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No mundo hebraico existem duas designações para este dia: 
 

• A primeira relaciona-se com o calendário civil, Rosh Ha-shanah (que significa 
Cabeça do Ano) e corresponde ao 1º dia do ano civil no calendário de Israel – 
Tishri – 1º mês do ano1; é, por tradição, considerada a data do início da 
criação do mundo, embora do ponto de vista litúrgico, Tishri seja considerado 
o 7º mês. Coincide com Setembro/Outubro, conforme os anos do calendário 
gregoriano. 

 
• A segunda, a verdadeira, pois é apontada pelo próprio Senhor YHWH, 

designa o dia da Festa como Yom Teruah (Dia do soprar das trombetas, o 
“Shofar” – chifre de carneiro; dia do grito ou gritaria); traduz a verdadeira 
essência espiritual da festa que YHWH instituiu de acordo com o Seu 
calendário e que se explica de seguida. 

 
Neste dia especial que ocorrerá em breve (toque da 7ª trombeta de Deus, Yom 
Teruah) com a segunda vinda do Rei eterno Senhor Yeshua, ocorrerá a primeira 

                                            
1
 Este é um dia assinalado no calendário rabínico-farisaico. Como já é do nosso conhecimento, não 

nos devemos orientar pelas marcações que os homens fizeram há cerca de 1.700 anos atrás com 
base em cálculos matemáticos e astronómicos (em Babilónia), mas pela indicação dos sinais dados 
no início de cada mês pelo próprio Deus através da Lua Nova, i.e. através do Calendário de YHWH.  
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ressurreição e a coroação de Yeshua como Rei sobre todas as nações – Daniel 7:14 
– “E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, 
nações e línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não 
passará, e o seu reino tal, que não será destruído”.  
 
Como era habitual em Israel, o rei era coroado no 1º dia do 7º mês – Tishri. A 
cerimónia de entronização (já feita no céu com Yeshua) envolvia quatro aspectos 
sequenciais, o que virá também a acontecer no dia glorioso da Sua segunda vinda – 
pois Yeshua veio primeiro como profeta e servo (Cordeiro de Deus), foi depois 
ressuscitado como Sumo-Sacerdote, e virá finalmente como Rei dos reis e Senhor 
dos senhores (Apocalipse 19:11-16): 
 

1. Sai o decreto – Salmo 2:6-7  
2. Cerimónia da tomada do trono e entrega do ceptro – Génesis 49:10; 

2.Samuel 5:3; 1.Reis 1:39-40, 45-46; Apocalipse 4:1-4; 9-11; Hebreus 1:8 
3. A aclamação – 1.Reis 1:34; 2.Reis 11:12; Salmo 47:1-7 
4. Os súbditos do Rei prestam-Lhe juramento de fidelidade – Salmo 50:4-5. 

 
Desde sempre o soar das trombetas esteve associado a sinais de perigo ou de 
chamamento da congregação para que atenda a um evento especial; soa como 
aviso, alarme, perigo, chamada para a reunião, para a assembleia2, conforme muitas 
passagens bíblicas o confirmam; e.g. Números 10:1-10. 
 
Esta solenidade deve ser celebrada no 1º dia do mês 7º do calendário hebraico – 
(Tishri), conforme está em Levítico. 23:23-25 e em Números 29:1: “Fala aos filhos 
de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês3, tereis descanso, 
memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil 
fareis, mas oferecereis oferta queimada a YHWH”. 
 
Esta é a única festividade que é celebrada num dia de Lua Nova, por isso também é 
conhecida como a Festa da Lua Nova (Rosh Chodesh) – Salmo 81:3-4: “Tocai a 
trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto é 
um estatuto para Israel, e uma lei do Deus de Jacob”.  
 
Para além do toque do shofar (feitas de chifres de carneiro) neste dia, em todo o 
Israel, eram também tocadas as trombetas de prata (Chat-zotzrah) que Deus 
mandara fazer: Números 10:2, 10.  
 
Que significado tem hoje a Festa da Trombetas para o povo de Deus? 
 
Este dia significa: 
 

• O anúncio de Deus dado a Israel (e a todos os povos) do julgamento 
vindouro, o Julgamento do Santo de Israel, YHWH, sobre toda a humanidade, 
o qual deverá ocorrer no Dia da Expiação, dez dias mais tarde, pelo que o 
povo é chamado a lembrar-se do seu Deus e a arrepender-se dos seus actos, 
antes que venha o Seu julgamento: Salmo 51:17 – “Os sacrifícios para 

                                            
2
 À semelhança com o costume antigo nas aldeias em Portugal, quando se tocavam os “sinos a 

rebate”. 
3
 Identificado pelo aparecimento da Lua Nova conforme já se explicou. 
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Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito 
não desprezarás, ó Deus”. Amós 4:12 – “Portanto, assim te farei, ó Israel! 
E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu 
Deus”. Será que cada um de nós está a preparar o seu coração em 
obediência, humildade e contrição para se apresentar perante O Deus Todo-
Poderoso? 

 
• O soar das trombetas de Deus que apela ainda à chamada ao 

arrependimento. Será no dia do toque da 7ª trombeta que YHWH intervirá 
global e directamente nos acontecimentos deste mundo, pondo fim ao actual 
estado de pecado e desobediência em que o mundo se encontra – 
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”. 
E em 1.Coríntios 15:51-52 – “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”. Estes ensinamentos mostram-nos com clareza que a 
primeira ressurreição (ou a ressurreição dos justos) ocorrerá com a vinda 
gloriosa de Yeshua, quando a 7ª trombeta soar, num dia em que se celebra o 
estatuto de Deus do Dia das Trombetas. 

 
• Aponta-nos ainda a tradição judaica que foi neste dia que Isaac iria ser 

oferecido em holocausto a YHWH, por seu pai Abraão, quando YHWH 
proporcionou um animal no seu lugar. 

 
Esta trombeta de que nos fala Paulo aqui, é a 7ª e última trombeta que se encontra 
descrita em Apocalipse 8:2 e 11:15, e que assinala o início do Reino Milenar do 
Messias, em que os reinos deste mundo passarão para Ele e para os Seus 
escolhidos – Apocalipse 11:15 – “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”. 
 
Acerca do grande Dia do Senhor YHWH diz-nos a Palavra de Deus que será um dia 
de júbilo para os escolhidos, os que esperam o seu regresso e lavaram os seus 
vestidos no sangue do Cordeiro, mas dia de condenação para os que não aceitaram 
a “Salvação de YHWH”, sobre os quais cairá a irá do Altíssimo: 
 
Mateus 24:30-31 – “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas 
as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as 
nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com 
rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 
quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus”4. 

                                            
4
 Ver também Apocalipse 20:5-6; Daniel 12:1-3. Não confundir a Palavra de Deus e as Suas profecias 

verdadeiras com um erro doutrinal que se tornou muito popular há cerca de 150 anos a esta parte e 
que nos fala do “arrebatamento da igreja” antes que ocorra o chamado período da grande tribulação 
do tempo do fim. O verdadeiro arrebatamento só ocorrerá na vinda de Yeshua como Rei eterno. 
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Isaías 27:12-13 – “E será naquele dia que YHWH debulhará seus cereais desde 
as correntes do rio, até ao rio do Egipto; e vós, ó filhos de Israel, sereis 
colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os 
que andavam perdidos... tornarão a vir, e adorarão a YHWH no monte santo em 
Jerusalém”. O profeta fala-nos aqui dos que “andavam perdidos”. Que significa 
isto? Não andávamos todos perdidos, desviados do caminho de Deus? Sim, é 
verdade, todos nos desviámos desse Caminho santo. Mas, muitos, pela graça de 
Deus, voltaram a encontrar esse Caminho e a andar Nele (Yeshua). Não nos disse 
Yeshua, O Messias, que veio buscar o que se havia perdido? E não mandou Ele os 
Seus discípulos senão às ovelhas perdidas da Casa de Israel? Vemos então que 
essas ovelhas estão a voltar ao aprisco do seu Pastor. E estas, quais filhos-
pródigos, são as que ouviram a Sua voz, a voz da Sua trombeta e se arrependeram. 
 
Estes serão os que receberão o galardão da vida eterna por Cristo, quando soar a 7ª 
trombeta e os santos ressuscitarem com novos corpos incorruptíveis: 1.Coríntios 
15:52; 1.Tessalonicenses 4:16. 
 
Mas antes que a 7ª trombeta de Deus soe, muitas outras vêm soando através da 
pregação da Palavra, sem que os homens lhes queiram dar ouvidos ou entender a 
sua importância. Não vamos entrar numa descrição do significado das anteriores 6 
trombetas apontadas no Livro de Apocalipse, porque essas vêm soando já há muito 
e o mundo não as quer ouvir e estão associadas a grandes acontecimentos que se 
produziram ou ainda hão-de produzir no mundo antes do toque da 7ª trombeta e da 
vinda do Glorioso e Eterno Rei Senhor Yeshua. Porém, cada vez que um profeta ou 
obreiro de Deus fala chamando o povo ao arrependimento está a fazer soar a 
trombeta de Deus. Os acontecimentos que a humanidade está a viver também foram 
e estão a ser determinados pelas trombetas que YHWH manda soar cada uma ao 
tempo determinado por Ele. 
 
Uma longa descrição de acontecimentos catastróficos encontram-se associados às 
6 trombetas de Apocalipse e que, por si só, merece um estudo separado deste. 
Sabemos porém, que grandes castigos ainda virão, e que serão causados pelo 
homem; mas, apesar dos castigos que estão associados ao soar destas trombetas, 
o homem blasfemará o Nome de Deus e não se arrependerá dos seus maus 
caminhos: Apocalipse 9:21; 16:9, 11. 
 
Segundo a Bíblia, podemos ainda ler acerca das trombetas de Deus terem soado 
em numerosas ocasiões especiais da vida do povo de Deus, a Sua Israel: 
 

• Quando O Senhor entregou a Lei dos 10 Mandamentos a Moisés (Êxodo 
19:14.19). 

 
• No decurso da conquista de Jericó em que as trombetas íam tocando adiante 

da Arca do Concerto, durante 6 dias, e ao 7º dia rodearam a cidade 7 vezes e 
os muros da cidade caíram5; tudo o que lá estava dentro foi anátema ao 

                                            
5
 Uma perfeita analogia com os “dias do fim”, em que Deus deixou o homem governar este mundo 

durante 6.000 anos. Porém, quando Ele vier e a 7ª trombeta soar, todo o sistema iníquo criado pelo 
homem e por Satanás cairá por terra, dando então ocasião a um governo de paz, justiça e harmonia 
baseado na eterna Lei de YHWH que durará mil anos. 
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Senhor e morto (homens, mulheres, crianças e animais); só escapou Raab e 
a sua família e os seus pertences porque albergaram os espias de Israel; 
repare-se no significado dos 6 dias de cerco com trombetas (6.000 anos de 
governo do homem em que YHWH não interfere, mas faz soar as Suas 
trombetas) e no 7º dia, apontando para o Milénio do governo de Cristo sobre 
todas as nações da terra, o dia da vitória final do Grande Rei Eterno. 

 
• Chamamento/aviso final à humanidade para que se arrependa, sempre que O 

Senhor YHWH tocar a trombeta (Zacarias 9:14; Isaías 18:3; Sofonias 1:14-
16). 

 
• Para assinalar o encerramento da era actual de pecado e desobediência 

Apocalipse Cap.8 e 9. 
 
• Na 2ª vinda de Cristo em que terá lugar a ressurreição dos justos (Mateus 

24:30-31; 1.Coríntios 15:51-52; 1.Tessalonicenses 4:16).  
 
Em conclusão: o significado da Festa das Trombetas aponta para: 
 

 Um alerta e um tempo para reflexão e arrependimento da humanidade antes 
que venha O Grande Rei Yeshua – Sofonias 1:14-16. 

 A chegada eminente do Dia do Senhor YHWH e a ressurreição dos justos (1ª 
ressurreição) – Daniel 7:18. 

 A restauração do Reino a Israel (a junção das duas casas, Efraim e Judá) – 
concretização da profecia de Daniel 2:44; Amós 4:12. 

 
Preparemo-nos pois e escutemos as trombetas que vêm soando desde o princípio 
do mundo, desde que o homem desobedeceu a Deus: ARREPENDEI-VOS! – Actos 
3:19; 17:30-31; Joel 2:11-15; 1.Pedro 4:17-18; Marcos 1:15. 
 
Segue-se depois um período de dez dias6 de grande introspecção para que cada ser 
humano avalie a sua condição espiritual e abrace o concerto com YHWH (o concerto 
da salvação) através de Yeshua, O Messias. 
 
Ele também nos diz em Apocalipse 2:10 – “Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa 
da vida”. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

                                            
6
 Grande número de estudiosos da Bíblia chamam aos dez dias de introspecção e oração que 

constituem o intervalo entre o Dia das Trombetas e o Dia da Expiação como “Dias de Pavor” (“Days of 
Awe”), ou dias de arrependimento, como preparação para o Dia da Expiação, em que devemos afligir 
as nossas almas. Em Apocalipse 2:10, Yeshua diz-nos para não temermos, porque o diabo lançará 
alguns de nós na prisão para sermos tentados e teremos uma tribulação de dez dias. 


