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.”

AS FESTAS BÍBLICAS DO
PRIMEIRO SEMESTRE
 Páscoa
 Primícias

 Pentecostes

Pessah
Habicurim
Shavuot

AS FESTAS BÍBLICAS DO
SEGUNDO SEMESTRE
 Trombetas
 Dia

do Perdão
 Tabernáculos

Rosh Hashanah
Yom Kippur
Sucote

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”.

Números 10:1-10
“Porém, ajuntando a congregação, as tocareis; mas
sem retinir. 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.”

AS TROMBETAS
Precisamos Partir!;
2. Precisamos nos Reunir!;
3. Precisamos nos Libertar!;
4. Precisamos nos Alegrar!:
1.

 Nas Festas;
 Nos Começos dos meses;
 Nos dias de Consagração;
 Nos dias de Confissão;

 Nos dias de Gratidão.

“NO DIA DA VOSSA ALEGRIA!”

A FESTA DAS TROMBETAS
Rosh Hoshaná


Dia da Criação (Sete Trombetas) – Gênesis 1



A segunda vinda de Moisés com o rosto
resplandecente – Êxodo 34: 28 e 29;



A Conquista de Jericó (Sete Trombetas) –
Josué 6: 4;



A Grande Tribulação (Sete Trombetas) –
Apocalipse 8 - 11

PRECISAMOS PARTIR!


1Tessalonicenses 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 para sempre com o
Senhor.”



1Coríntios 15: 50-58
NO DIA DA VOSSA ALEGRIA!

PRECISAMOS NOS REUNIR!


Isaías 27:13:

“E será naquele dia que se tocará uma grande
trombeta, e os que andavam perdidos pela
terra da Assíria, e os que foram desterrados
para a terra do Egito, tornarão a vir, e
adorarão ao Senhor no monte santo em
Jerusalém”.


Ezequiel 37: 15-28

PRECISAMOS NOS
LIBERTAR!
Jeremias 4:19-22
“Ah, Meu coração! Minhas entranhas! Estou com dores
no meu coração! O meu coração se agita em mim. Não
posso me calar; porque tu, ó minha alma, ouviste o som
da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre
destruição se apregoa; porque já toda a terra está
destruída; de repente foram destruídas as minhas
tendas, e as minhas cortinas num momento. Até quando
verei a bandeira, e ouvirei a voz da trombeta? Deveras
o meu povo está louco, já não me conhece; são filhos
néscios, e não entendidos; são sábios para fazer mal,
mas não sabem fazer o bem.”

PRECISAMOS NOS
LIBERTAR!
Jeremias 4:31
“Porquanto ouço uma voz, como a de uma
mulher que está de parto, uma angústia como
a de que está com dores de parto do primeiro
filho; a voz da filha de Sião, ofegante, que
estende as suas mãos, dizendo: Oh! ai de mim
agora, porque já a minha alma desmaia por
causa dos assassinos”.

PRECISAMOS NOS
LIBERTAR!
Apocalipse 12:1-5
“E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol,
tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze
estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores
de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro
sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que
tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças
sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das
estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra; e o dragão parou
diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando
ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que
há de reger todas as nações com vara de ferro; e o seu filho
foi arrebatado para Deus e para o seu trono”

PRECISAMOS NOS
ALEGRAR!
Salmos 47:1-8
“Batei palmas, todos os povos; aclamai a Deus com voz
de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei
grande sobre toda a terra. Ele nos submeteu os povos e
as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós
a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou.
(Selá.) Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de
trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores;
cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus
é o Rei de toda a terra, cantai louvores com
inteligência. Deus reina sobre os gentios; Deus se
assenta sobre o trono da sua santidade”.

PRECISAMOS NOS
ALEGRAR!

Salmos 98

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

