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O Pentecostes (2010)

• Pentecostes significa quinquagésimo

• Este dia é determinado contando sete semanas e mais um dia 
após o primeiro Sábado semanal em que “calhou” a semana 
pascal (Páscoa e Semana dos Pães Ázimos) – Levítico 23:15-16.

• Em 2010, considerando que o primeiro dia a seguir ao Sábado 
desta semana “calhou” no dia 4 de Março, então, contando 50 
dias, temos que a celebração do Pentecostes corresponde ao dia 
23 de Maio – Levítico 23:15-16. 

• A Igreja dos Nazarenos observava esta solenidade de YHWH 
– Actos 2:1.



O Pentecostes (2010)

• No hebraico “Shavuot” significa “semanas”, daí esta Festa 
ser também referida como a Festa das Semanas. 

• “Shavuot ” também significa “voto”, o que aponta para os 
votos de casamento entre YHWH e o Seu povo, Israel (nas 
Bodas do Cordeiro), o que também traduz o “casamento 
celebrado no Sinai”.

• Israel celebrou sempre este dia por memória da dádiva da 
Lei/Torá no Monte Sinai, 50 dias após a saída do Egipto – Êxodo 
19:1-8. (“Tudo o que YHWH tem falado, faremos”).

• Dada a centralidade da Lei/Torá dada a Israel não é
coincidência que O Espírito de YHWH tenha sido derramado 
sobre as primícias dos santos, precisamente neste dia, pois a 
Torá representa o “contrato de casamento” então celebrado.



O Pentecostes (2010)

• Este dia não celebra somente a dádiva de algo que deve ser 
precioso para nós (A Instrução de YHWH) mas, também, o dia 
em que o povo de Deus foi revestido de poder lá do Alto –
Actos 2:1-4.

• Lucas 24:49 – “E eis que sobre vós envio a promessa de meu 
Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais 
revestidos de poder”.

• Este é pois um dia em que o povo de YHWH, a Sua Israel, 
renova o compromisso de andar em todos os caminhos que Ele 
propôs ao homem através de Moisés e Yeshua.

• É uma das três solenidades no ano em que todo o varão se 
dirigia a Jerusalém para adorar, não devendo aparecer “vazio”
perante O Senhor – Deuteronómio 16:16.



O Pentecostes (2010)

• Deuteronómio 16:10-11 – “Depois celebrarás a festa das 
semanas a YHWH teu Deus; o que deres será oferta voluntária da 
tua mão, segundo YHWH teu Deus te houver abençoado. E te 
alegrarás perante YHWH teu Deus, tu, e teu filho, e tua filha, e o 
teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas 
portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de 
ti, no lugar que YHWH teu Deus escolher para ali fazer habitar o
seu nome”.

• Este é o dia em que, com alegria de coração, celebramos por 
estatuto de YHWH todas as bênçãos que temos recebido da Sua 
mão. Como toda a solenidade de Deus, foi estabelecida por
“estatuto perpétuo”.

• É um dia solene (santa convocação ou Sábado anual) –
Levítico 23:21. É o dia que celebramos por estatuto de YHWH.



O Pentecostes (2010)

• O Dia de Pentecostes encerra o tempo do ministério de Yeshua, 
que tinha sido elevado aos céus com a promessa de que enviaria 
o Seu Espírito, o qual foi derramado sobre os fiéis.

• Conforme Pedro ensinou à multidão que se juntou após o 
derramamento do Espírito (a chuva temporã), “Mas isto é o que 
foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, 
que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os vossos 
filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão 
visões, e os vossos velhos terão sonhos; e também do meu 
Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas 
naqueles dias, e profetizarão” – Actos 2:16-18.

• Esta solenidade encerra os Sábados santos, anuais, que se 
cumprem no período da Primavera e que estão intimamente 
relacionados com a primeira vinda de Yeshua, como servo.



O Pentecostes (2010)

• Neste dia, há quase 2.000 anos, cumpriu-se o que João, o 
Batista ensinou acerca Daquele que haveria de vir após ele –
Mateus 3:11c – “…Ele vos baptizará com o Espírito Santo, e com 
fogo”.

• A partir daquele dia, temos vivido à sombra daquele 
Consolador que Yeshua prometeu que enviaria. É Este 
Consolador que nos guarda e nos revela a Verdade de YHWH. 



O Pentecostes (2010)

• Também nós, hoje, neste dia, devemos considerar que O 
Consolador nos retirou do Egipto espiritual em que antes 
caminhávamos, e ao qual estávamos escravizados: a ignorância, 
a idolatria, o pecado. 

• Pela Sua misericórdia, fomos chamados das trevas para a Luz 
que é a simbiose de Yeshua/Torá.

• Isaías 44:3 fala-nos da grande dádiva que haveria de dar à
descendência de Jacob, o Seu povo: “Porque derramarei água 
sobre o sedento, e rios sobre a terra seca; derramarei o meu 
Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus 
descendentes”. Que “água” é esta senão O Espírito de Deus, O 
Consolador? Este dia tem um particular significado para todos 
nós. Alegremo-nos pois.



O Pentecostes (2010)

• O Dia de Pentecostes que hoje celebramos deve ser igualmente 
um marco para todos nós, por significar que já hoje temos a 
grande dádiva da Torá gravada nos nossos corações/mentes, 
para por ela vivermos na fé de Yeshua.

• Este dia assume então um particular significado para todos 
nós. Alegremo-nos pois, por já hoje:

- andarmos segundo os mandamentos e estatutos de YHWH (a 
Sua Torá nos nossos corações/mentes);

- vivermos na fé e na esperança de vida eterna confirmada pelo 
sangue do Cordeiro de Deus, Yeshua, O Rei vindouro.

Fim

ANUNCIAI ISTO


