O ANO NOVO
SEGUNDO A BÍBLIA
Números 10: 10

O ANO NOVO NA BÍBLIA, ACONTECE EM SETEMBRO!

“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

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.”

1 TESSALONICENSES 4:13-18
“Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos
que já estão mortos, para que não vos entristeçais, como os
demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus
morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus
dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois,
isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos
para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
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. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas
palavras.”

ANO NOVO NA BÍBLIA
!Ano

Novo Religioso
Março – 1º Mês

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

! Ano

Novo Civil – Setembro 7º
Mês

Inicio da colheita dos frutos;
Inicio da libertação dos escravos;
Inicio de remissão dos pecados
nacionais;
Inicio das chuvas;
Retorno ao equilíbrio social a cada
sete anos.
NO FUTURO: O FIM DO PODER DA
MORTE E DO PECADO!

O COMPRIMENTO PROFÉTICO DAS ESCRITURAS
Primeira Vinda de Jesus, o Messias:
!A

sua Morte: Festa da Páscoa;

!A

sua Ressureição: Festa dos Primeiros Frutos;

!O

Derramamento do Espírito Santo: Festa de Pentecostes

Segunda Vinda de Jesus, o Messias:
!A

Ressureição dos Mortos e o Arrebatamento: Festa das
Trombetas;

!O
!O

Julgamentos dos Salvos: Festa do Perdão;

Estabelecimento do Reino Messiânico sobre a terra: Festa
de Tabernáculos.

O SÉTIMO MÊS: MÊS DE DAN – O JULGAMENTO
“A SERPENTE” – GÊNESIS 49:16-18
! DAM

– Homicídio, assassinato, matança, guerra,
mortandade;

! DAN

– Juízo, julgamento;

! Kilá-dam

– O sangue clama, ou reclama;

! Tsalmaveth

– A sombra da morte.

UM PODER PROFÉTICO: O FIM DA MORTE!
A Profusão da Vida – Gênesis 1 e 2.
A Profusão da Morte – Gênesis 3 – 8.
!O Pecado de Adão e Eva – cap. 3;
!A morte de Abel – cap. 4;
!A morte da sociedade – cap. 4;
!A morte natural dos homens – cap. 5;
!A morte da humanidade – cap. 6;

Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
1 Coríntios 15:26

“Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o
Senhor DEUS as lágrimas de todos os rostos, e tirará o
opróbrio do seu povo de toda a terra; porque o
SENHOR o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o
nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará;
este é o Senhor, a quem aguardávamos; na sua
salvação gozaremos e nos alegraremos”.
Isaías 25:8-9

“E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o
tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e
eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será
o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque
já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado
sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disseme: Escreve; porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E
disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o
princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe
darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as
coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho”.
Apocalipse 21:3-7
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