O ANO NOVO
SEGUNDO A BÍBLIA
Números 10: 10

“Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas
vossas solenidades, e nos princípios de vossos
meses, também tocareis as trombetas sobre os
vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios
pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso
Deus: Eu sou o Senhor vosso Deus”.

NÚMEROS 10:10
FESTA DAS TROMBETAS
“ROSHSHANÁ”

O ano-novo do calendário gregoriano começa em 1 de janeiro (Dia do
Ano Novo), assim como era no calendário romano. Existem inúmeros
calendários que permanecem em uso em certas regiões do planeta e
que calculam a data do ano-novo de forma diferente. A comemoração
ocidental tem origem num decreto do imperador romano Júlio César,
que fixou o 1 de janeiro como o Dia do Ano-Novo em 46 a.C. Os romanos
dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. O mês de Janeiro deriva
do nome de Jano, que tinha duas faces (bifronte) - uma voltada para
frente (visualizando o futuro) e a outra para trás (visualizando o passado).
O povo romano era politeísta, ou seja, adorava vários deuses diferentes,
e não existe nenhum relato de que o povo judeu que viveu nessa mesma
época tenha comemorado o ano novo, tampouco os primeiros cristãos.

ANO NOVO, SUA ORIGEM!

! China
! Índia:

e Vietnã: fim de janeiro ou começo de fevereiro – 1.480.000.000 pp
1 Março no sul
12 de Outubro no leste e centro da Índia; 1.300.000.000 pp
14 de Abril entre o povo Tamil

! Israel:

meados de setembro – 15.000.000 pp

! Islâmicos:
! Sudeste
! Irã,

7 de dezembro – 1.500.000.000 pp

Asiático: 14 de abril – 400.000.000 pp

Ásia Central e Sul da Rússia – 23 de março – 400.000.000 pp

! TOTAL:

+ 5 BILHÕES DE PESSOAS

O ANO NOVO NO MUNDO

ANO NOVO NA BÍBLIA
!Ano

Novo Religioso Março

Recordação da Escravidão;
Inicio das ordens sacerdotais;
Inicio das colheitas de
cereais;
Inicio da massa levedada.

!Ano

Novo Civil – Setembro

Inicio da colheita dos frutos;
Inicio da libertação dos
escravos;
Inicio de remissão dos pecados
nacionais;
Inicio das chuvas;
Retorno ao equilíbrio social.

! Criação

do Mundo – Gênesis 1

! Descida

de Moisés do Monte Sinai – Êxodo 34: 29-35

! Inauguração

do Templo de Salomão- 2 Crônicas 5: 2-14

! Inauguração

do Santuário de Esdras – Neemias 8: 1-12

ANO NOVO CIVIL - ROSHSHANÁ

! Minha

vida não será sem forma e vazia;

! Minha

vida não será dominada pelo caos, pela dor e pela aflição;

! Minha

vida não estará em trevas e não conhecerá o abismo;

! Minha

vida dará o seu fruto em abundancia;

! Tudo

o que eu puser as mãos multiplicará e prosperará;

! Minha

casa será um lugar de paz e será chamada de Paraíso;

ANO NOVO – GÊNESIS 1

! Eu

não vou desperdiçar as chances de Deus;

! Eu

vou conhecer a compaixão de Deus e serei compassivo;

! Eu

conhecerei o amor divino e transmitirei esse amor;

! Eu

verei a longanimidade do Senhor e serei paciente;

! Eu

experimentarei a misericórdia do Todo Poderoso e serei
misericordioso;

! Eu

conhecerei a fidelidade divina e serei fiel em todos os meus
caminhos;

ANO NOVO – ÊXODO 34: 29-35

VS

4-9

!A

minha atenção estará direcionada a casa de Deus;

! Eu

não me deixarei de congregar;

! Não

deixarei de abrir as portas do santuário;

! Não

deixarei de acender as lâmpadas;

! Não

deixarei de buscar em oração a Deus;

! Não

deixarei de confessar os meus pecados;

! Vou

viver debaixo do poder de Deus.

O ANO NOVO DE 2ª CRÔNICAS 5: 2-14
2ª CRÔNICAS 29:1-11

! Eu

cultivarei a unidade com meus irmãos;

! Orarei

e trabalharei pela paz de Jerusalém;

! Eu

vou confiar que o Senhor suprirá minhas necessidades;

! Eu

vou buscar conhecer as Escrituras – Isaías 5;

! Não

faltará suprimento em minha mesa;

! Não

faltará suprimento na mesa de meu próximo;

!A

alegria do Senhor será nossa força.

O ANO NOVO DE ESDRAS – NEEMIAS 8: 1-12

1 Coríntios 15:51-57
“Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados; Num momento, num abrir e fechar
de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da
incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E,
quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto
que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra
que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o
teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da
morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus
que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.!

O ANO NOVO DO NOVO TESTAMENTO

“Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as
sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que
sejais participantes com os demônios”.
1 Coríntios 10:20

QUAL É O ANO NOVO DE SUA
ESCOLHA?

