizou, e é o que tem sido alcançado em Jesus, o
Messias. Todavia, essa herança é compartilhada apenas com o povo
de Jesus; e a forma pela qual isso ocorre é, definitivamente, por meio
de sua ressurreição”.2
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“O pecado de Adão significou não apenas que o homem morreu,
mas que ele perdeu o “reino” sobre o mundo”.3 A nação de Israel
sendo como o homem Adão, em sua falha também perdeu seu
reinado sobre o mundo. A Igreja não falhará dessa forma em sua
missão, pois Cristo garantiu que ela produzirá frutos:
“Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será
dado a uma nação que dê os seus frutos”.
(Mateus 21:43)

De acordo com o teólogo N.T. Wright, “exite um estreito paralelo
entre a vocação bíblica de Adão em Gênesis e a vocação bíblica de
Israel”.4 Pelo fato da Igreja ter um paralelo estreito e íntimo com o
segundo Adão que é Cristo, ela segue o exemplo de um Homem
perfeito. A nação de Israel seguiu o mau exemplo do primeiro Adão e
por isto falhou em sua missão de conquistar o mundo para Cristo.
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Parte 3
Israel no Egito.
A Igreja em Israel.

Neste capítulo, veremos sobre os paralelos incríveis entre o êxodo
de Israel no Egito e o êxodo da Igreja em Israel. Antes disso, é
necessário ver a identidade de Israel nos tempos do Novo
Testamento.
Em Apocalipse 11:8 diz:
“....e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que,
espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu
Senhor foi crucificado”.

Observe o leitor que nos tempos do Novo Testamento, por causa
de sua rejeição contra Cristo, a nação de Israel e principalmente sua
cidade, Jerusalém, recebe agora o nome dos antigos inimigos de
Deus. O Israel da Antiga Aliança agora é o “Egito” perseguidor do
povo de Deus, a Igreja. Da mesma forma também é chamada agora
de “Sodoma”, simbolizando sua imoralidade e também perseguição
contra a Igreja – assim como o justo Ló foi perseguido pelos cidadãos
de Sodoma. Com esses dados em mãos, vamos no próximo tópico
ver os paralelos incríveis desse novo êxodo, pois agora é a Igreja
(Israel de Deus) que foge de Israel (agora Egito e Sodoma).
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O Egito passa pela Grande Tribulação.
Israel também passa pela Grande Tribulação.
Quando o povo hebreu estava para sair do Egito, Deus enviou dez
pragas contra os egípcios. A décima praga foi o ápice do sofrimento
egípcio que a Bíblia diz nesses termos:
“Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como
nunca houve nem haverá jamais”.
(Êxodo 11:6 – o grifo é meu)

Devido a maldade daquela geração incrédula de judeus, o apóstolo
Paulo denuncia seus crimes e diz que a “ira, porém, sobreveio contra
eles, definitivamente”:
“Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas
de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus; porque também
padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que
eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente
mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos
perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os
homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que
estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de
seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles,
definitivamente”.
(1ª Tessalonicenses 2:14-16 – o grifo é meu)

Sobre essa ira, podemos notar que houve um período de quarenta
anos de desventuras que os judeus sofreram depois da morte e
ressurreição de Cristo até o ano 70 d.C. E nos mesmos termos que é
descrita a décima praga do Egito é também descrita a Grande
Tribulação futura que viria sobre a nação de Israel no cerco a
Jerusalém no ano 70 d.C.
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Observe a semelhança:
“Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como
nunca houve nem haverá jamais”.
(Êxodo 11:6 – o grifo é meu)
“...porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o
princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá
jamais”.
(Mateus 24:21 – o grifo é meu)

Observe o leitor que a semelhança do Egito antigo, o novo Egito
(Israel) também passa por uma Grande Tribulação sem igual na
história. Mas a história não para aí. Assim como o povo de Israel foi
salvo das garras de Faraó, rei do Egito, a Igreja, agora em um novo
êxodo, também escapa das mãos dos judeus incrédulos. É o que
veremos no próximo tópico.
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2
Um novo Êxodo acontece!
Quarenta anos no deserto...

“Disse ainda o Senhor: Certamente, vi a aflição do meu povo, que
está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores.
Conheço-lhe o sofrimento; por isso, desci a fim de livrá-lo da mão
dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e
ampla, terra que mana leite e mel; o lugar do cananeu, do heteu, do
amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu”.
(Êxodo 3:7-8)

Semelhante ao que o povo hebreu sofreu no passado nas mãos dos
egípcios, a Igreja também padece sofrimento por causa da
perseguição de Israel:
“Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e
na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por
causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus”.
(Apocalipse 1:9)
“Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas
de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus; porque também
padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que
eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente
mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos
perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os
homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que
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estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de
seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente”.
(1ª Tessalonicenses 2:14-16)

Depois que Moisés viu a sarça ardente, assim como o apóstolo João
viu o Cristo glorificado em Apocalipse, Moisés logo viu o Êxodo de
Israel do Egito. Da mesma forma, no tempo da escrita do livro de
Apocalipse, a Igreja estava prestes a desfrutar do Novo Êxodo da
perseguição de Jerusalém e, posteriormente, de Roma.
Em Isaías 43:18-19 o Senhor convocou a nação de Israel para não
se lembrar das coisas anteriores e, ao mesmo tempo, olhar para a
“coisa nova” que Ele faria. Dentro daquele contexto Ele estava
convidando a nação de Israel para esquecer o primeiro êxodo do
Egito. A “coisa nova” que Deus faria é a Nova Aliança em Cristo.
Assim, um novo êxodo iria acontecer. O remanescente iria sair de
Israel. E pelo fato de Israel não esquecer o êxodo do Egito e não
observar a “coisa nova” que Deus iria fazer, essa mesma nação iria
passar por um novo êxodo, mas desta vez como inimiga do povo de
Deus.
Por isso mesmo a nação de Israel tem sido comparada com nações
que foram antes inimigas e objetos da ira de Deus. A cidade de
Sodoma perseguiu o justo Ló, o Egito ao povo de Israel, agora, no
Novo Testamento, o mesmo Israel antes perseguido, persegue a
igreja de Cristo, e por isto, sofre as mesmas punições do Egito e
Sodoma.

A Igreja peregrina por quarenta anos
de perseguição judaica
Ao sair da terra do Egito a nação de Israel atravessa o mar
vermelho e, por quarenta anos, peregrina no deserto até entrar na
terra prometida. Os israelitas permaneceram quarenta anos vagando
pelo deserto por causa de sua revolta e recusa em confiar na
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promessa de Deus acerca da conquista de Canaã. O livro de
Apocalipse trata do julgamento contra a nação de Israel no ano 70
d.C., por ter rejeitado ao seu Messias, Jesus Cristo. No castigo da
Sexta Taça e da Sexta Trombeta (Apocalipse 16:12; Apocalipse 9:1315) em que é falado sobre o rio Eufrates, temos uma conexão do
castigo contra Israel e sua travessia do mar vermelho. Sobre o castigo
da Sexta Taça descrito em Apocalipse 16:12, comentei o seguinte em
outro e-book:
“O fato do rio Eufrates secar mostra que há aqui uma conexão
com a abertura do mar vermelho. Porém, há uma troca aqui. Na
abertura do mar vermelho descrita em Êxodo, Deus intervém para
ajudar Israel e punir os egípcios. Na imagem descrita aqui em
Apocalipse Deus está intervindo “para punir Israel e ajudar os seus
inimigos. Embora, certamente, Deus literalmente secou o Mar
Vermelho, este não é o caso da imagem aqui. A comparação é para
aumentar a metáfora. Deus está dizendo que Ele vai tornar mais
fácil para os inimigos de Israel para vir rapidamente a partir dos
campos de fronteira dos romanos para atacar Jerusalém”.1

A Igreja, então, se mostra vitoriosa contra Israel assim como os
hebreus foram vitoriosos contra as forças de Faraó ao atravessarem o
mar vermelho. No contexto de Apocalipse a situação se inverte para a
antiga nação de Israel. Mas há uma diferença muito grande acerca da
peregrinação de Israel por quarenta anos no deserto e a peregrinação
da Igreja por quarenta anos sendo perseguida por essa nação. Já
vimos que os israelitas ficaram quarenta anos no deserto por causa de
sua incredulidade e desobediência. No caso da Igreja não é por causa
de desobediência. Quando a Igreja entra em um novo êxodo, ela
entra para pregar o evangelho tanto para o Israel apóstata como para
às nações. E aqui temos um contraste muito grande entre a Igreja
como Israel de Deus e o Israel do Antigo Testamento. É que quando
os hebreus saíram do Egito, a nação egípcia ficou para trás com os
exércitos de Faraó afogados no mar vermelho ao mesmo tempo que a
peregrinação pelo deserto não gerou uma pregação entre as nações
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por parte de Israel. É certo que o Nome de Deus foi anunciado em
toda a terra por conta dos feitos dEle contra Faraó:
“...mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o
meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a
terra”.
(Êxodo 9:16)

O problema foi que o povo de Israel ao invés de anunciar sobre
Deus, ficaram murmurando em desobediência em várias ocasiões. O
fato é que a Igreja do primeiro século da era cristã cumpriu o anúncio
da Boa Nova em todo o mundo romano antes da destruição de
Jerusalém no ano 70 d.C. O Senhor Jesus profetizou sobre isso em
Seu Sermão Profético em Mateus 24:14:
“E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para
testemunho a todas as nações. Então, virá o fim”.
(Mateus 24:14)

A palavra “mundo” no contexto do texto acima não é uma
referência ao Planeta Terra. Para ser uma referência ao Planeta Terra
teríamos a palavra grega kosmos. A palavra “mundo” no texto de
Mateus 24:14 é oikoumene e literalmente significa “terra habitada”.
Esta palavra era conhecida como uma designação do Império
Romano, tanto na Bíblia como em outros autores extrabíblicos. Só
para citar um exemplo, Lucas 2:1 que antes era traduzido assim: “E
aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César
Augusto, para que TODO O MUNDO se alistasse”, atualmente os
tradutores da Bíblia acertadamente traduzem “TODA A
POPULAÇÃO DO IMPÉRIO”.
E a Igreja apostólica do primeiro século da era cristã cumpriu a
pregação em todo o Império Romano, a fim de que o fim de
Jerusalém pudesse chegar. Várias passagens dão testemunho dessa
eficácia, vitória e triunfo da Igreja:
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“Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca
de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé”.
(Romanos 1.8 – o grifo é meu)
“Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual
já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já
chegou a vós, como também está em todo o mundo; e já vai
frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes
e conhecestes a graça de Deus em verdade”.
(Colossenses 1.5-6 – o grifo é meu)
“Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não
vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual
foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu,
Paulo, estou feito ministro”.
(Colossenses 1.23 – o grifo é meu)

É interessante que a frase “toda criatura que há debaixo do céu”
encontra suporte na própria Bíblia como algo que significa todo o
Império Romano.
Observe isto lendo Atos 2:5:
“E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos,
de todas as nações que estão debaixo do céu”.

Exatamente todas as nações do Planeta Terra que existiam naquela
época estavam representadas por homens religiosos que residiam em
Jerusalém? Não! A explicação vem a seguir:
“Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia,
Judéia, Capadócia, Ponto e Asia,
E Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e
forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos,
Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias
línguas falar das grandezas de Deus”.
(Atos 2:9-11)
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Por fim, a Igreja demonstrou que deu frutos, assim como Jesus
falou que aconteceria quando o Reino fosse dado a outra nação (a
Igreja). É garantido pelas Escrituras Sagradas que a Igreja vai de fato
cumprir a sua missão de pregar e discipular as nações até o fim dos
séculos.

Deus desce no monte Sinai.
Jesus desce do Céu.
Outra questão que mostra a triunfante história da Igreja em
contraste com a sombra que foi a nação de Israel é sobre Cristo e
Moisés. Moisés é uma tipologia de Cristo. Moisés como grande líder e
legislador prefigura Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é superior a
Moisés, chegando este último a escrever e profetizar a respeito de
dEle:
“Suscitar-lhes-ei do meio dos seus irmãos um profeta semelhante
a ti; e deveras porei as minhas palavras na sua boca e ele certamente
lhes falará tudo o que eu lhe mandar”.
(Deuteronômio 18:18-19)

Quando o apóstolo Pedro citou esta profecia, ele não deixou
dúvida de que se referia a Jesus Cristo (Atos 3:19-23). Na cena da
transfiguração (Mateus 17:1-3) em que Pedro, Tiago e João estavam
presentes, temos um paralelo com a descida de Deus no Monte Sinai
(Êxodo 19:1-25). Éjustamente por isso que os eventos históricos na
história de Israel são vistos como a demonstração “tipológica”
externa da obra eterna de Cristo, pois na aparição de Moisés e Elias
falando com Jesus, os três apóstolos viram em Moisés representado o
pacto da Lei, o arranjo teocrático da congregação e a libertação da
nação de Israel sendo transferida em segurança para a Terra
Prometida. Assim, a visão de Moisés e Elias na transfiguração
77

indicava que Jesus Cristo faria uma obra semelhante a esses dois
profetas, sendo a obra de Cristo em escala maior do que a deles.
Assim como Moisés subiu ao monte para pegar às tábuas da Lei,
Cristo subiu ao monte para se manifestar claramente que o Filho de
Deus não só é o ‘profeta maior do que Moisés’, mas também o
próprio Messias prometido. Em Moisés temos que a lei foi dada por
seu intermédio de Moisés; mas a “graça e a verdade vieram por meio
de Jesus Cristo (João 1:17). Em Moisés e suas Leis temos uma
limitação de espaço geográfico e tempo, pois a Lei foi entregue
somente a Israel. Mas em Cristo temos Seu domínio universal através
da Grande Comissão (Mateus 28:19-20). Diferente da nação de Israel,
à Igreja conquistará nações e se cumprirá as seguintes profecias:
“Nos últimos dias, acontecerá que o monte da Casa do Senhor
será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os
outeiros, e para ele afluirão todos os povos.
Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do
Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus
caminhos, e andemos pelas suas veredas; porque de Sião sairá a lei,
e a palavra do Senhor , de Jerusalém.
Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações; estas
converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças, em
podadeiras; uma nação não levantará a espada contra outra nação,
nem aprenderão mais a guerra”.
(Isaías 2:2-4)
“As nações se encaminham para a tua luz, e os reis, para o
resplendor que te nasceu”.
(Isaías 60:3 – ver Apocalipse 21:24-26)
“O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo
o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será
reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão”.
(Daniel 7:27)
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A incredulidade dos novos espias
“Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de
Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel; de cada tribo de seus
pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles.
Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do
Senhor; todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel.
São estes os seus nomes: da tribo de Rúben, Samua, filho de
Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá,
Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Jigeal, filho de José; da
tribo de Efraim, Oseias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti,
filho de Rafu; da tribo de Zebulom, Gadiel, filho de Sodi; da tribo
de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Susi; da tribo de Dã,
Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da
tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Geuel, filho
de Maqui.
São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar
aquela terra; e a Oseias, filho de Num, Moisés chamou Josué.
Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã; e disse-lhes:
Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas.
Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou
fraco, se poucos ou muitos”.
(Números 13:1-18”

Para que Israel pudesse conquistar a Terra Prometida, a Canaã, foi
necessário antes enviar espiões para que pudessem fazer um
levantamento de todo seu território, seus perigos e detalhes
geográficos. Temos nesse episódio da história de Israel algo muito
semelhante e grandioso nos tempos do Novo Testamento. Tal como
Moisés escolheu doze espias para entrar em Canaã, o Senhor Jesus,
sendo Maior que Moisés; escolheu doze discípulos para que fossem
para o mundo inteiro - o qual na consumação de todas as coisas será
a Canaã Celestial, o Paraíso Restaurado nesta Terra.
A diferença entre os doze espias e os doze apóstolos é mais uma
clara demonstração de como a Igreja é vitoriosa e Israel é apenas uma
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sombra. Dos doze espias que Moisés enviou, dez tiveram atitude
incrédula ao duvidarem das promessas de Deus:
“Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não
poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que
nós.
E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam
espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é
terra que devora os seus moradores; e todo o povo que vimos nela
são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes (os filhos de Anaque são
descendentes de gigantes), e éramos, aos nossos próprios olhos,
como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos”.
(Números 13:31-33)

Dos doze discípulos que o Senhor Jesus escolheu, apenas um teve a
incredulidade para não ir e conquistar o mundo:
“Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de doze?
Contudo, um de vós é diabo.
Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes; porque era quem
estava para traí-lo, sendo um dos doze”.
(João 6:70-71)

A Igreja começa vitoriosa. O número de seus desistentes é apenas
um em doze. Os apóstolos destemidamente saem pelo mundo para
conquistar as nações para Cristo. A Igreja mesmo sob perseguição
intensa de Israel (o novo Egito), conseguiu conquistar de tal forma os
limites do mundo romano que aos romanos Paulo disse que “em
todo o mundo é anunciada a vossa fé” (Romanos 1:8), e aos
Colossenses o mesmo apóstolo escreveu que “a palavra da verdade
do evangelho” já “está em todo o mundo; e já vai frutificando”
(Colossenses 1:5-6) e que o evangelho já “foi pregado a toda criatura
que há debaixo do céu” (Colossenses 1:23).
Os dez espias incrédulos do Antigo Testamento também tinham
memória curta, pois se esqueceram que “viram a minha glória e meus
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sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram” (Números
14:22). Diferente deles, a Igreja tem o Consolador, o Espírito Santo,
o qual além de ensinar “todas as coisas”, também faria os discípulos
se “lembrar de tudo o que vos tenho dito” (João 14:26). Até mesmo
perante os tribunais do mundo, aos discípulos presos à ordem era
para que “não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque,
naquela hora, vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não
sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em
vós” (Mateus 10:19-20).
Os dez espias incrédulos eram o tipo de gente que vivia do aqui e
do agora, pois dissderam que o povo de Canaã era “poderoso”
(Números 13:28). Mas a Igreja desde o seu começo estava ciente não
só que Deus fez maravilhas no passado, como também de que havia
todo o poder do Universo a seu favor:
“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade
me foi dada no céu e na terra”.
(Mateus 28:18)

A Igreja, portanto, não tem seu foco na impossibilidade, como
aqueles dez homens disseram: “Não poderemos subir contra aquele
povo” (Números 13:31), pelo contrário, ela sabe em quem tem crido
e, por isto, acredita na vitória (2ª Timóteo 1:12). A Igreja sabe que é
mais que vencedora por meio de Jesus Cristo (Romanos 8:37).
O grande problema dos dez espias era que cada um deles matinha
o Egito dentro de si, quando disseram: “Ah! Se morrêssemos na terra
do Egito!” (Números 14:1-2). A Igreja porém diz:
“Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma
coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e
avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”.
(Filipenses 3:13-14)
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A Igreja é marcada por atitudes de fé, “porque todo o que é nascido
de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a
nossa fé (1ª João 5:4). Uma vez que a Igreja vence o mundo, logo sua
conquista do mesmo é tão garantida que se cumprirá o que diz o
Salmo 22:27-31:
“Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da
terra; perante ele se prostrarão todas as famílias das nações.
Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações.
Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os
que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não
pode preservar a própria vida.
A posteridade o servirá; falar-se-á do Senhor à geração vindoura.
Hão de vir anunciar a justiça dele; ao povo que há de nascer,
contarão que foi ele quem o fez”.

Para concluir este capítulo, podemos ter a certeza de que Deus
cuida da Igreja em sua conquista do mundo (a nova Canaã), porque
ela Nele crê. Em Números 14:10 lemos que toda a congregação dos
filhos de Israel queria apedrejar Josué e Calebe. O mesmo aconteceu
e tem acontecido na Igreja, pois em seu meio há muitos incrédulos
infiltrados. Porém, a glória do Senhor sempre aparece para defender
os seus. A Igreja sempre pôde contar com a proteção de Deus em
meio às adversidades ocorridas no decorrer dos séculos. Os
incrédulos que dizem que não haverá melhoras neste mundo
conforme o evangelho avança não poderão desfrutar das bênçãos do
Senhor nesta vida e nem entrarão no Paraíso Restaurado.
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3
____________________________

Israel começa a conquistar
Canaã destruindo Jericó!
____________________________

Após os israelitas atravessarem o rio Jordão, eles cercaram a cidade
de Jericó por 7 dias, e as muralhas desmoronaram pelo poder de
Deus e então a cidade foi invadida e totalmente destruída (Josué 5:136:27). Tudo isto aconteceu sob a liderança de Josué – um tipo de
Cristo. A cidade de Jericó era o grande e poderoso empecilho para os
israelitas. Se essa cidade não fosse destruída, muito provavelmente ela
seria mais tarde um problema para o povo de Israel. É interessante
que temos nesse episódio da destruição de Jericó um paralelo com a
destruição de Jerusalém no ano 70 d.C.

A Igreja começa conquistar o mundo
e Jerusalém é destruída!
A comparação da cidade de Jerusalém terrena com a Jerusalém
celestial mostra-nos que a primeira é considerada pelo apóstolo Paulo
como uma “escrava”:
“Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém
atual, que está em escravidão com seus filhos.
Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe...”.
(Gálatas 4:25-26)
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A Igreja embora já tivesse conquistado todo o mundo romano com
a pregação do evangelho do Reino, conforme profetizado por Jesus
em Mateus 24:14, ainda precisava ser livre do empecilho da
perseguição dos judeus. O apóstolo Paulo chega a dizer que os judeus
de seu tempo, além de serem perseguidores da Igreja, também eram
“adversários de todos os homens”:
“Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas
de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus; porque também
padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que
eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente
mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos
perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os
homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que
estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de
seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente”.
(1ª Tessalonicenses 2:14-16)

O Senhor Jesus em suas parábolas fez diversas advertências contra
a cidade Jerusalém. Na parábola das Bodas Ele disse que “o rei ficou
irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes
incendiou a cidade” (Mateus 22:7). Foi justamente isto o que
aconteceu a Jerusalém no ano 70 d.C. No capítulo 18 de Apocalipse
temos a descrição da Babilônia (Jerusalém) sendo destruída por um
grande incêndio:
“Todos os pilotos, todos os que navegam para qualquer porto,
todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficarão de
longe e, olhando para a fumaça do seu incêndio, clamarão: Que
cidade é semelhante a esta grande cidade?”
(Apocalipse 18.17-18)

A comentarista Margaret Barker escreveu que “Jerusalém era visível
de Jope, assim os comerciantes e marinheiros de Jope poderiam ter
visto a queima da cidade”.1 Assim como os muros de Jericó caíram
“tão completa foi a devastação praticada sobre a Cidade Santa que
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Josefo escreve que nada fora deixado que provasse que Jerusalém já
tinha sido habitada”2 - sem contar que do templo não sobrou pedra
sobre pedra que não fosse derrubada, conforme profetizou Jesus
(Mateus 24:1-2).
No cerco e destruição de Jericó houve a morte homens, mulheres,
crianças e animais. Apenas a família de Raabe foi poupada. O mesmo
aconteceu na destruição de Jerusalém. Houve um imenso banho de
sangue, seguido de coisas horríveis relatadas pelo historiador Flávio
Josefo.
Antes da cidade de Jericó ser destruída o Anjo do Senhor apareceu
para Josué:
“Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou; eis
que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma
espada nua; chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou
dos nossos adversários?
Respondeu ele: Não; sou príncipe do exército do Senhor e acabo
de chegar. Então, Josué se prostrou com o rosto em terra, e o
adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo?
Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as
sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué
assim”.
(Josué 5:13-15)

Semelhante caso temos no cerco e destruição a Jerusalém. Antes da
destruição de Jerusalém um homem chamado Jesus, filho de Anano,
aparece nas ruas de Jerusalém assombrando a nação de Israel com
poderosas advertências sobre o destino iminente daquela cidade antes
da chegada do exército romano. Temos muitas semelhanças do
testemunho dele com o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas
antes de nos concentrarmos nas semelhanças, vamos ver o que Josefo
escreveu sobre Jesus, filho de Anano:
“Quatro anos antes do começo da guerra, quando Jerusalém
gozava ainda de profunda paz e de fartura, Jesus, filho de Anano,
que era então um simples camponês, tendo vindo à festa dos
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Tabernáculos, que se celebra todos os anos no Templo, em honra
de Deus, exclamou: “Voz do lado do oriente, voz do lado do
ocidente, voz do lado dos quatro ventos, voz contra Jerusalém e
contra o Templo, voz contra os recém-casados e as recém-casadas,
voz contra todo o povo”. Dia e noite ele corria por toda a cidade,
repetindo a mesma coisa”.3

A partir do texto acima podemos apontar que “a primeira
semelhança começa com o nome “Jesus”. Como nosso Senhor Jesus
Cristo, Jesus, filho de Anano, é visto pregando por um período de
três anos e meio. O ministério de Jesus também durou três anos e
meio. A ideia de “voz dos quatro ventos” encontra eco em
Apocalipse 7:1-3 e implica que o julgamento que em breve
aconteceria em Jerusalém no Apocalipse passaria pela libertação dos
quatro ventos.
Como nosso Senhor Jesus Cristo, a lamentação profética de Jesus,
filho de Anano, é bem esclarecida por Jeremias (Jeremias 7:34). Outro
paralelo impressionante das palavras de Cristo com as de Jesus, filho
de Anano, é em relação a advertência aos recém casados, quando
disse: “voz contra os recém-casados e as recém-casadas”. Os recémcasados indicam que posteriormente as esposas ficarão grávidas, e é
justamente a respeito delas que o Senhor advertiu em Mateus 24:1920: “Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles
dias! Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no
sábado...”. A fuga de Jerusalém seria muito mais difícil para uma
grávida ou para mulheres com crianças pequenas.4
“Outra semelhança com Cristo e suas palavras e ações é que Jesus,
filho de Anano, agiu da seguinte forma: “mas ele não disse uma só
palavra para se defender, nem para se queixar de tão severo castigo” e
também: “sem injuriar nem ofender aos que o maltratavam...”.5 Sobre
o Senhor Jesus, Isaías 53:7 diz que “Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca...”. Do mesmo que Cristo em João 11:47-53,
Jesus, filho de Anano, foi odiado pelas elites religiosas como afirma
Josefo: “Algumas pessoas de condição, não podendo compreender
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essas palavras de tão mau presságio, mandaram prendê-lo e vergastálo”.6
Da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, filho de
Anano, morreu na Páscoa, no início do cerco a Jerusalém. Ele, de
fato, morreu na “última hora”, frase esta que na Bíblia às vezes se
refere ao fim da “era judaica” ou “idade”. O apóstolo João escreveu
que em seu tempo eles estavam vivendo a “última hora” (1ª João
2:18).7
Vejo na figura de Jesus, filho de Anano, um tipo de Cristo, uma
testemunha que aparece no momento certo para ver se alguma
“Raabe” e sua família pudesse escapar da destruição de Jerusalém.
Sobre escapar de Jerusalém o historiador da Igreja, Eusébio de
Cesareia, escreveu:
“E não apenas eles. Também o povo da igreja de Jerusalém, por
seguir um oráculo enviado por revelação aos notáveis do lugar,
receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar
certa cidade da Peréia chamada Pella. Tendo os que creram em
Cristo emigrado até lá desde Jerusalém, a partir deste momento,
como se todos os homens santos tivessem abandonado por
completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da
Judéia, a justiça divina alcançou os judeus pelas iniqüidades que
cometeram contra Cristo e seus apóstolos, e apagou dentre os
homens toda aquela geração de ímpios”.8

Após a queda de Jerusalém no ano 70 d.C. e a profecia cumprida de
Jesus que diz que “haverá grande aflição na terra e ira contra este
povo [povo judeu]. Cairão a fio de espada e serão levados cativos
para todas as nações...” (Lucas 21:23-24), a Igreja pôde suspirar um
pouco, pois o povo judeu que naquele momento era um de seus
piores inimigos não iria mais perseguí-la. Assim, o restante do mundo
até os confins da terra estava em aberto para o progresso do
evangelho.
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4
____________________________

O rei Davi,
um tipo de Cristo!
____________________________

O historiador da Igreja, Eusebio de Cesareia (265–339 d.C.),
escreveu que “os reis, [...] eram ungidos pelos profetas por inspiração
divina e faziam deles imagens de Cristo, pois efetivamente estes reis
já levavam em si mesmos a imagem do poder real e soberano do
único e verdadeiro Cristo, Verbo divino, que reina sobre todas as
coisas”.1
Ainda falando sobre os reis do passado de Israel, Eusebio continua:
“Ao menos nenhum deles, por mais que brilhasse por sua
dignidade e por sua honra entre os seus em tantas gerações, deu
jamais o nome de cristãos aos seus súditos, aplicando-lhes
figuradamente o nome de Cristo. Nem tampouco seus súditos
renderam-lhes a honra de culto, nem foi de nenhum deles a
disposição de que após a sua morte estivessem preparados para
morrer pelo mesmo a quem honravam. E por nenhum deles houve
tamanha comoção de todas as nações do vasto mundo. E assim é,
que a força do símbolo que havia neles era incapaz de operar como
operou a presença da verdade demonstrada através de nosso
Salvador.
Este não tomou de ninguém os símbolos e figuras do sumo
sacerdócio, nem descendia, quanto à carne, de família sacerdotal,
nem foi elevado à dignidade real por um corpo de guarda composto
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de homens; nem mesmo foi um profeta igual aos de antigamente
nem obteve entre os judeus nenhuma precedência de honra ou de
qualquer outro tipo; e, ainda assim, está adornado pelo Pai de todas
estas prerrogativas, e não por figura, mas em verdade mesmo”.2

Eusebio conclui:
“Assim, sem ter sido objeto de nada semelhante ao que
descrevemos, está proclamado Cristo com mais razão que todos
aqueles, e sendo Ele mesmo o único e verdadeiro Cristo de Deus,
encheu o mundo inteiro de cristãos, isto é, de seu nome realmente
venerável e sagrado. Já não são figuras e imagens o que Ele entrega
a seus seguidores, mas as próprias virtudes em sua pureza e uma
vida no céu com a própria doutrina da verdade”.3

Ao proclamar a Cristo com mais razão que todos aqueles reis de
Israel, Eusebio de Cesareia adequadamente nos mostra que os reis de
Israel, embora prefigurassem a Cristo, a glória corruptível deles era
apenas uma sombra perto da luz infinita dEle.
Neste e-book, procurei apenas analisar um poquinho a vida de dois
reis que prefiguraram a Cristo: o rei Davi e o rei Salomão. Acredito
que essas duas personagens são as melhores que representam a
imagem de Cristo como Rei; pois suas obras, batalhas, trabalhos e
ações exemplificam como seria o trabalho e vitória do Cristo Rei
através da Igreja em todo o mundo. Vamos começar pelo rei Davi
neste tópico.
Da vida de Davi podemos tirar uma imagem cristocêntrica, imagem
esta que pode ser aplicada a outros personagens bíblicos. Sobre Davi
um expositor bíblico escreveu:
“É evidente que por trás das unções reais de Davi nos seus
respectivos contextos históricos, há umsignificado espiritual muito
mais profundo. Sem dúvida Davi tocou alguma coisa em sua
experiência diante de Deus como o ungido do Senhor. Nessas
unções, Primeiro Davi era uma figura do Senhor Jesus Cristo, que é
o maior dos descendentes de Davi. Segundo nessas três unções
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vemos uma alusão às três principais funções para as quais os
homens eram ungidos no Antigo Testamento. Essas três funções
foram tipificadas em Davi e se cumpriram plenamente no Senhor
Jesus Cristo em seu tríplice ministério como profeta, rei e sacerdote:
1. Profeta - O ministério da Palavra (1 Rs 19.16). Os profetas às
vezes eram ungidos. Todos os verdadeiros profetas eram ungidos
pelo Espírito de Deus para pregar a Palavra de Deus.
2. Rei - Ministério de reinar e governar (1 Sm 10.1; 15.1,17; 16.1-3;
1 Rs 1.34-39)- Os reis de Israel e Judá eram ungidos para reinar.
3. Sacerdote - Ministério de reconciliação (Lv 8.1-13; Êx 30.20; Lv
21.12). Os sacerdotes eram ungidos para servirem no templo.
Quando examinamos a história de Davi, percebemos que ele
exerceu essas três funções, isto é, foi profeta, rei e sacerdote”.4

Na vida do rei Davi vemos que além de ser o rei ungido de Deus,
ele também era o libertador que livrava Israel de seus inimigos e dos
eventuais gigantes – como Golias -, mas também garantiu a segurança
da nação na Terra Prometida:
“Davi não depende de sua própria força ou de armas ou de
habilidade […] (1Sm 17.45-47). A essência dessa história, portanto,
é mais que Israel [sic] vencer o inimigo de seu povo; a essência é
que o próprio Senhor derrota os inimigos do seu povo. Esse tema
localiza a passagem na estrada principal da história do reino de
Deus que leva diretamente à vitória de Jesus sobre Satanás […]
Assim, a batalha entre Davi e Golias é mais que uma luta pessoal; é
mais que o rei de Israel vencendo um poderoso inimigo – é um
pequeno capítulo na batalha entre a semente da mulher e a semente
da serpente”.5

A Igreja também “não depende de sua própria força ou de armas
ou de habilidade”, pois “as armas da nossa milícia não são carnais, e
sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós
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sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de
Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo...” (2ª
Coríntios 10:4-5). Nos tempos do Novo Testamento em diante
vemos a constante proteção e luta de Cristo contra os Seus inimigos.
O reinado de Cristo é uma vitória após outra contra cada inimigo até
o fim da história:
“E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai,
quando houver destruído todo principado, bem como toda
potestade e poder.
Porque convém que ele reine até que haja posto todos os
inimigos debaixo dos pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte”.
(1ª Coríntios 15:24-26)

Sobre o último inimigo de Cristo ser destruído somente no fim da
história, temos algo semelhante perto do fim da vida de Davi:
“Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendolhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor...”.
(2º Samuel 7:1)

Semelhante a Cristo e como uma pequena sombra, a Bíblia diz que
“assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras; e o
Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações” (1º Crônicas
14:17).
Algo maior sobre Cristo o profeta Daniel escreveu:
“Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha
com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao
Ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele.
Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos,
nações e homens de todas as línguas o servissem; o seu domínio é
domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será
destruído”.
(Daniel 7:13-14)
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Sem sombra de dúvida Davi foi o maior rei de Israel e, por duas
vezes na Bíblia é chamado de “homem segundo o coração de Deus”
(1º Samuel 13:14; Atos 13:22). Mas Jesus é maior que Davi. Seu
domínio e conhecimento entre às nações alcançará todo o Planeta
Terra e durará para sempre. Embora Davi foi o “homem segundo o
coração de Deus”, Cristo foi é o homem que “não cometeu pecado,
nem dolo algum se achou em sua boca” (1ª Pedro 2:22).
Por fim, um “título comum para o Messias era “Filho de Davi”
(veja Mateus 9:27). O uso desse termo pelos judeus significava a sua
crença, com base na profecia, de que o Messias seria da linhagem de
Davi (2 Samuel 7:16). Em um diálogo no templo, Jesus cita o Salmo
110:1, apontando que Davi chama o Messias de “meu Senhor”
(Mateus 22:45). O Filho de Davi, portanto, é maior que Davi e tem
uma linhagem maior que uma linha terrestre de realeza”.6
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5
____________________________

O rei Salomão,
um tipo de Cristo!
____________________________

“Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais,
então, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá
de ti, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para
sempre o trono do seu reino.
Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho; se vier a transgredir,
castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de
homens.
Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de
Saul, a quem tirei de diante de ti.
Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante
de ti; teu trono será estabelecido para sempre”.
(2º Samuel 7:12-16)

O rei Salomão, filho de Davi, também representa um tipo de
Cristo. O Senhor Jesus é maior que Salomão. “O rei Salomão era
incomparável em sabedoria, riqueza, poder e prestígio (1º Reis 10:23–
24). Monarcas de todo o mundo visitaram Jerusalém durante o
reinado de Salomão e prestaram-lhe homenagem. No entanto, Jesus
disse: “E aqui está quem é maior do que Salomão (Mateus 12:42)”.1
Um expositor bíblico escreveu:
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“Apesar de tudo, Salomão também é um tipo de Cristo: figura
daquele que haveria de vir. A glória de Salomão é uma versão
terrena da glória celestial de Jesus. Sua sabedoria é retrato do reto
juiz que virá julgar vivos e mortos. Assim como todos de sua época
admiraram Salomão, Jesus é admirado há séculos, por todas as
filosofias, culturas e religiões. Assim como a rainha de Sabá veio
conhecer a sabedoria de Salomão, muitos já foram até Jesus ouvir
suas palavras de vida. Entretanto, Jesus também foi tentado a se
prostrar, mas manteve-se firme. Não deixou o tempo afastá-lo de
seu pai. Até diante da rude cruz, Jesus se abalou, mas, mesmo
assim, entregou-se à morte para cumprir os desígnios do pai”.2

Salomão tem paz por todos os lados.
Cristo aumenta Sua paz no mundo!
“O rei Salomão reinou sobre todo o Israel.
Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém
do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o
derredor”.
(1º Reis 4:1, 24)

O Senhor Jesus Cristo Reina sobre Sua Igreja, o Israel de Deus,
assim como Salomão reinou sobre o Israel natural. Mas muito além
da Igreja, Ele Reina sobre todas as coisas no Céu e na terra: “Jesus,
aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada
no céu e na terra” (Mateus 28:18).
E o apóstolo Paulo acrescenta:
“...e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que
cremos, segundo a eficácia da força do seu poder; o qual exerceu ele
em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à
sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e
potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir
não só no presente século, mas também no vindouro.
95

E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre
todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude
daquele que a tudo enche em todas as coisas”.
(Efésios 1:19-23)

Aparentemente não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo neste
mundo:
“Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que
lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio.
Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele
sujeitas...”.
(Hebreus 2:8 – o grifo é meu)

O que acontece é que a sujeição visível dos reinos deste mundo
acontece de maneira progressiva, pois “convém que ele reine até que
haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser
destruído é a morte” (1ª Coríntios 15:24-26).
Devemos levar em consideração que quando é dito que o rei
Salomão “dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém
do Eufrates, desde Tifsa até Gaza”, isto aconteceu de maneira
progressiva, através da alianças, através do conhecimento que esses
reis tiveram a respeito dele. Não foi do dia para à noite que Salomão
conquistou “paz por todo o derredor”. Além do texto de 1ª Coríntios
15:24-26 visto acima que ensina sobre uma conquista progressiva de
Cristo sobre seus inimigos, temos nas profecias Messiânicas o
ensinamento de que a conquista da paz por parte de Cristo é
progressiva:
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo
está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz; para
que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o
trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar
mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do
Senhor dos Exércitos fará isto”.
(Isaías 9:6-7 – o grifo é meu)
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Somente através do aumento de seu governo que acontece através
da Grande Comissão é que a paz virá definitivamente sobre todas as
nações. E naquele tempo, antes da Segunda Vinda de Cristo, se
cumprirá:
“Nos últimos dias, acontecerá que o monte da Casa do Senhor
será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os
outeiros, e para ele afluirão todos os povos.
Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do
Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus
caminhos, e andemos pelas suas veredas; porque de Sião sairá a lei,
e a palavra do Senhor , de Jerusalém.
Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações; estas
converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças, em
podadeiras; uma nação não levantará a espada contra outra nação,
nem aprenderão mais a guerra”.
(Isaías 2:2-4)

Observe o leitor que o julgamento e às correções de Cristo entre os
povos levará as nações a pacificação total e, numa glória maior,
poderá ser dito sobre o Reino de Cristo o que foi dito sobre os reis
Davi e Salomão:
“Salomão [...]... tinha paz por todo o derredor”.
(1º Reis 4:1, 24)
“Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendolhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor...”.
(2º Samuel 7:1)

De fato o mundo tem melhorado progressivamente desde os
tempos de Cristo, ao ponto do grande estudioso do assunto violência
e do progresso humano, Steven Pinker, poder ter escrito:
“Acredite se quiser — e sei que a maioria não acredita —, a
violência vem diminuindo desde o passado distante, e hoje
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podemos estar vivendo na era mais pacífica que nossa espécie já
atravessou. É verdade que esse declínio não tem sido uniforme, que
ele não zerou a violência e que não há garantias de que continue.
Mas o avanço é inconfundível, visível em escalas que vão de
milênios a meros anos, das guerras até o castigo físico de crianças”.3

Embora Steven Pinker seja ateu e acredite que a melhora do mundo
é fruto da “inspiração dos ideais do Iluminismo: razão, ciência,
humanismo e progresso”, e diga também que este “progresso não é o
resultado de alguma força cósmica, todavia, o progresso que temos
hoje é graças unicamente ao Princípe da Paz, Jesus Cristo.

Salomão constrói o Templo.
Cristo constrói o Templo espiritual, a Igreja!
“Então, Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem
sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do
Senhor , seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os
seus inimigos, até que o Senhor lhos pôs debaixo dos pés.
Porém a mim o Senhor , meu Deus, me tem dado descanso de
todos os lados; não há nem inimigo, nem adversidade alguma.
Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor , meu
Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho,
que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu
nome”.
(1º Reis 5:2-5)

Salomão construiu um templo temporário, o qual foi destruído em
determinada ocasião. Mais tarde, o templo que existia na época de
Cristo, era o famoso templo de Herodes. Sobre este último o Senhor
Jesus deu a sentença:
“Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos
digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada”.
(Mateus 24:2)
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Mas como tudo na Antiga Aliança, o templo judaico foi apenas uma
sombra temporária. Agora que estamos vivendo à luz do dia, a
realidade de Cristo, um terceiro Templo começou a ser construído.
Este Templo não é feito de pedras inanimadas. É feito de pedras
vivas:
“...também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados
casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus
Cristo”.
(1ª Pedro 2:5)

O Senhor Deus “não habita em templos feitos por mãos de
homens” (Atos 17:24), mas habita em pessoas: “Não sabeis que sois
santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? (1ª
Coríntios 3:16). O Senhor “Jesus ensinou que Sua ressurreição foi o
levantar do Verdadeiro Templo de Israel. Ele substituiu o sacerdócio,
sacrifícios e o santuário de Israel satisfazendo-lhes em Seu próprio
glorioso ministério sacerdotal e oferecendo, de uma vez por todas,
Seu sacrifício pelo mundo, isto é, tanto pelo judeu como pelo gentio.
Os crentes de todas as nações estão agora sendo construídos através
dEle neste Terceiro Templo, a igreja que Jesus prometeu construir”.4

O Senhor aparece na inauguração do templo.
Jesus volta para Sua Igreja quando o número
de Seus eleitos está completo!
Quando a última pedra de um templo é colocada em seu devido
lugar, é o momento em que o templo está pronto para a inauguração.
E foi justamente na inauguração do templo de Salomão que o Senhor
se manifestou:
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“Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e
consumiu o holocausto e os sacrifícios; e a glória do Senhor encheu
a casa.
Os sacerdotes não podiam entrar na Casa do Senhor , porque a
glória do Senhor tinha enchido a Casa do Senhor .
Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do
Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o
pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor , porque é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre”.
(2ª Crônicas 7:1-3)

Semelhante a esse episódio da história de Israel, os cristãos
“como pedras que vivem, [...] edificados [como] casa espiritual para
serdes sacerdócio santo” (1ª Pedro 2:5), esperam o dia em que a
última “pedra viva” vai completar a contrução do Templo espiritual,
fundamentado em Cristo.
O ensino de Jesus acerca de todos os que o Pai lhe deu nos mostra
que o número de eleitos tem um limite, em outras palavras, as
“pedras vivas” serão completadas no Templo espiritual. Todos os
teólogos - sejam eles arminianos e calvinistas - concordam que em
João 6:40, 44 ensina essa verdade:
“Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo
aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o
ressuscitarei no último dia.
Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer;
e eu o ressuscitarei no último dia”.

Uma vez completo o número dos eleitos, o Templo espiritual estará
pronto para a inauguração. Isto acontecerá na ressurreição final que
também é a Segunda Vinda de Cristo. Semelhante ao que aconteceu
no templo de Salomão em que Deus desce, na inauguração do
Templo espiritual de Cristo, em uma glória muito maior, Cristo virá
outra vez cumprindo Sua promessa: “e eu o ressuscitarei no último
dia”.
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Dessa forma, a história humana com suas tragédias e pecados
chegará ao fim. E nesse tempo todo Deus é aquele que está no
começo e no fim:
“Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo; também pôs a
eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as
obras que Deus fez desde o princípio até ao fim”.
(Eclesiastes 3:11)

Isaías 41:4 acrescenta:
“Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio
tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e
com os últimos eu mesmo”.

E assim, a Igreja que é mais que vencedora em sua história gloriosa,
chegará ao fim de sua jornada e poderá dizer o que o apóstolo Paulo
escreveu:
“Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé”.
(2ª Timóteo 4:7)
“Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá
dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós,
os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com
eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim,
estaremos para sempre com o Senhor”.
(1ª Tessalonicenses 4:16-17)
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Conclusão
____________________________

Aprendemos neste e-book através do ensino da Palavra de Deus
que a história de Israel aconteceu à “noite”. É por isso que os
elementos da Antiga Aliança eram sombras das realidades que
haveriam de vir quando em Sua manifestação Jesus Cristo trouxesse a
verdadeira luz. Muitas passagens do Novo Testamento mostram
claramente que os apóstolos consideravam que eles estavam vivendo
em um período de transição, em que a “noite” da Antiga Aliança
estava indo embora para dar lugar ao “dia eterno”. Eles consideravam
que naquele período em transição, a Antiga Aliança (o velho “céu e
terra”), estava prestes a desaparecer – isto aconteceu na destruição
final de Israel, Jerusalém e seu templo:
“Quando ele diz Nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo
que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer”.
(Hebreus 8:13)

A medida em que se aproximava a destruição de Jerusalém, seu
templo e o castigo dos judeus que rejeitaram a Cristo, o dia eterno
estava nascendo. Várias passagens demonstram esse ponto:
“Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos.
Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a
nossa salvação está mais próxima do que quando cremos.
A noite está quase acabando; o dia logo vem. Portanto,
deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da
luz.
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Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia,
não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e
depravação, não em desavença e inveja.
Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne".
(Romanos 13:11-14 – Nova Versão Internacional – o grifo é meu)
“Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é
verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e
a verdadeira luz já brilha”.
“Filhinhos, já é a última hora; e, como ouvistes que vem o
anticristo, também, agora, muitos anticristos têm surgido; pelo que
conhecemos que é a última hora”.
(1ª João 2:8, 18 – o grifo é meu)

O autor da carta aos Hebreus chega dizer que o “dia eterno”
poderia até mesmo ser visto pelos seus leitores:
“Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns;
antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o
Dia se aproxima”.
(Hebreus 10:25 – o grifo é meu)

O apóstolo Pedro também faz referência ao “dia eterno” em uma
de suas cartas:
“...antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia
eterno”.
(2ª Pedro 3:18)

Em resumo, o dia tão esperado nasceu no tempo dos apóstolos e,
por isto, já estamos vivendo no dia eterno, no novo céu e nova terra;
na era por vir. Caminhamos agora em direção para o meio-dia, que é
o momento em que o Sol brilha em toda a sua intensidade. Naquele
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momento tudo virá à tona sob a luz intensa da Verdadeira Luz que é
Jesus. Não haverá mais tarde e nem noite:
“As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque, nela, não
haverá noite”.
(Apocalipse 21:25)
“Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia,
nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e
reinarão pelos séculos dos séculos”.
(Apocalipse 22:5)

Para que tudo isso fosse possível, o Senhor teve que remover as
coisas que podem ser abaladas: a nação de Israel com seu sistema da
Antiga Aliança:
“...aquele, cuja voz abalou, então, a terra; agora, porém, ele
promete, dizendo: Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a
terra, mas também o céu”.
(Hebreus 12:26)

E a Igreja permanece inabalável por estar fundamentada em Cristo:
“Ora, esta palavra: Ainda uma vez por todas significa a remoção
dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas
que não são abaladas permaneçam.
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça,
pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e
santo temor; porque o nosso Deus é fogo consumidor”.
(Hebreus 12:27-29)
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