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Prioridade 
interpretativa

do N.T. sobre   
o A.T. 

Interpretação
Tipológica Cumprimento 

não literal  
das Profecias 

do  A.T. 



(a) Prioridade Interpretativa do N.T. sobre o A.T. 

O N.T. tem 
prioridade 
interpretativa 
sobre o A.T.

• O ponto de partida 
adequado para 
entender os textos do 
A.T., suas profecias e 
promessas 
relacionadas a Israel, 
não é o próprio A.T., 
mas o N.T.

Ideia defendidaAfirmação



(a) Prioridade Interpretativa do N.T. sobre o A.T. 

O N.T. tem 
prioridade 
interpretativa 
sobre o A.T.

• Temas escatológicos 
no A.T. são 
reinterpretados no 
N.T. 

Ideia defendidaAfirmação



(a) Prioridade Interpretativa do N.T. sobre o A.T. 

Os escritos do 
N.T., por vezes, 
introduzem 
mudanças, 
alterações ou 
reinterpretações 
ao significado 
original dos 
textos do A.T. 

• O argumento sugere 
que a promessas 
materiais feitas a 
Israel são 
reinterpretadas e 
encontram seu 
cumprimento 
espiritual na igreja.

Ideia defendidaAfirmação



(a) Prioridade Interpretativa do N.T. sobre o A.T. 

• O N.T. é revelação 
mais completa que o 
A.T., por oferecer mais 
informações, no 
entanto isto não 
implica em 
contradição, e sim em 
complementação. 

A revelação 
progressiva 
contribui, 
esclarece e alarga 
as revelações 
anteriores.

Resposta a esta ideia:



(a) Prioridade Interpretativa do N.T. sobre o A.T. 

• Lv 11 há várias leis 
sobre alimentos para 
a nação de Israel, que 
foram revogadas no 
N.T. (Mc 7.19).

• O N.T. afirma que o 
salvo não está sob a 
Lei de Moisés (Rm
10.4; Gl 5.18), no que 
diz respeito ao 
sacrifício, pois Cristo 
veio como oferta 
definitiva (Hb 9).

O N.T. tem 
autoridade para 
cancelar 
temporariamente 
as ordens, pactos 
ou instituições 
feitas no A.T., mas
que isto não valida 
as questões 
nacionais sobre o 
futuro de Israel.

Resposta a esta ideia:



(a) Prioridade Interpretativa do N.T. sobre o A.T. 

• É verdade que os 
autores do N.T. 
usariam de maneira 
imprevisível aos 
autores do A.T. muitas 
passagens, e isto cabe 
também, ao 
entendimento 
abrangente acerca da 
aliança e nova 
aliança.

• Rom 11:26 

O N.T. tem o 
direito de 
acrescentar tanto 
aplicações como 
referências à 
revelação do A.T.

Resposta a esta ideia:



(a) Prioridade Interpretativa do N.T. sobre o A.T. 

• A harmonia entre 
Adão e Jesus (Rm 5)

• A ligação entre o 
sacerdócio levítico e o 
sacerdócio de Jesus 
Cristo (Hebreus)

Existe uma 
harmonia divina 
ou mesmo 
conexões 
tipológicas entre 
os dois 
Testamentos.

Resposta a esta ideia:



(b) Cumprimento não literal das Profecias do  A.T. 

Amós 9.11-15
Zc 14.16
Jl 3.17-18

• Esses textos foram 
cumpridos de forma 
não literal.

• Muitas profecias 
devem ser entendidas 
como um 
cumprimento 
“espiritual”.

Afirmação dos sessacionistas sobre a interpretação de textos do 
A.T. 



(b) Cumprimento não literal das Profecias do  A.T. 

Atos 2.16-21

➢ Pedro cita Joel 2.28-32 
e diz que isto se 
cumpriu. Logo, 
Pentecostes é apenas 
um aspecto do 
reinado contínuo de 
Cristo, onde a 
profecia concernente 
à era messiânica é 
cumprida.

Argumento a favor da 
restauração literal de Israel 

Contra-Argumento



(b) Cumprimento não literal das Profecias do  A.T. 

Atos 15.15-18
➢ Tiago cita Amós 9.11-

15 referindo-se à 
restauração de Israel 
vista na obra de Deus 
dentre os gentios.

Argumento a favor da 
restauração literal de Israel 

Contra-Argumento



(b) Cumprimento não literal das Profecias do  A.T. 

Rm 9.24-26
➢ Paulo cita Oséias 2.23; 

1.10 referindo-se à 
igreja cumprindo as 
promessas feitas ao 
Israel nacional.

Argumento a favor da 
restauração literal de Israel 

Contra-Argumento



(b) Cumprimento não literal das Profecias do  A.T. 

• Uma menção à 
restauração de Amós 
9 é considerada como 
uma referência à 
salvação dos gentios 
que estava 
acontecendo na igreja 
primitiva.

O uso que Tiago 
faz de Amós 9 em 
Atos 15.

Resposta a esta ideia:



(b) Cumprimento não literal das Profecias do  A.T. 

• A afirmação é um 
exemplo claro de um 
cumprimento não 
literal de um texto do 
A.T., ao considerar 
que o realização das 
profecias se dará 
depois do presente 
testemunho da igreja 
ao mundo.

O uso que Tiago 
faz de Amós 9 em 
Atos 15.

Resposta a esta ideia:



(b) Cumprimento não literal das Profecias do  A.T. 

• A afirmação destaca 
que o que estava 
acontecendo naqueles 
dias, i.e., “concorda” 
com o que os profetas 
do A.T. previram sobre 
os gentios (v.15).

O uso que Tiago 
faz de Amós 9 em 
Atos 15.

Resposta a esta ideia:



(b) Cumprimento não literal das Profecias do  A.T. 

• O assunto principal 
em Atos 15, no 
Concílio de Jerusalém 
é soteriológico, i.e., a 
salvação dos gentios e 
suas implicações sob 
o judaísmo.

O uso que Tiago 
faz de Amós 9 em 
Atos 15.

Resposta a esta ideia:



(c) Interpretação Tipológica 

Os símbolos 
materiais do A.T.  
foram 
substituídos 
pela realidade 
espiritual do 
N.T. 

• A conclusão de Waltke
é: “profecias sobre o 
futuro reinado de 
Israel dizem respeito 
à era da igreja, a qual 
tem início em 
Pentecoste,e
encontram um 
cumprimento 
espiritual.”

Ideia defendidaAfirmação



“Com a transformação do corpo de 
Cristo, de um corpo físico para um 
corpo espiritual e celestial, sua 
ascensão do plano terreno para 
Jerusalém celestial, onde está seu 
trono celestial, e o derramamento 
do Espírito Santo, os símbolos 
materiais foram abolidos e a 
realidade espiritual, representada 
pelos símbolos, substituiu as 
sombras.” 

(Waltke, Kingdom Promises as Spiritual, 
282)



(c) Interpretação Tipológica 

A tipologia 
elimina a 
compreensão 
histórica do A.T. 

• Esta interpretação vê 
nos fatos do A.T. algo 
em preparação, 
esboçando a si 
mesmo, da qual o A.T. 
não está ciente por si 
mesmo, porque tal 
entendimento reside 
muito além de sua 
percepção.

Ideia defendidaAfirmação



A interpretação tipológica, 
de uma maneira 
fundamental, deixará para 
trás a auto-compreensão
histórica dos textos do A.T. 
em questão e irá além dela. 

(Gerhard Van Rad, Typological
Interpretation of the O.T., 43)



(c) Interpretação Tipológica 

O estudo sobre 
tipos e tipologia é 
complexo, e 
envolve a pesquisa 
na área da 
hermenêutica 
antes da 
escatologia.

Resposta a esta ideia:



(c) Interpretação Tipológica 

• Estender uma 
aplicação tipológica 
exige um exercício 
hermenêutico 
questionável, à 
medida que as 
normas usadas não 
são encontradas nas 
Escrituras e sim na 
literatura.

A aceitação da 
autoridade das 
Escrituras 
concorda que há 
harmonia 
divinamente 
intencional entre 
os Testamentos. 

Resposta a esta ideia:



(c) Interpretação Tipológica 

• Textos sobre a 
restauração de Israel 
Mt 19.28; 23.39; At 1.6; 
3.19-21; Rm 11.26-27

• Textos sobre o Templo 
físico – Mt 24.15; 2Ts 
2.3-4; Ap 11.1-2

“Se a nação de 
Israel é um tipo 
que foi substituído 
por outro superior, 
a igreja, porque 
encontra-se 
referências no N.T. 
a respeito do 
futuro da nação de 
Israel?

Resposta a esta ideia:



(c) Interpretação Tipológica 

• Exemplo de tipo – Hb 
7.11-28

Há “tipos” na 
estrutura 
hermenêutica da 
Bíblia, porém uma 
interpretação 
tipológica trata-se 
de um método 
invalido para a 
compreensão das 
Escrituras.”

Resposta a esta ideia:



Ex.: Oseias 11.1 e 
Mateus 2.15 - “do Egito 
chamei o meu filho.”

a. O N.T. 
sempre 

concorda com 
o A.T. de forma 
clara e literal.

2- Analisando as três afirmações inter-relacionadas 
da doutrina da teologia da Substituição.

▪ Oseias se refere ao evento histórico

da saída de Israel do Egito.
▪ Mateus está associando Oséias 11.1 a

Jesus.
▪ A interpretação de Mateus não se
choca com o sentido literal do texto,
porém seu uso vai além do
significado literal pretendido por

Oséias.



Ex.: Mt 2.5-6 declara 
que Miqueias 5.2 

b. O N.T. as 
vezes usa o A.T. 

não literal, e 
muitas outras 
vezes maneira 

completamente 
literal.

2- Analisando as três afirmações inter-relacionadas 
da doutrina da teologia da Substituição.

▪ Se cumpriu de forma literal com

o nascimento de Jesus em Belém.



Ex.: Mt 21.4-5 e  Zc 9.9 

b. O N.T. as 
vezes usa o A.T. 

não literal, e 
muitas outras 
vezes maneira 

completamente 
literal.

2- Analisando as três afirmações inter-relacionadas 
da doutrina da teologia da Substituição.

▪ A chegada do rei em Sião,

montado num jumento, foi

literalmente cumprida.



Conclusão: Alguns Princípios Hermenêuticos 
claros a uma interpretação não sessionista.

a. O ponto de partida para a 
compreensão de qualquer texto bíblico 
(A.T. ou N.T.) é a passagem em si 
mesma.



Conclusão: Alguns Princípios Hermenêuticos 
claros a uma interpretação não sessionista.

b. A revelação progressiva traz novas 
informações, mas isso não anula as 
promessas incondicionais feitas a 
Israel.



Conclusão: Alguns Princípios Hermenêuticos 
claros a uma interpretação não sessionista.

c. A nação de Israel não é um tipo 
transcendido pela igreja.



Conclusão: Alguns Princípios Hermenêuticos 
claros a uma interpretação não sessionista.

d. As promessas do A.T. podem ter um 
duplo cumprimento ou aplicação tanto 
para Israel como para a igreja.

Ex.:

Atos 2.16-21 com Joel 2.28-32 -

Atos 15.15-18 com Amós 9.11-12


