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O Calendário Bíblico

O calendário bíblico é um dos tópicos mais interessantes da bíblia. Mas, existe o calendário
bíblico? E o nosso calendário, é bíblico? Vamos ver que Deus colocou em ação leis que
regulariam Seu calendário. Este estudo é fascinante porque é pouquíssimo entendido e
praticado pelo ser humano. Vamos ver que o nosso próprio Deus usa o calendário. Para
começarmos o estudo sobre o calendário bíblico analisemos primeiros os tipos de
calendários.
Tipos de Calendários
Na atualidade existem aproximadamente 40 calendários em uso no mundo. Podemos
classificar os tipos mais usados de calendários da seguinte maneira:
1. Solares: Estes calendários são baseados no movimento da terra em torno do sol. Os meses
não têm conexão como movimento da lua. O tempo é real gasto pela Terra para completar uma
volta completa ao redor do Sol. O ano solar, também chamado de tropical, tem 365 dias, 5 horas,
48 minutos e 46 segundos.
Estabelece o ano de 365 dias, dividido em 12 meses. A soma das seis horas (5h48m46s)
que sobram a cada ano resulta no ano bissexto a cada quatro anos (6 horas x 4 = 24 horas, ou
seja, um dia a mais em fevereiro).
2. Lunares: Estes calendários são baseados no movimento da Lua. O ano não tem conexão
com o movimento da terra em torno do Sol. Baseado nas fases da Lua, o dia começa com o pôrdo-sol. O ano é composto de 12 lunações de 29 dias e 12 horas (ou seja, meses de 29 e 30 dias
intercalados), num total de 354 ou 355 dias. Há uma diferença de 11 dias em relação ao ano solar
(365 dias) é corrigida pela inclusão de um mês extra periodicamente.
Esse calendário precisa ser ajustado sistematicamente para que o início do ano
corresponda sempre a uma lua nova. Para que os meses compreendem números inteiros de dias,
adota-se o emprego de meses alternados de 29 e 30 dias.
3. Lunisolares: Os anos estão relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol e os
meses com o movimento da Lua em torno da Terra.
O calendário de Deus
“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”, Gênesis 1:14-17.

Deus no início criou os Luminares, o sol e a terra, para nos dar a noção das estações do
ano. Não há dúvida que o calendário de Deus é baseado em Sua criação. Como veremos mais
tarde, o calendário que hoje usamos, não é o calendário de Deus; ele foi criado pelo homem.
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O calendário do homem
Atualmente o calendário que hoje usamos é chamado Gregoriano. Este calendário trocou
o calendário Juliano que era usado posteriormente. Esse calendário foi criado pelo papa Gregório
nos século XVI, nos meios de 1582 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_gregoriano).
Este calendário é baseado no sol - a volta que a terra dá em torno do sol que é aproximadamente
365 dias, 5 horas, 49 minutos, e 12 segundos. Todos os cálculos e detalhes que são feitos neste
calendário são facilmente achados na internet.
É interessante observar que os nomes dos meses de cada mês contêm nomes de Deuses
pagãos. Até mesmo os nomes dos dias das semanas são pagãos.
Dias são usados para se calcular os meses, quando começa e termina. Não são seguidos
os mandamentos de Deus para calcular os meses.
Veremos que Deus usa bastante a agricultura como meio de como sabermos quando os
meses e o ano começam. Comprovem vocês mesmos. Estudemos!
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L I Ç Ã O - O Calendário Bíblico
O Calendário que hoje usamos não foi o mesmo que Cristo, os apóstolos e até mesmo
Moisés e os Israelenses usaram. O calendário que usamos foi criado pelo papa Gregório em
meados dos anos 1500. Estudemos mais sobre o calendário de Deus.
Fases da Lua

A Lua, único satélite natural da Terra, localiza-se a uma distância de 384.405 km
do Planeta Terra. Possui 38 milhões de quilômetros quadrados de área de superfície. Em função
dos movimentos de rotação e translação da Lua, avistamos de nosso planeta, sempre a mesma
face (lado) deste satélite natural.
As fases ocorrem, de acordo com o ângulo que avistamos a face da Lua iluminada
pelo Sol. Cada fase da Lua dura de 7 a 8 dias, sendo que o ciclo, com todas, demora de 29 a 30
dias para ser completado. Em ordem da esquerda para a direita da foto:
1) Lua Nova - a face iluminada pela Lua é a oposta àquela observada da Terra. Por isso,
visualizamos a Lua um pouco apagada.
2) Lua Crescente - observamos da Terra apenas uma parte da face iluminada.
3) Lua Cheia - o Sol ilumina totalmente a face voltada para a Terra. Esta é a fase que
ela está mais iluminada.
4) Lua Minguante - observamos da Terra somente uma face iluminada (o lado oposto
da crescente).
Como Deus calcula o mês
Observe que até hoje em dia os israelitas observam o início do mês baseado na lua nova.
Isto não tem mudado desde tempo de Moisés. É através da lua nova que sabemos que o início do
mês começou. Estas foram às instruções que Deus deu ao Seu povo.
1. O que é a lua nova?
Comentário: A lua nova é quando a face voltada para nós está no
escuro (não reflete luz do sol). A lua está na realidade invisível. Ela é
diferente do eclipse onde você pode ver os traços dos raios do sol ao redor
da lua.
http://www.osmisteriosdedeus.com
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2. O que é lua crescente?
Comentário: São os primeiros raios do sol que ilumina a lua. É
quase impossível enxergar esses raios solares ao olho nu quando a
iluminação da lua está menos de 5%.
3.

Devemos enxergar a lua nova antes de saber que começou o

mês?
Comentário: Foi o que Deus falou. Até hoje em dia os israelitas observam da mesma
maneira que foram instruídos por Deus. Você tem que observar ao olho nu os primeiros raios de
sol.
4. De onde devemos observar a lua nova?
Comentário: Está aí uma pergunta bem feita. Muitos observaram a lua nova de onde
vivem neste mundo. Deus não disse de onde deveria observar a lua nova. Ele simplesmente disse
que deveria observá-la. Más, Deus tem dado indicativas de onde deveríamos observar. Observe
em Isaías 2:3, “E irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do SENHOR, à casa do
Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas; porque de
Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do SENHOR”.
Note que a lei sairá de Jerusalém. Então acreditamos ser certo que devemos olhar o
começo da lua nova em Sião, ou seja, Jerusalém. Quando a lua é vista em Jerusalém, então um
novo mês começou.
5. E em nosso lugar onde moramos, quando começará a lua nova?
Comentário: Quando a lua nova for vista em Jerusalém, na mesma noite do lugar onde
mora, começará a lua nova para você também. Primeiro começa em Jerusalém e depois na
mesma noite no lugar onde mora. Na Bíblia Deus não deu referência de mais nada de como ela
deve ser observada.
O autor seguiria da mesma maneira como a Bíblia fala porque esta escritura informa que
a lei sairá de Jerusalém. Se eu morasse em lugar onde minhas horas estariam adiantadas de
Jerusalém, eu esperaria a lua nova em Jerusalém aparecer primeiro.
6. Como era a lua nova declarada no tempo de Moisés e Cristo?
Comentário: o início do mês era determinado por observação. Quando as pessoas
observaram a lua nova, eles avisavam o Sinédrio (uma assembleia de juízes que constituía a
corte). Quando o Sinédrio ouvia de duas pessoas independentes, testemunhas justas que viram a
lua nova ocorrer, eles então declaravam Rosh Chodesh (primeiro do mês) e mandava
mensageiros para todos os cantos de Israel para os avisarem o mês começou.
O calendário judaico de hoje e dos tempos antigos
http://www.osmisteriosdedeus.com
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Há muitos lugares na internet onde poderão se ver essa comparação. Tudo isso é
realmente história e não há segredo nenhum. Fica por parte do cristão decidir o que fazer com o
conhecimento que Deus tem nos dado. Mas, os fatos históricos estão claramente falados por toda
a internet com milhares de artigos.
O calendário hebraico é um calendário do tipo lunar baseado nos ciclos da Lua, composto
alternadamente por 12 ou 13 meses de período igual ao de uma lunação, de forma a que o
primeiro dia de cada mês é sempre o primeiro dia de lua nova. Nos tempos bíblicos a
determinação dos tempos era realizada pela observação direta de testemunhas designadas para
este fim, método seguido pelos Caraítas até os dias de hoje, os quais determinam o primeiro mês
do ano como Abibe.
O método atual entre os judeus rabínicos, no entanto é um calendário fixo criado devido à
necessidade de um calendário permanente para comunidades que vivessem fora de Israel. Este
calendário tem base lunar, mas ajusta-se pelo calendário solar (enquanto o calendário antigo
ajustava-se pela maturação da colheita) para a inclusão de um novo mês, além de determinar o
início do ano no mês de Tishrei (sétimo mês do calendário hebraico).
Resumo: o calendário que Deus deu para Israel para eles saberem sobre o início do mês
foi mudado. Hoje os judeus seguem um calendário fixo. É claro como qualquer tipo de raciocínio
do homem em anular os mandamentos de Deus, eles acharam que os judeus que saíram para
morar fora de Israel deveriam ter um calendário fixo, e, portanto, criaram esse calendário fixo
que também é baseado no sol, e anularam o calendário de Deus que é estabelecido no
amadurecimento da colheita de cereais. Sendo assim o calendário judaico hoje em dia é solar e
lunar (e não somente lunar como falou Deus).
1. Pode o homem mudar o calendário de Deus por qualquer motivo?
Comentário: Esta é uma pergunta que depende da seriedade, amor, respeito, e desejo que
a pessoa tem em ter um relacionamento com Deus. Se Deus fala alguma coisa, devemos
realmente tentar interpretar o que Ele está tentado dizer? Devemos julgar Seus motivos?
Devemos adicionar alguma coisa no que Ele disse? Devemos assumir que o que Ele disse não é
mais aplicado hoje em dia porque já tem tanto tempo que Ele falou? Devemos mudar Seus
ensinamentos porque as situações no mundo têm mudado?
Para o cristão que desenvolveu um relacionamento com Deus de amor e respeito, ele(a)
jamais acrescentaria ou mudaria o que Deus falou. Isto acontecesse pelo fato muito simples que é
o desejo de fazermos o que Deus falou. Qualquer palavra que saí da boa de Deus seja lei ou
mandamento ou o que for, para o cristão que ama Deus, ele jamais mudará e alegremente O
seguirá. Como um filho que ama e segui as palavras de seu pai, pois ele quer agradar seus pais.
Abibe – mês da primavera
O calendário judaico é basicamente lunar, pois nele cada mês começa em uma lua nova,
pois a palavra hebraica que é usada na Bíblia para significar mês é CHODESH, que significa lua
nova. Note deste mês na bíblia: Êx 13:4; Êx 23:15; Êx 34:18; Deuteronômio 16:1.
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No entanto, o calendário judaico é também solar, pois em Êxodo 12:2 e em Êxodo 13:4,
Deus ordenou que o primeiro mês do ano que seja o mês de Abibe, e a palavra Abibe significa
primavera, de modo que o primeiro mês do ano deve ser o mês que coincide com o início da
primavera na Terra de Israel, e as estações do ano são fixadas pelos movimentos da Terra em
redor do Sol de modo que o verdadeiro dia do início do ano, ou dia do ano novo, é o primeiro dia
do mês de Abibe, também chamado Nissan.
Aliás, a Bíblia se refere sempre aos meses pelo número de ordem (primeiro mês, segundo
mês, etc.), com exceção do primeiro mês, que é chamado de mês de Abibe, em Êxodo 13:4.
Assim, a Páscoa é celebrada no “primeiro mês” assim como alguns dos dias santos de
Deus (mais sobre isso nas próximas lições).
1. Quando começa o ano de Deus?
Comentário: É uma combinação entre a safra dos cereais mais a lua nova e podendo ter
como referência o sol. O ano sempre começa na primavera no calendário de Deus – Março\April
dependendo da lua e da safra de cereais.
2. Pode o sol somente ditar quando o ano
de Deus começa?
Comentário: Deus deu instruções exatas de
quando o ano começa. Deus somente disse que o
mais importante e ter a safra dos cereais.
Entretanto, podemos olhar e medir no sol. O sol
nunca perde as horas nos ano. Já a lua sim. E por
isso, o calendário ter que ser reajustado para que
seja sempre na primavera, no tempo da colheita
dos cereais (trigo, cevada).
Mês de Adar
Fazendo os cálculos do ano lunar e solar, existe uma diferença de cerca de 11 dias entre o
ano lunar e o ano solar. Para compatibilizar os meses lunares com o ano solar, esta diferença de
cerca de 11 dias é compensada acrescentando-se em cada 2 ou 3 anos um 13o mês de 30 dias.
Isto é claro é feito para que possamos obedecer a Deus porque Ele disse que a Páscoa deve ser
celebrada na primavera e se um mês não fosse adicionado, com o tempo, a Páscoa cairia até em
outra estação.
Quando o 13o mês é adicionado nesse ano, o 12 mês que se chama Adar muda-se para ser
chamado Adar primeiro (Adar Rishon) e o novo mês será chamado Adar segundo (Adar Sheni).
Em resumo, esse é um mês que é acrescentado a cada 2 ou 3 anos para que a Páscoa e a
colheita de cereais aconteçam nas estação da primavera como foi ordenado por Deus. Como a lua
tem somente 29 dias, quanto mais o tempo passa, mais fora de estação os dias ficarão. Por isso,
um mês tem que ser adicionado neste ciclo da lua.
http://www.osmisteriosdedeus.com
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A Wikipédia diz dessa maneira, “O calendário judaico é baseado na Lua. No calendário
solar [gregoriano que usamos hoje em dia] temos cerca de 365 dias; no lunar, quase 11 dias a
menos. Se fôssemos basear nosso calendário apenas pela lua, as festas [Festas de Deus] seriam
sempre 11 dias atrasadas; sendo assim, o Pessach [Páscoa] seria, em quatro anos, pertencente a
outro mês; em dez anos, seria pertencente a outra estação; é exatamente por isso que temos que
assimilar o calendário lunar (que é onde o calendário judaico se baseia) com o solar, e por
essas razões existe um mês a mais, que dá origem a dois Adar (Rishon e Sheni)”.
Equinócio
Equinócio é um evento quando o
sol está bem de frente a terra. Quando o
sol e a terra estão no mesmo nível. Ou
seja, o equador da terra fica de frente ao
“equador” do sol. Leia mais sobre o
equinócio.
O equinócio acontece duas vezes
por ano: na primavera (21 de Março) e no
outono (21 de Setembro), precisamente. Por isso que em muitas culturas o equinócio é usado
para marcar o início da primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul.
Muitos usam o equinócio para medir o início do ano do jeito que Deus nos comandou.
Apesar de que o equinócio ser usado corretamente para marcar o início da primavera, ele não
deve ser usado para verificar as leis de Deus; ou seja, “vamos ver como o ano novo de Deus
começa baseado no equinócio”.
O equinócio da primavera acontece em 21 de março e é bem preciso. O mal do equinócio
é que está fortemente ligado a vários rituais de deuses pagãos. Há vários artigos na internet sobre
isso. A longa extensão do relacionamento do equinócio e deuses pagãos até além desta lição.
1. Só olhamos para o equinócio para saber quando o ano do calendário de Deus começa?
Comentário: Não, não é para o equinócio que olhamos. Pelo mandamento de Deus,
olhamos para a safra dos cereais. Temos que olhar a
safra dos cereais e lua nova. O equinócio pode ser
olhando como referência.
Ano Novo, Abibe (colheita de cereais - trigo,
cevada)
Note claramente as instruções de Deus como o
início do ano, “Este mesmo mês vos será o princípio
dos meses; este vos será o primeiro dos meses do ano”,
Êx 12:2. Este mês é exatamente o mês que celebramos à
Páscoa é a Festa dos Pães Asmos. Este é o mês de Abibe.
http://www.osmisteriosdedeus.com
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Note este mês sendo descrito nos livros de Êxodo 13:4, Êxodo 23:15, Êxodo 34:18. Em
Deuteronômio 16:1, “Guarda o mês de Abibe, e celebra a Páscoa ao SENHOR teu Deus...”.
(Estudaremos mais sobre as Festas de Deus nas lições a seguir.)
É justamente nesse mês que há safra dos cereais como o trigo e a cevada –
importantíssimo para saber do início do ano no calendário de Deus. Perceba que haverá a
primeira safra do ano quando a foice começar a cortar a safra. Depois de contar sete semanas,
haverá outra Festa de Deus – estudaremos mais tarde.
Notemos que Deus usa claramente e fortemente a agricultura como referência para Seu
calendário. Como neste mês de Abibe é o “primeiro dos meses do ano” e vai acontecer
justamente quando as colheitas de cereais estiveram preparadas para a colheita. Aqui está
claramente quando o início do ano deve acontecer.
A safra de cereais em Jerusalém sempre acontece nos meses da primavera, ou seja, entre
março\abril. Neste mês marca o início dos meses – o começo do ano.
1. Quando começa a colheita dos cereais?
Comentário: Sempre começa em Jerusalém nos meses de março ou abril. Como a lua
perde horas de ano a ano e deve ser corrigida acrescentando um mês de tempo em tempo, a
colheita dos cereais sempre acontecerá na primavera.
2. Pode a colheita dos cereais acontecer fora da primavera?
Comentário: Não, sempre acontecerá na primavera. Aliás, as primeiras Festas Santas de
Deus começa junto com a Páscoa - logo no início do ano (estudaremos as Festas Santas de Deus
nas próximas lições).
Lua nova e mês de Abibe
A lua nova como já estudamos tem que acontecer para sabermos o início do mês. E
quando os cereais estiverem preparados para serem colhidos na primavera, os dois juntos,
mostram quando o início do ano no calendário de Deus.
Quando estudarem melhor o calendário, porque vai muito além desta lição, verá que cada
ano a lua nova perde tempo. Sendo assim um mês deve ser acrescentado para que a colheita dos
cereais e a lua nova caiam na primavera - daí a razão de acrescentar o 13 o mês. Um mês é
acrescentado para corrigir a movimentação da lua.
Muitos usam o equinócio para saber quando a primavera acontece. Porque contrário à lua,
a sol e preciso. Isto está certo, mas que o equinócio não seja usado para adicionar ou anular os
mandamentos de Deus. O sol pode ser usado, mas o equinócio tem sido usado pelos homens
como um dia para adorar Deuses pagãos. Está cheio de histórias de rituais pagãos.
Um dos problemas em usarmos o equinócio é que esse fenômeno do sol foi usado por
muitas religiões para que eles possam adorar um Deus pagão. O estudante pode fazer um estudo
http://www.osmisteriosdedeus.com

9

O Calendário Bíblico

mais abrangente sobre a relação entre o equinócio e paganismo. Na Wikipédia vemos o claro
relacionamento entre os dois. Wikipédia claramente explica que o equinócio se originou do
paganismo (por favor, veja o gráfico). Daí o perigo de que algumas pessoas fazem em usar o
equinócio para dar validade ao calendário de Deus.
Em Resumo
Deus usa a agricultura como uma peça fundamental em saber quando o ano novo começa.
A safra e a primavera estão ligados junto com a lua nova para o início do ano no calendário de
Deus. O equinócio pode ser usado somente como referência já que o homem totalmente profanou
esse dia. O equinócio está ligado fortemente a religiões pagãs. Não tem nada errado com a terra
girando ao redor do sol, mas tem muito a ver quando o povo usa este dia de equinócio da
primavera para festividades pagãs. Fazendo isso, eles poluíram o equinócio. Cuidado com isso!
Fiquem longe das tradições do homem para anular ou sujar ou poluir ou adicionar as leis em
mandamentos de Deus; Marcos 7:9, “E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para
guardardes a vossa tradição”.
Usar o equinócio da primavera para saber o início da primavera seria a mesma coisa que
usar o site da NASA para saber quando a lua nova começa. O olho nu pode somente ver a lua
quando a luz do sol que ilumina a lua chega há pelo menos 5%. Então muitos usam o site da
NASA para saber quando é a lua nova. Sendo que isso não foi mandado por Deus. Deus disse
que as pessoas tem que ver a lua nova. NUNCA troquem os mandamentos de Deus por tradições
dos homens. Estudem para ver a origem das coisas.
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