A FESTA DAS TROMBETAS
YOM TERUÁ
12 E 13 DE SETEMBRO

A FESTA DAS TROMBETAS
A FESTA DA RESSUREIÇÃO
1 Tessalonicenses 4:16,17
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido, e com voz de arcanjo, e com a
trombeta de Deus; e os que morreram em
Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente com eles nas
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e
assim estaremos sempre com o Senhor.”

SETE FESTAS – CICLO PROFÉTICO
LEVÍTICOS 23
1. Shabat (Sábado)

Descanso;

PRIMEIRA VINDA DE JESUS CRISTO
2. Páscoa

Morte de Jesus Cristo;

3. Primícias

Ressurreição de Jesus;

4. Pentecostes

Derramamento do Espírito;

SEGUNDA VIDA DE JESUS CRISTO
5. Trombetas

Ressureição dos santos;

6. Perdão

Julgamento dos salvos;

7. Tabernáculos

Reinado de Jesus Cristo.

CICLOS DO DESCANSO (SÁBADO)
• Descanso semanal - Sétimo dia: Shabat;
• Descanso da Terra - Sétimo ano (7X1): Shemitáh;
• Restauração da Terra - 49 (7x7) + 1 = 50 anos - Yovel
(Jubileu);
• Visitação divina na Terra - 490 anos (7X70) = Résed
! Abraão – Moisés: 490 anos
! Moisés – Davi: 490 anos
! Davi – Cativeiro: 490 anos
! Cativeiro –Jesus Cristo: 490 anos

CICLOS DO DESCANSO (SÁBADO)
UM CONFLITO COMERCIAL - FINANCEIRO
• “Seis dias trabalharás mais o sétimo será o descanso.”
• “Seis anos semearás o teu campo, ... E a tua vinha, mas
no sétimo ano haverá sábado de descanso solene.”
• “O ano quinquagésimo vós será jubileu; não semeareis, e
nem segareis.”
• “Sete vezes se tornará vingança de Caim, de Lameque
setenta vezes sete”. Gn 4: 24

Arbaim – Arroba

@

O SHEMITÁ (7X1) E OS CONFLITOS
FINANCEIROS
• Descanso da Terra – Nada poderia ser plantado;
• As propriedades rurais deveriam ser abertas:
• Os pobres;
• As viúvas e órfãos;
• Os estrangeiros.
• Comer do que estava plantado;
• As dívidas perdoadas.

SALOMÃO E O SHEMITÁH
• Aboliu o Shemitáh;
• Refez as divisões originais das tribos de Israel;
• Espoliou o povo com pesados impostos;
• Praticou a idolatria;
• Estabeleceu diversos templos em Jerusalém;
• Casou com mulheres estrangeiras;
• Deixou de buscar a Palavra de Deus;
• Criou um sistema de arrecadação de impostos baseado em
666 talentos de ouro.
RESULTADO: 490 anos sem Shemitáh = 70 anos de Cativeiro

O SENHOR DO DESCANSO E OS CONFLITOS
FINANCEIROS
“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem
tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; Mas
ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem
consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o
vosso coração. A candeia do corpo são os olhos; de sorte que,
se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz; Se,
porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes
serão tais trevas! Ninguém pode servir a dois senhores;
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um
e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.”
Mateus 6:19-24

O SENHOR DO DESCANSO E OS CONFLITOS
FINANCEIROS
“QUEREMOS ENRIQUECER RAPIDAMENTE!”
• A Crise Financeira de 2000 e 2001 – A Bolha da
Internet “.com” - @ / As Torres Gêmeas em 11 de
setembro de 2001 / 17 de Setembro de 2001 (29 de
Elul)
SHEMITÁH
• A Crise do Subprime – 2008 – 16 de setembro de
2008 – Lehman Brothers;
SHEMITÁH
• Próximo Shemitáh – 13 de setembro de 2015.

AS PROFECIAS DO RABINO
JUDÁ BEN SHAMUEL – 1217 A.D
• Jerusalém seria tomada pelo Otomanos (Turcos) dentro de 6
jubileus (50X6=300 anos): 1517 a.D.;
• Seria dominada pelos Otomanos por 8 jubileus (50x8=400 anos):
1917 (Gen. Allenby em 17 de dezembro de 1917);
• Jerusalém seria a terra de ninguém no 9º Jubileu: 1917-1967;
• No decimo jubileu Jerusalém retornaria para as mãos dos judeus:
1967 (A Guerra dos seis dias - 10 de junho de 1967);
• Jerusalém ficaria sobre o controle de Israel durante o 10º jubileu –
1967 a 2016;
• Inicio do Reino Messiânico/Anticristo: 2016

AS LUAS DE SANGUE

Joel 2: 31 - Atos 2:20
“O sol se converterá em trevas, E a lua em sangue,
Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor”.

“OLHO DO FURAÇÃO”
13 E 14 DE SETEMBRO

1 TESSALONICENSES 5:1-6
“Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não
necessitais de que se vos escreva; Porque vós mesmos
sabeis muito bem que o Dia do Senhor virá como o ladrão
de noite; Pois que, quando disserem: Há paz e segurança,
então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores
de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum
escaparão. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para
que aquele dia vos surpreenda como um ladrão; Porque
todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos
da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os
demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios”;

O DIA DO SENHOR E OS DOZE PROFETAS
O DIA DO SENHOR VÊM!
1. Oséias: Buscar a verdade, amor e o conhecimento de Deus
– 4: 1 e 2
2. Joel: Conversão genuína com humilhação, jejum e
quebrantamento – 2: 12 e 13
3. Amós: Socorrer aos mais fragilizados e desprotegidos – 5:
10-15;
4. Obadias: Fazer o bem para colher o bem – 15 -17;
5. Jonas: Ter compaixão e misericórdia dos que não possuem
discernimento – 4: 11;
6. Miqueias: Cuidado com o poder, o suborno e a ganância – 2:
1-5; 7: 1-7;

O DIA DO SENHOR E OS DOZE PROFETAS
O DIA DO SENHOR VÊM!
7) Naum: Proclame boas novas e anuncie a paz – 1: 15;
8) Habacuque: Não murmure, não se abata, não se
enfraqueça – 3: 17-19;
9) Sofonias: Ter lábios puros (coração puro, consciência
boa e fé sem fingimento) – 3: 9-16;
10) Ageu: Não abandone a casa do Senhor – 2: 6 – 8;
11) Zacarias: Não deixe de ter esperança – 8: 1-8;
12) Malaquias: Não deixe de semear ofertas justas – 3: 1-4;
16-18.

MALAQUIAS 4:1,2
“Porque eis que aquele dia vem ardendo como
fornalha; todos os soberbos, e todos os que
cometem impiedade, serão como a palha; e o dia
que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos
Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz
nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu
nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas
suas asas; e saireis e saltareis como bezerros
soltos da estrebaria”.

APOCALIPSE 22:6,7
“E disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras; e
o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu
anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em
breve hão de acontecer. Eis que presto venho: Bemaventurado aquele que guarda as palavras da profecia
deste livro.”
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