
O ÊXODO: TIPOLOGIA  
DA VOLTA DE CRISTO 



O EGITO E SODOMA:  
SIMBOLOS DA DECADÊNCIA ESPIRITUAL  

EXISTENTE NO MUNDO QUE PRECEDE  
A SEGUNDA VINDA DE CRISTO. 



E jazerão os seus corpos mortos  
na praça da grande cidade que espiritualmente  

se chama Sodoma e Egito,  
onde o nosso Senhor também foi crucificado. 

 
Apocalipse 11:8 



E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, 
e a sua chaga mortal foi curada;  

e toda a terra se maravilhou após a besta. 
E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder;  

e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? 
Quem poderá batalhar contra ela? 

 
Apocalipse 13:3,4 



PEREGRINAÇÃO E CATIVEIRO DO POVO DE ISRAEL 
SOB INFLUÊNCIA EGÍPCIA E O ÊXODO 

PROFETIZADOS. 



E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão;  
e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. 

Então disse a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina será  
a tua descendência em terra alheia, e será reduzida 
 à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos, 

Mas também eu julgarei a nação, à qual ela tem de servir,  
e depois sairá com grande riqueza. 

 
Gênesis 15:12-14 



ABRAÃO E SARA:  
OS PAIS DA FÉ  



Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu,  
indo para um lugar que havia de receber por herança;  

e saiu, sem saber para onde ia. 
Pela fé habitou na terra da promessa,  

como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque 
e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 

Porque esperava a cidade que tem fundamentos,  
da qual o artífice e construtor é Deus. 



Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude  
de conceber, e deu à luz já fora da idade; porquanto  

teve por fiel aquele que lho tinha prometido. 
 

Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado; 
 sim, aquele que recebera as promessas ofereceu  

o seu unigênito. 
 

Hebreus 11:8-11 e 17 



A CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO TEMPLO  
E A DATA DO ÊXODO.  



E sucedeu que no ano de quatrocentos e oitenta, 
depois de saírem os filhos de Israel do Egito,  

no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel,  
no mês de Zive (este é o mês segundo),  
começou a edificar a casa do SENHOR. 

 
1 Reis 6:1 



PEREGRINAÇÃO, INCLUINDO  
O CATIVEIRO COMO PARTE DA MESMA:  

400 ANOS A PARTIR DE ISAQUE. 



Então disse a Abrão: Saibas, de certo, que peregrina  
será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida 

 à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos, 
Mas também eu julgarei a nação, à qual ela tem de servir,  

e depois sairá com grande riqueza. 
 

Gênesis 15:13,14 



E falou Deus assim:  
Que a sua descendência seria peregrina em terra alheia,  

e a sujeitariam à escravidão,  
e a maltratariam por quatrocentos anos. 

E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus.  
E depois disto sairão e me servirão neste lugar. 

 
Atos 7:6,7 



PEREGRINAÇÃO DESDE O CHAMADO 
DE ABRAÃO INCLUIDA: 430 ANOS  



Mas digo isto: 
Que tendo sido a aliança anteriormente  

confirmada por Deus em Cristo, a lei,  
que veio quatrocentos e trinta anos depois,  

não a invalida, de forma a abolir a promessa. 
 

Gálatas 3:17 



O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito  
foi de quatrocentos e trinta anos. 

E aconteceu que, passados os quatrocentos  
e trinta anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos  

do Senhor saíram da terra do Egito. 
 

Êxodo 12:40,41 



OCORRÊNCIA DO ÊXODO NA QUARTA GERAÇÃO 
A PARTIR DOS FILHOS DE ISRAEL  

QUE DESCERAM AO EGITO.  



E a quarta geração tornará para cá; 
porque a medida da injustiça dos amorreus  

não está ainda cheia. 
 

Gênesis 15:16 



MOISÉS:  
QUARTA GERAÇÃO DIS FILHOS DE ISRAEL  

QUE DESCERAM AO EGITO.  



E estes são os nomes dos filhos de Levi,  
segundo as suas gerações: Gérson, Coate e Merari;  

e os anos da vida de Levi foram cento e trinta e sete anos. 
 

E os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebrom e Uziel;  
e os anos da vida de Coate foram cento e trinta e três anos. 



E Anrão tomou por mulher a Joquebede,  
sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés:  

e os anos da vida de Anrão foram cento e trinta e sete anos. 
 

E os filhos de Izar: Corá, Nefegue e Zicri. 
 

Êxodo 6: 16, 18, 20 e 21 



FARÃO E SUA FILHA  
EM CUJA ÉPOCA NASCEU MOISÉS. 

EDUCADO EM TODA A CIÊNCIA DO EGITO 
COMO  FILHO DA FILHA DE FARAÓ. 



E, quando o menino já era grande,  
ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou;  

e chamou-lhe Moisés, e disse:  
Porque das águas o tenho tirado. 

 

E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios;  
e era poderoso em suas palavras e obras. 

 
Êxodo 2:10 / Atos 7:22 



Pela fé Moisés, já nascido,  
foi escondido três meses por seus pais,  

porque viram que era um menino formoso;  
e não temeram o mandamento do rei. 

Pela fé Moisés, sendo já grande,  
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, 

Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus,  
do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado; 



Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo 
do que os tesouros do Egito;  

porque tinha em vista a recompensa. 
 

Hebreus 11:23-26 



MOISES UM TIPO DE CRISTO: 



O Senhor teu Deus  
te levantará um profeta do meio de ti,  

de teus irmãos, como eu; a ele ouvireis; 
 

Deuteronômio 18:15 



Porque Moisés disse aos pais: 
O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos  

um profeta semelhante a mim;  
a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. 

E acontecerá que toda a alma que não escutar  
esse profeta será exterminada dentre o povo. 

 
Atos 3:22,23 



Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: 
O Senhor vosso Deus vos levantará  

dentre vossos irmãos um profeta como eu; 
a ele ouvireis. 

 
Atos 7:37 



TUTMÉS III: O FARAÓ DO ÊXODO. 



. .


