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Os Mistérios de Deus

Estudo Bíblico

Lição 15

“No mês sétimo,

ao primeiro do mês,

tereis descanso,

memorial com

sonido de trombetas,

santa convocação ”

Levíticos 23:24

Esta publicação não é para ser vendida ou negociada de forma alguma.
- Ela é inteiramente grátis -
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Depois da Festa de Pentecostes, somos comandados a celebrar a Festa de Trombetas.

Deus explica muito bem como devemos observar essa Festa. Sabemos o dia que ela
deve ser celebrada. Não podemos trabalhar e temos que ter uma santa convocação para
estudarmos os mistérios de Deus.

Interessante notar que essa é única Festa de Deus que é observada com a lua nova.
Observe que ela tem que ser observada no início do mês. É somente com a lua nova que
descobrimos quando o ano e o mês começam. Por favor, estude as lições ou artigos sobre o
calendário de Deus.

Deus não nos diz do significado desta Festa. Como nas Festas já estudadas, vemos
que, por exemplo, que a Festa dos Pães Asmos celebra a saída do Egito e o início da colheita
dos cereais (Êxodos 23:15; Levíticos 23:4-14); a Festa das Semanas, ou Pentecostes, celebra
a safra de cereais (Êxodo 23:16; 34:22).

Estudemos então esta Festa de Deus, A Festa das Trombetas.
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L I Ç Ã O 15 – Festa de Trombetas

Festivais do Outono

A primeira Festa do Outono é a Festa das Trombetas. Esta Festa de Deus acontece no
outono sendo a primeira Festa antes da Festa (ou dia) de Expiação, a Festa de Tabernáculos e
o Oitavo Dia ou Último Grande dia.

Todos os inícios do mês como também todas as Festas santas de Deus, temos de tocar
as trombetas. Isso é ainda mais válido na Festa das Trombetas onde tem que ouvir os “sonido
de trombetas”.

1. Quando Deus fala para celebrarmos essa Festa?

Comentário: “Semelhantemente, tereis santa convocação
no sétimo mês, no primeiro dia do mês; nenhum trabalho
servil fareis; será para vós dia de sonido de trombetas”,
Números 29:1.

Como toda festa de Deus, devemos poderemos
trabalhar. Este dia é dedicado a Deus. A estudar e
meditar em Suas leis e mandamentos.

2. Esta Festa acontece na lua nova?

Comentário: Exatamente. Note que devemos observar esta Festa “no primeiro dia do
mês”. O início do mês começa sempre com a lua nova com manda as escrituras sagradas.

3. Como sabemos qual é o sétimo mês no calendário de Deus?

Comentário: Em lições e artigos, estudamos que o início do ano
acontece quando a safra do trigo, ou cereais, estão prontos para serem
colhidos. Isso junto com a lua nova determina o início do ano. Somente
os dois juntos, de acordo com as escrituras, determinam quando
devemos começar o ano novo. O fato importante é que se não soubermos quando o início do
ano começa, então será impossível determinar quando caem as Festas de Deus. Leia mais
isso nos artigos e lições deste site sobre o calendário de Deus, o ano novo e a lua nova.

4. Que significado futuro esta Festa tem?

Comentário: Certamente todas as Festas de Deus tem o seu próprio significado profético.
Deus nos indica o que elas são. Entretanto as escrituras não falam abertamente sobre este plano
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que Deus que Ele tem para o ser humano. É claro, mais e mais é revelado àqueles que são
amados por Deus e o final dos tempos chegando.

O significado da Páscoa e da Festa de Pães Asmos nos deram uma pequena amostra de que
as Festas realmente mostram o plano de Deus. Estudaremos sobre o que cada Festa significa do
ponto de vista do autor na lição que segui logo após a lição da última Festa de Deus – a Festa do
Oitavo Dia.

Deus com certeza não faz nada escondido ou em segredo. Ele gosta de nos mostrar Seus
planos e desejos abertamente. Note que no passado Ele usava os profetas para isso. Hoje temos o
Espírito Santo que Ele tem nos dado.

“Certamente o Senhor DEUS não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos
seus servos, os profetas”, Amós 3:7.

5. Como devemos observar a Festa de Trombetas?

Comentário: Certamente não devemos observar a Festa de Trombetas do mesmo jeito que o
povo de Deus celebrou antigamente. Antigamente, antes de vinda de Cristo, eles tinham de fazer
ofertas a Deus de coisas físicas, note o que eles tinham de oferecer a Deus neste dia, “Então por
holocausto, em cheiro suave ao SENHOR, oferecereis um novilho, um carneiro e sete cordeiros
de um ano, sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite,
três décimas para o novilho, e duas décimas para o carneiro, E uma décima para cada um dos
sete cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós; Além do
holocausto do mês, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de
alimentos, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao
SENHOR”, Números 29:2-6.

É claro estas ofertas tinham de serem feitas porque não havia nada que poderiam servir
como expiação dos pecados do povo. Eles para serem ouvidos por Deus, seus pecados tinham de
ser perdoados. É ultimamente impossível chegarmos perante a presença de Deus com nossos
pecados. Nossos pecados tem que serem perdoados. Neste tempo Cristo ainda não tinha sido
morto por nossos pecados. Note o que as escrituras diz, “E um bode para expiação do pecado,
para fazer expiação por vós”, Números 29:5.

Com certeza todos os tipos de ofertas eram dadas por propósitos específicos como o bode
para fazer expiação do pecado.

Mas, Cristo que foi o nosso cordeiro, sem defeito, morreu por nossos pecados. Ele se
sacrificou ao desejo do Pai para que nosso relacionamento como o Pai seja possível,

“E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus”, João 1:36.

“No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo”, João 1:29.
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“Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como
estais sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós”, 1 Coríntios 5:7.


