A FESTA DAS TROMBETAS
A FESTA DA RESSURREIÇÃO
1 Tessalonicenses 4: 16 e 17 (partes)
“...ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de
Deus...,...seremos arrebatados juntamente com eles,
entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos
ares, e, assim estaremos para sempre com o Senhor.”

NÚMEROS 10:1-10
“Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: Faze-te duas
trombetas de prata; de obra batida as farás, e elas te servirão
para a convocação da congregação, e para a partida dos
arraiais. E, quando as tocarem, então toda a congregação se
reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando
tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os
cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo, as
tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do
lado do oriente. Mas, quando a segunda vez retinindo, as
tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do
lado do sul; retinindo, as tocarão para as suas partidas.
Porém, ajuntando a congregação, as tocareis; mas sem
retinir”.

NÚMEROS 10:1-10
“E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas; e a
vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E,
quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que
vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e
perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e
sereis salvos de vossos inimigos. 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.”
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“Quando na vossa terra, sairdes a pelejar contra os
opressores que vos apertam, também tocareis as
trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus
haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos
inimigos.”
Números 10: 9

VAMOS NOS LIBERTAR!

Josué 6:3-6
Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade,
cercando-a uma vez; assim fareis por seis dias. E sete sacerdotes
levarão sete trombetas de chifres de carneiros adiante da arca,
e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes
tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente
a trombeta de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo
gritará com grande brado; e o muro da cidade cairá abaixo, e o
povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de
Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da
aliança; e sete sacerdotes levem sete buzinas de chifres de
carneiros, adiante da arca do Senhor.

VAMOS NOS LIBERTAR!

Josué 6: 15, 16 e 20
“E sucedeu que, ao sétimo dia, madrugaram ao subir da
alva, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes;
naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. E
sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima vez as
buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos
tem dado a cidade”.
“Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as
TROMBETAS; e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da
TROMBETA, gritou o povo com grande brado; e o muro caiu
abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si,
e tomaram a cidade”.

VAMOS NOS LIBERTAR!

Deuteronômio 15:1-6
“Ao fim dos sete anos farás remissão. Este, pois, é o modo da
remissão: todo o credor remitirá o que emprestou ao seu próximo; não
o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é
apregoada. Do estrangeiro o exigirás; mas o que tiveres em poder de
teu irmão a tua mão o remitirá. Exceto quando não houver entre ti
pobre algum; pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que
o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la. Se somente
ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em
cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno; Porque o
Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado; assim, emprestarás
a muitas nações, mas não tomarás empréstimos; e dominarás sobre
muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti.”

VAMOS NOS LIBERTAR!

Salmos 81:1-6, 13-14
“Exultai a Deus, nossa fortaleza; jubilai ao Deus de Jacó.
Tomai um salmo, e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o
saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa
solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel, e uma lei do
Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra
pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de
seus ombros a carga; as suas mãos foram livres dos cestos.”
“Oh! se o meu povo me tivesse ouvido! se Israel andasse nos meus
caminhos! Em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha
mão contra os seus adversários”.

VAMOS NOS LIBERTAR!

Sofonias 1:14-16
“O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se
apressa muito; amarga é a voz do dia do Senhor; clamará
ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia
de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de
assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e
de densas trevas, Dia de trombeta e de alarido contra as
cidades fortificadas e contra as torres altas”.

VAMOS NOS LIBERTAR!

1 Coríntios 15:52-57
“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”.

VAMOS NOS LIBERTAR!

Apocalipse 11:15-18
“E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes
vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso
Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os
vinte e quatro anciãos, que estão assentados em seus tronos
diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a
Deus, Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso,
que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande
poder, e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo
dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o
galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem
o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os
que destroem a terra”.

VAMOS NOS LIBERTAR!
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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.”

TOCAR A TROMBETA.

!Dia

da alegria – Simchat Toráh

!Solenidades
!Princípios

dos Meses – Rosh hakodesh

!Holocaustos
!Sacrifícios

– Mo’ed
- Olam

Pacíficos – Shelem

TOCAR A TROMBETA.

Salmos 1:1,2
“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o
conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do
Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite”.

VAMOS NOS ALEGRAR

SIMCHAT TORÁH
8º DIA DE SUKKOT
O HAKAFOT
João 1:14
“E o Verbo (A Palavra) se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua
glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade”.

Lucas 2:36-38
“E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já
avançada em idade, e tinha vivido com o marido sete anos, desde a sua
virgindade; E era viúva, de quase oitenta e quatro anos, e não se afastava
do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E
sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos
os que esperavam a redenção em Jerusalém”.

VAMOS NOS ALEGRAR – DIA DA ALEGRIA

! Solenidades

– Mo’ed: Salmo 81:3 – Dia Das Trombetas

! Princípios

dos Meses – Rosh hakodesh (Produção)
Deuteronômio 33:13,14
“E de José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o
mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo
que jaz abaixo. E com os mais excelentes frutos do sol, e
com as mais excelentes produções das luas”,

TOCAR A TROMBETA.

!Holocaustos

– Olam

“Oferta de subida (escada)”, “Oferta de aceitação”
Hebreus 13:15
“Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício
de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu
nome”.

TOCAR A TROMBETA.

!Sacrifícios

Pacíficos – Shelem

“oferta de amizade”, “de gratidão”, “pela paz”
2 Coríntios 9:6-8
“E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e
o que semeia em abundância, em abundância ceifará. Cada
um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza,
ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a
fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis
em toda a boa obra;”

TOCAR A TROMBETA.
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