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“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho” 
 

Salmo 119:105 
 

Vítor Quinta  
Revisto em Jan. 2019  

 
Parte 24: As sete solenidades anuais de YHWH (Parte 3)  
 

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

A Festa de Pentecostes (Shavuot – significado: semanas) 
 
Pentecostes (ou festa das semanas): 7 dias x 7 semanas + 1 dia = 50 dias. Como se 
disse no capítulo anterior, estes cinquenta dias são contados a partir do primeiro dia a 
seguir ao Sábado semanal em que coincide o período da Páscoa/Semana dos Pães 
Ázimos (Na “Torá” o número 50 significa “liberdade”). Este dia santificado vem assinalado 
em Levítico 23:15-21 e em Actos 2:1. 
 
Isto é o que celebramos por estatuto de YHWH: 
 

 No hebraico “Shavuot” significa literalmente “semanas”; porém, também significa 
“votos” (os votos trocados num casamento entre “O Esposo”, YHWH, e a sua 
“esposa”, a Israel santa) o que tem um grande significado espiritual, se levarmos 
em conta as prometidas Bodas do Cordeiro. 

 Os primeiros frutos da terra, tanto em sentido literal da novidade dos campos e do 
gado1 – Êxodo 23:19a – “As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à 
casa de YHWH teu Deus”, como em sentido espiritual, pois aponta para os 
convertidos a Yeshua HaMashiach, dos quais “Ele foi feito as primícias dos que 
“dormem” no Senhor”. É um dia de alegria, por celebrar tanto as dádivas materiais 
como as espirituais recebidas da mão do Elohim Todo-Poderoso. 

                                                 
1
 Ver também Êxodo 23:16; 34:22. 
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 No sentido espiritual: os resgatados pelo Messias Yeshua, dos quais Ele é o 
primeiro entre muitos irmãos que se hão-de salvar pelo mérito do Seu sacrifício (as 
primícias, como nos diz em 1.Coríntios 15:23 – “Mas cada um por sua ordem: 
Cristo as primícias, depois os que são do Cristo, na sua vinda”). 

 Este é um dia de celebração da liberdade com que fomos libertados no sangue do 
Messias através da nossa entrega a um Concerto Renovado no Seu sangue tendo, 
por isso, sido revestidos pela presença do Espírito Santo em nós, a Sua força e 
poder.  

 Este dia memoriza o derramamento do Espírito Santo sobre a congregação dos 
justos que estava reunida em Jerusalém, após a ascensão de Yeshua ao céu, 
como se pode ler em Actos 2:1-4. 

 Este dia especial aponta-nos também ser YHWH O que irá proceder através dos 
Seus anjos à separação do trigo do joio no do fim dos tempos, em que o Seu povo 
será separado/salvo (a colheita) para viver eternamente com Ele. Ele já hoje 
prepara esses “frutos” através da presença do Seu Santo Espírito (Mateus 9:38; 
Lucas 10:2; Romanos 8:23; Tiago 1:18). Estes são os que lavaram os seus 
vestidos no sangue do Cordeiro de Deus, têm o testemunho de Yeshua e andaram 
por fé em obediência nos preceitos de vida do Altíssimo, a Sua Lei/Torá. É Esse 
Espírito de Verdade, em nós, que nos permite aperfeiçoar todos os nossos 
caminhos e andar em santidade, sem a qual ninguém verá O Senhor – Hebreus 
12:14; 2.Timóteo 1:7; João 15:26; 16:13. Só os que se deixam guiar pelo Espírito 
Santo serão chamados filhos de Deus - Romanos 8:9, 14. 

 Celebra igualmente a revelação da Palavra através da presença real do Espírito 
Santo sobre os fiéis que, segundo a instrução de Yeshua, aguardou o 
derramamento do Espírito, 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 poder que desce do Alto e Sublime revela-se 
de muitas maneiras: nas orações dos fiéis, na cura, na revelação da Palavra, na 
protecção de YHWH aos Seus filhos perante o mal, na transformação dos nossos 
corações e das nossas vidas, e em todos os aspectos da vida dos santos. 

 Historicamente celebra também o dia em que YHWH entregou as Suas Leis (a 
Torá) ao povo de Israel no Monte Sinai (na Arábia) através do Seu servo Moisés 
(tradição em Israel), i.e. 50 dias após a saída do povo da terra do Egipto. Deve 
também renovar o nosso compromisso de aceitarmos a Sua vontade e andarmos 
nos Seus caminhos, a Sua Instrução/Torá. 

 
Esta é uma das três grandes solenidades estabelecidas por YHWH: 
 

 Trata-se da segunda das três principais solenidades apontadas por Deus em que 
todos os varões de Israel se deslocavam a Jerusalém para adorar – Êxodo 23:17; 
34:24 (1ª ocasião – na Páscoa do Senhor; 2ª ocasião – no Pentecostes; 3ª ocasião 
– nos Tabernáculos no Outono) e se deviam apresentar perante O Senhor com 
uma oferta: Deuteronómio 16:16 – “Três vezes no ano todo o homem entre ti 
aparecerá perante YHWH teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães 
ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos; porém não 
aparecerá vazio perante YHWH”. Resta saber também o que representa vir vazio 
ou não. Não só de dádivas materiais para o serviço do Senhor no Templo mas, 
sobretudo as espirituais, baseadas numa entrega de coração a YHWH. 
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 O Elohim YHWH fala deste dia ao Seu povo nos seguintes termos: 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 [Jerusalém]”. 

 
Interiorizando, O Espírito Santo faz que este dia seja celebrado por estatuto do Eterno, 
com alegria, pois representa ainda os primeiros frutos espirituais que são e serão 
oferecidos a YHWH, O Elohim Altíssimo, através de Seu Filho Yeshua, frutos nos quais 
nos queremos incluir. Este é o dia que celebramos por estatuto perpétuo. 
 
Ao celebrarmos e guardarmos as solenidades da Primavera antes analisadas (as 
“moedim”) somos levados a lembrar-nos da visão profética do Salvador Yeshua, da Sua 
morte e ressurreição, e do derramamento do Espírito Santo (O Consolador prometido por 
Yeshua) sobre os crentes fiéis. Somos ainda lembrados do sacrifício da Páscoa em 
Yeshua, o Pão da Vida, bem como os primeiros frutos da colheita dos santos e justos.  
 
Vamos de seguida abordar os dias que YHWH santificou e que se celebram no Outono, 
por ocasião das colheitas desta época e que, tal como os da Primavera, também apontam 
para promessas do Altíssimo que se hão-de cumprir, com a segunda vinda de Yeshua, o 
Seu livramento, o julgamento da humanidade e a vida eterna para os justos. 
 
 

A Festa das Trombetas (Yom Teruah – dia de soprar as trombetas; Zikhron Teruah – 
dia do grito ou de gritaria: a voz do shofar) 

 
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 ano2; 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 Adonai 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 
solenidade que YHWH instituiu de acordo com o Seu calendário e que se explica 
de seguida. 

 
Neste dia especial que ocorrerá em breve (ao toque da 7ª trombeta, Yom Teruah) com a 
segunda vinda do Rei eterno Adonai Yeshua, ocorrerá a primeira ressurreição e a 
coroação de Yeshua como Rei sobre todas as nações:  

                                                 
2
 Este é um dia assinalado no calendário rabínico-farisaico. Como já vimos no início deste trabalho, 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.  
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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 (para sofrer na condição de Cordeiro de YHWH), foi depois 
ressuscitado como Sumo-Sacerdote, e virá finalmente como Rei dos reis e Senhor dos 
senhores (Apocalipse 19:11-16). Assim: 
 

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 assembleia3, 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 mês4, tereis descanso, memorial com 
sonido de trombetas, santa convocação [Sábado santo anual]. Nenhum trabalho 
servil fareis, mas oferecereis oferta queimada a YHWH”. 
 
Esta é a única solenidade 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 YHWH mandara fazer: 
Números 10:2, 10.  
 
Que significado tem hoje a Festa da Trombetas para o povo do Altíssimo? 
 
Segundo o nosso entendimento, este dia significa para o crente dos últimos dias: 
 

 O anúncio do julgamento vindouro, o julgamento do Santo de Israel, YHWH, sobre 
toda a humanidade, o qual deverá ocorrer a partir do 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 esse julgamento venha:  

                                                 
3
 À semelhança do costume antigo nas aldeias em Portugal, quando se tocavam os “sinos a rebate”. 

4
 Identificado pelo aparecimento da Lua Nova conforme já se explicou. 
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Salmo 51:17 – “Os sacrifícios para 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 do Altíssimo que apela 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 (a 
ressurreição dos justos) ocorrerá com a vinda gloriosa de Yeshua, quando a 7ª 
trombeta soar, num dia em que se celebrará o estatuto de YHWH 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, no momento em que YHWH 
proporcionou um animal no seu lugar. 

 
Esta trombeta de que nos fala Paulo, 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 que lavaram os seus vestidos 
no sangue do Cordeiro, mas também um dia de condenação e consternação 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”5. Leiamos também: 

                                                 
5
 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. O que está escrito é que 
Ele não nos destinou para a ira…para a ira do Cordeiro que cairá sobre os ímpios. 
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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 do Eterno, 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 desde há 2.000 anos. E estas, quais filhos-pródigos, são as que ouviram a Sua 
voz, a voz do evangelho Filho e se arrependeram. 
 
Estes serão os que receberão o galardão da vida eterna por Yeshua HaMashiach, quando 
soar a 7ª trombeta e os santos ressuscitarem com novos corpos incorruptíveis: 1.Coríntios 
15:52; 1.Tessalonicenses 4:16 ou, se estiverem vivos, serão transformados com corpos 
iguais aos dos anjos: Lucas 20:34-36; Filipenses 3:20-21. 
 
Mas antes que a 7ª trombeta de YHWH 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. Estas estão associadas aos grandes acontecimentos que se produziram ou 
ainda se hão-de produzir no mundo antes do toque da 7ª trombeta e da vinda do Glorioso 
e Eterno Rei Adonai Yeshua. Porém, cada vez que um profeta ou obreiro do Altíssimo 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 YHWH 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 santo, a Sua Israel. Exemplos: 
 

 Quando YHWH 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 caíram6; tudo o que lá estava dentro foi anátema ao Senhor e 
morto (homens, mulheres, crianças e animais);  

                                                 
6
 Esta é 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, a Sua Lei/Torá, que durará mil anos. 
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só escapou Raab a sua família e os seus pertences, porque albergou 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 do Rei Yeshua 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 6.000 anos em que imperaram o 
pecado e a desobediência Apocalipse Cap.8 e 9. 

 Na 2ª vinda de Yeshua 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 e seja derramada a Sua ira (juízo) 
sobre todos os ímpios. 

 A chegada próxima 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) – a 
concretização da profecia de Daniel 2:44; Amós 4:12 e Ezequiel 37:15-28. 

 
Preparemo-nos pois e escutemos as trombetas que vêm soando desde o princípio dos 
tempos, desde que o homem desobedeceu ao Soberano YHWH: 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 dias7 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. Tempo de reflexão e arrependimento. 
 
 

O Dia da Expiação (Yom Kippur) 
 
Que grande significado tem este dia para o crente em Yeshua!  
 
Se o Dia das Trombetas aponta para um chamamento ao arrependimento mas, mesmo 
assim, havendo entrega ao Senhor, há alegria e esperança de salvação por Yeshua no 
seu coração, já o Dia da Expiação é um dia em que, segundo o mandamento, o crente 
deve afligir a sua alma, como iremos ver de seguida. 
 
Na língua hebraica: “Yom Kippur” (é também conhecido como o Dia do Jejum) aponta 
para o julgamento sobre as nações que será exercido pelo Grande Rei vindouro. Ocorre 
dez dias após o Dia da Festa das Trombetas.  
                                                 
7
 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 do Pavor” (“Days of Awe”), ou dias de 
arrependimento perante o juízo divino vindouro. É um tempo de 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. Ele também 
nos diz no mesmo versículo: “Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida”. 
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Este período designado por “Teshuva” em hebraico é o período em que os fiéis devem 
reflectir sobre as suas faltas, orar insistentemente a YHWH pedindo perdão pelas suas 
fraquezas e buscar a misericórdia do Altíssimo. É um período para um sincero 
arrependimento (de resto, o crente sincero não deve esperar por esse momento para se 
arrepender, porque amanhã não sabe se estará vivo), devendo também obedecer 
conforme ao mandamento. 
 
Se o arrependimento não for sincero não poderá haver perdão. Provérbios 28:13: “O que 
encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, 
alcançará misericórdia”. Então, para além de Lhe confessarmos as nossas 
transgressões, temos igualmente de as abandonar, procurando assim viver de forma 
honesta e sincera perante O Eterno e perante os homens. Temos de ambicionar sermos 
perfeitos (como o Altíssimo deseja que sejamos). E só seremos perfeitos aos Seus olhos 
se andarmos de acordo com os Seus preceitos de vida, a Sua Lei/Torá… tal como 
Yeshua também andou. 
 
Relembremos Levítico 23:1-2: “Depois falou YHWH a Moisés, dizendo: Fala aos filhos 
de Israel, e dize-lhes: As solenidades de YHWH, que convocareis, serão santas 
convocações; estas são as minhas solenidades”, que deve ser celebrada aos 10 do 
mês de Tishri – o 7º mês, segundo o calendário divino e não pelo dos homens, conforme 
a Levítico 23:27-328: “Mas aos dez dias desse sétimo mês será o dia da expiação; 
tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas; e oferecereis oferta queimada 
a YHWH. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, 
para fazer expiação por vós perante YHWH vosso Deus. Porque toda a alma, que 
naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma, 
que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. 
Nenhum trabalho fareis; estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as 
vossas habitações. Sábado de descanso vos será; então afligireis as vossas almas; 
aos nove do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado”. 
Hoje, a “oferta queimada” faz-se no Templo de Deus, que é o nosso coração, onde habita 
O Espírito Santo. Este é o único jejum ordenado por Deus ao Seu povo na Sua Palavra. 
 
Em Levítico 16:29-31 diz-nos: “E isto vos será por estatuto perpétuo: no sétimo mês, 
aos dez do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis nem o natural 
nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por 
vós, para purificar-vos; e sereis purificados de todos os vossos pecados perante 
YHWH. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas; isto é 
estatuto perpétuo”9. 
 
A palavra de YHWH não pode ser mais clara quanto à importância e solenidade que Ele 
atribui a este dia. Trata-se de um dia especial por todas as gerações – Sábado de 
Sábados, em que cada um deve examinar-se a si próprio e avaliar a sua condição perante 
O Todo-Poderoso, arrependendo-se do que esteja mal em si aos olhos Dele.  

                                                 
8
 Comparar com Isaías 58:3. 

9
 Lucas faz referência a este dia em Actos 27:9. 
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A palavra “expiação” significa corrigir, reconciliar, restaurar, reparar, tornar a ser um só, 
de novo, prefigurando o que virá a acontecer a todos os remidos que O Senhor Yeshua, O 
nosso Rei e Sumo-Sacerdote pela Ordem de Melquisedeque, apresentará ao Pai Celestial 
no dia da eternidade, para nos tornarmos num só, com O Elohim YHWH. 
 
Na realidade, torna-se necessário que cada um de nós cumpra esta vontade do Alto e 
Sublime Elohim, para ganharmos a possibilidade de virmos a ter uma verdadeira 
identidade espiritual com Ele e a sermos um só com Ele.  
 
Ainda hoje (...lembremos que YHWH instituiu esta solenidade por estatuto perpétuo), o 
povo de Israel considera este o dia mais importante do calendário das solenidades anuais 
do Senhor (as “moedim”), o dia mais sagrado do ano, no qual se chama o povo a limpar 
os seus pecados perante O Eterno, a arrepender-se e a reconciliar-se com Ele (dia de 
juízo). O povo deve assim afligir as suas almas e jejuar. Profeticamente, este dia aponta 
também para a futura salvação de todo o Israel de YHWH, quando Ele limpar esta nação 
de todos os seus pecados – Romanos 11:26-27.  
 
Era somente neste dia que o Sumo-Sacerdote podia entrar na área mais sagrada e 
reservada do Templo (o lugar do Santo dos santos), uma vez ao ano, para aí espalhar o 
sangue do sacrifício sobre a Arca do Concerto para limpeza dos pecados do povo. E, 
somente neste dia e, também uma só vez por ano, ele podia pronunciar O Santo Nome do 
Elohim de Israel: YHWH. 
 
Do ponto de vista escatológico, acreditamos que será também neste dia (no futuro) que 
se concretizará “O Dia do Senhor”, e nele será derramada a Sua ira sobre todos os filhos 
da desobediência deste mundo. Este convencimento assenta nas profecias que se 
encontram em Isaías 13:6, 9, 13, Ezequiel 30:3, Mateus 24:29. Antes que a ira do Elohim 
Altíssimo seja derramada sobre a humanidade rebelde, YHWH fará sinais terríveis nos 
céus, avisando da chegada do castigo. Muitos profetas nos falam destes dias terríveis – 
e.g. Joel 2:31, vs Apocalipse 6:12. Todos estes acontecimentos sucederão durante os 
últimos 42 meses (3,5 anos)10 antes da vinda gloriosa de Yeshua como Rei eterno. 
 
Essa Israel que ainda hoje não reconhece O Messias de há 2.000 anos pranteará quando 
virem Aquele a Quem trespassaram; chorarão por não O terem reconhecido e aceitado no 
tempo da sua visitação ou até nos nossos dias – Zacarias 12:10-14. Este será um dia de 
grande arrependimento desta nação.  
 
Ao tempo em que Israel tinha o Templo para fazer as suas ofertas queimadas ao Senhor, 
só o Sumo-Sacerdote podia entrar no lugar Santíssimo (o Santo dos Santos) – Hebreus 
9:7-8: “Mas, no segundo, só o Sumo-Sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, 
que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo; dando nisto a entender o 
Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto 
se conservava em pé o primeiro tabernáculo”.  

                                                 
10

 Não confundir o período da chamada “grande tribulação” ou “tribulação de Jacob”, os últimos 42 meses 
ou 3,5 anos, com o chamado período da ira do Cordeiro de Deus. Os sinais da proximidade da ira de Deus 
serão dados antes que a Sua ira seja derramada, como nos diz em Sofonias 2:1-2. Todas as nações da 
Terra se lamentarão, porque é vindo o grande dia da Sua ira e quem poderá subsistir? – Apocalipse 6:17. 
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Esta era contudo uma imagem do papel que viria a ser assumido por Yeshua, nosso 
Sumo-Sacerdote (Hebreus 9) quando entrou no lugar Santíssimo, no santuário celeste, 
após a Sua ressurreição e glorificação.  
 
No entanto, no Dia da Expiação, o Sumo-Sacerdote deveria realizar dois sacrifícios 
especiais11: 
 

 Um para purificação do santuário, purgando alguma profanação que o Sumo-
Sacerdote pudesse ter feito, ele ou a sua casa, e para o qual deveria sacrificar um 
novilho e um carneiro, prefigurando a mudança do sacerdócio Levítico para o 
sacerdócio do Messias, pela ordem de Melquisedeque (Levítico 16:3, 6); e 

 Dois bodes, idênticos e sem mácula; em que: 
i) Um deles, tirado à sorte (escolhido por YHWH), era sacrificado no altar para 

purificação do santuário e dos pecados do povo (Levítico 16:5, 7-8) e era 
sacrificado ao Senhor. 

ii) Enquanto o outro não era sacrificado no Templo mas levado vivo perante O 
Senhor e depois enviado para o deserto, para “Azazel”12 (Levítico 16:10, 
26). Antes de ser enviado para o deserto, o Sumo-Sacerdote, também 
confessava os pecados do povo sobre a cabeça do bode emissário (Levítico 
16:20-22) e assim o animal era depois deixado no deserto (ou atirado de um 
penhasco para que morresse).  

 
Estes dois bodes serviam dois propósitos diferentes na intenção de YHWH. Enquanto o 
primeiro bode, o que é sacrificado no altar de YHWH é um tipo de Yeshua, O Messias que 
haveria de vir, o segundo, que é banido para o deserto poderá prefigurar o anti-tipo do 
Cristo, Satanás, quando for amarrado por 1.000 anos e depois destruído para sempre, i.e. 
afastada a sua influência nefasta sobre os povos (Apocalipse 20:1-3); mas ele leva sobre 
si, também os pecados do povo, pois ele é o causador dos males que estão no mundo.  
 
A expressão “bode expiatório” ainda hoje tão utilizada por todos os povos é uma alusão 
muito clara a este animal que era sacrificado neste dia. Este bode é visto como “um tipo” 
de Satanás sobre quem recairá a destruição (Ezequiel 28:12-19), aquele cujo sacrifício no 
Templo não é aceite. O ser enviado para o deserto pode ser visto como uma antecipação 
do seu castigo no lago de fogo (Apocalipse 19:20). 
 
Porém, há quem defenda que ambos os bodes são um tipo de Yeshua que levou sobre Si 
os pecados de muitos (só dos que se arrependem). 
 
A palavra “Azazel” é considerada na literatura hebraica como uma terra inabitada, ou 
lixeira da destruição espiritual (“geena”), símbolo da morada dos espíritos imundos. 
Figurativamente, o deserto é o lugar de habitação dos espíritos decaídos: Isaías 13: 21-
22; 34:14; Mateus 12:43.  

                                                 
11

 Lembremos que é o sangue que faz expiação pelas almas, conforme está escrito em Levítico 17:11. Ora 
o sangue que foi derramado pela salvação das nossas almas (os que se arrependeram e entregaram a 
YHWH como novas criaturas em Cristo) é o sangue de Yeshua, O Cordeiro de Deus. 
12

 Azazel – esta expressão não aparece na tradução em Português de JFAlmeida. A expressão ali usada é 
bode emissário. 
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De acordo ainda com a tradição hebraica, o bode emissário era levado para uma zona 
deserta onde era atirado num precipício escarpado (do Hebraico: “azaz”). Não era um 
sacrifício ao Senhor, por isso muitos entendem que não poderia ser um tipo do Messias. 
Era ainda entendido por Israel como uma forma de YHWH atirar os pecados do povo para 
fora do arraial. Era fora do arraial que os criminosos eram executados. 
 
O significado espiritual desta separação dos bodes poderá apontar para a separação que 
será feita durante o julgamento de YHWH e que ocorrerá antes do Milénio. As nações 
serão julgadas pela forma como trataram o povo de Israel através dos tempos e como 
andaram nos caminhos propostos por YHWH (Mateus 25:31-46). 
 
Na sua primeira vinda, O Senhor Yeshua foi considerado como o bode que foi entregue 
para sacrifício perante Deus, carregando sobre si os pecados de toda a humanidade 
pecadora que se arrepende (Isaías 53:1-6; Romanos 3:22-23; 1.Coríntios 15:3; Gálatas 
1:3-4; Hebreus 2:17; 1.João 2:1-2; 4:10). Ele foi e permanece O Único sacrifício e Nome 
pelo qual o homem se pode chegar a YHWH. 
 
O Dia da Expiação representa para nós, hoje, um dia de grande interiorização, de 
reconciliação com YHWH/Yeshua e purificação dos nossos corações, pela aflição das 
nossas almas através de um renovado arrependimento e da busca do perdão do Eterno 
Elohim, reconhecendo-nos como humanos, criaturas que nos devemos humilhar perante 
a Majestade do Elohim do Universo. Representa, ainda, a renovação da nossa esperança 
de redenção, quando Yeshua vier para reinar eternamente sobre todas as nações. 
 
O Dia da Expiação e o Jubileu 
 
De 50 em 50 anos YHWH manda Israel celebrar o ano do Jubileu. O anúncio do ano do 
Jubileu era feito precisamente no Dia da Expiação através do soar de trombetas. Tal 
implicava a libertação de escravos e o retorno das propriedades aos seus donos originais. 
Isto não nos faz lembrar nada? Vamos ver de seguida. 
 
Nesse dia futuro, o dia da vinda do nosso Senhor e Rei YHWH, celebrar-se-á: 
 

 A libertação do estado de pecado em que todo o mundo vive, libertando o homem 
da escravidão de Satanás a que tem estado amarrado. 

 A prisão de Satanás e dos seus anjos durante mil anos. 

 A glorificação dos remidos em Yeshua (quer os que já dormem quer os que 
estejam vivos no momento da Sua vinda) através da 1ª ressurreição, com o soar 
da última trombeta de Deus, a 7ª – 1.Coríntios 15:52. 

 A passagem dos reinos deste mundo para o domínio do Senhor YHWH (o retorno 
dos reinos ao seu legítimo e original proprietário). É como Ele diz: a terra é minha e 
toda a sua plenitude – Salmo 24:1; 89:11. Tudo Lhe pertence e tudo voltará para 
Ele. Esta passagem dar-se-á quando soar a 7ª trombeta de YHWH e O Cristo 
regressar para recolher os Seus escolhidos, os salvos pelo Seu sangue. 

 Mas o Dia da Expiação corresponderá ao derramamento da ira do Cordeiro sobre 
as nações rebeldes – Malaquias 4:1. 
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Conforme manda O Senhor em Levítico 25:8-10, o ano do Jubileu era contado para 
anunciar a liberdade a todos os moradores da terra: “Também contarás sete semanas 
de anos, sete vezes sete anos; de maneira que os dias das sete semanas de anos te 
serão quarenta e nove anos. Então no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a 
trombeta do jubileu; no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa 
terra, e santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos 
os seus moradores; ano de jubileu vos será, e tornareis, cada um à sua possessão, 
e cada um à sua família”. Eis o dia e o ano que virá: o Dia da Libertação e regresso do 
nosso Rei Eterno, Aquele que virá para tomar posse do que Lhe pretence, pois tudo é 
Dele. 
 
 

A Festa dos Tabernáculos (também conhecida como A Festa das Cabanas (Sukkot) 
ou a Festa da Sega13) 

 
Em hebraico “Sukkot” – 8 dias de festa ao Senhor (inclui o 8º grande dia que 
abordaremos separadamente mais adiante) cujo significado é cabanas, tendas, habitação 
temporária. O primeiro e o oitavo dias da festa são Sábados santos, anuais, ordenados 
por YHWH para o Seu povo. Dias de descanso e de dedicação especial a YHWH.  
 
Segundo a Lei/Torá, três vezes no ano (na Festa dos Pães Asmos, no Pentecostes e na 
Festa dos Tabernáculos – Êxodo 23:14, 17; 34:24; Deuteronómio 16:16; 2.Crónicas 8:13), 
cada varão não deve apresentar-se “vazio” perante Ele, mas deve fazer ofertas segundo a 
bênção Dele recebida. Isto tem importância mesmo para os nossos dias, para 
percebermos a necessidade de sustentação do trabalho de evangelização que as 
congregações realizam.  
 
A Festa dos Tabernáculos ou das Cabanas tem início no 15º dia do 7º mês do calendário 
divino; exigia que todo o varão se dirigisse a Jerusalém a adorar a YHWH no Templo e se 
alegrasse pelas bênçãos recebidas do Altíssimo e habitasse em cabanas cobertas com 
ramos de árvores frondosas – esta instrução é repetida em Neemias 8:13-15, 18. 
Também, durante a Festa dos Tabernáculos, de 7 em 7 anos, toda a Lei (Torá) era lida 
perante a assembleia de povo reunida em Jerusalém (homens, mulheres e crianças) – 
Deuteronómio 31:10-12.  
 
Êxodo 34:22: “Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias 
da sega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano”, o que, para além do óbvio 
significado espiritual, tem igualmente um significado para os trabalhos agrícolas das 
colheitas. Como significado espiritual apontamos, em particular o Milénio do Reino de 
Yeshua sobre todas as nações da Terra, juntamente com os eleitos. Será durante este mil 
anos que Satanás e seus anjos estarão presos, para não perturbar o plano do Rei Eterno 
para a restauração de todas as coisas. De Sião sairá a Lei, diz-nos em Isaías 2:2-414. 

                                                 
13

 Ver Levítico 23:34; Êxodo 23:16, a qual também adquire um forte sentido espiritual pois aponta para a 
sega (ou colheita) dos eleitos pelos anjos de YHWH no final dos tempos – a Sua Israel. 
14

 Ver ainda algumas das grandes transformações que ocorrerão durante o Milénio do Rei Yeshua – Isaías 
11:6, 9; 35:1; 65:25. 
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Levítico 23:34-37: “Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos quinze dias deste mês 
sétimo será a festa dos tabernáculos a YHWH por sete dias. Ao primeiro dia haverá 
santa convocação; nenhum trabalho servil fareis. Sete dias oferecereis ofertas 
queimadas a YHWH; ao oitavo dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas 
queimadas a YHWH; dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as 
solenidades de YHWH, que apregoareis para santas convocações, para oferecer a 
YHWH oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada 
qual em seu dia próprio; Além dos sábados de YHWH, e além dos vossos dons, e 
além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que 
dareis a YHWH. Porém aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido 
do fruto da terra, celebrareis a festa de YHWH por sete dias; no primeiro dia haverá 
descanso, e no oitavo dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós 
ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e 
salgueiros de ribeiras; e vos alegrareis perante YHWH vosso Deus por sete dias. E 
celebrareis esta festa a YHWH por sete dias cada ano; estatuto perpétuo é pelas 
vossas gerações; no mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis em tendas; 
todos os naturais em Israel habitarão em tendas; para que saibam as vossas 
gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do 
Egipto. Eu sou YHWH vosso Deus”. 
 
E nos versos 42-43 repete: “Sete dias habitareis em tendas; todos os naturais em 
Israel habitarão em tendas; para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar 
os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egipto. Eu sou YHWH 
vosso Deus”. 
 
O próprio Elohim YHWH habitou com Israel na Tenda da Congregação quando saíram do 
Egipto: Êxodo 25:8 – “E me farão um santuário, e habitarei no meio deles”. Este é o 
princípio fundamental da Festa dos Tabernáculos. YHWH esteve com o Seu povo de 
forma transitória, temporária. Contudo estará com o Seu povo, no futuro, de forma 
permanente quando vier para reinar desde Sião e, depois, na vida eterna, nos novos céus 
e nova Terra, na Nova Jerusalém – Apocalipse 21:3-4, 10. Na realidade, O Elohim que 
nos criou, sempre desejou viver entre nós. Somente o pecado (a desobediência do 
homem que teima em persistir) afastou e afasta o homem do Seu Criador YHWH. 
 
Esta Festa é também designada por festa das colheitas ou festa das cabanas. Festa das 
colheitas porquanto o povo de Israel a celebrava no Outono, alegrando-se pela 
abundância das colheitas dos frutos da terra que O Senhor lhes dava; no entanto, para 
além da colheita dos frutos da terra, a festa que YHWH instituiu, tem um carácter 
eminentemente espiritual. O carácter espiritual da festa aponta para os últimos frutos: os 
eleitos do Altíssimo, os frutos serôdios (que somos nós, hoje), e para a segunda vinda do 
nosso Adonai Yeshua, O Rei vindouro, que virá nos últimos dias, como a chuva serôdia 
(Oseias 6:3; Apocalipse 11:15-18), e o Milénio que se seguirá. 
 
Enquanto a Festa do Pentecostes celebra os primeiros frutos espirituais, os que 
beneficiaram das chuvas temporãs – o derramamento do Espírito Santo (festa das 
semanas ou das primícias) e que se realiza na Primavera –, a festa das colheitas tem 
lugar no Outono e a sua colheita resulta do derramamento das chuvas de YHWH nos 
tempos do fim, a serôdia.  
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Esta aponta para as bênçãos sobre a congregação dos santos que terá lugar nos tempos 
do fim (a promessa de uma nova efusão do Espírito Santo de YHWH sobre a Sua Israel, 
no período que há-de anteceder a 2ª vinda do Cristo, e também para o eminente regresso 
do Grande e Eterno Senhor que virá para reinar durante mil anos sobre todas as nações 
da Terra). 
 
Festa das cabanas porque: 
 

 Lembra o período em que o povo de Deus habitou em tendas após a saída do 
Egipto, antes de entrar na Terra Prometida (passado histórico). 

 Tendo também um sentido espiritual e profético, ela aponta para um tempo que há-
de vir – o Milénio, porque O Senhor habitará com o Seu povo. Nestes 1.000 anos 
não haverá mais guerra e será o tempo de restauração de todas as coisas – Actos 
3:21; Isaías 11:1-9; Miquéias 4:1-7; Ezequiel 36:35. 

 
Trata-se de uma festa que continuará a ser celebrada durante o Milénio, conforme nos diz 
em Zacarias 14:16: “E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações 
que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, YHWH dos 
Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos”. 
 
Lembremos que O Senhor Yeshua e os Seus discípulos também celebraram esta festa, 
conforme a: João 7:2-14, 25. 
 
É verdade que, com o sacrifício do Messias Yeshua, rompeu-se o véu do Templo e não 
mais se justificariam sacrifícios e outras ofertas, porquanto O Único e Verdadeiro sacrifício 
já havia sido realizado por Yeshua cerca de 40 anos antes da destruição do Templo. 
Então, cessaram as ofertas queimadas e o sacrifício dos animais e o sacerdócio levita foi 
suspenso até ao dia de hoje. Com a destruição do Templo no ano 70 d.C., YHWH 
pretendeu que Israel se voltasse para Seu Filho, Aquele que veio como O Cordeiro de 
Deus.  
 
Porém, a maior parte do povo de Israel não O reconheceu, nem ainda hoje O aceita como 
O Ungido prometido por Deus através dos profetas… porque lhes foi posto um véu sobre 
os olhos que os impede de reconhecer O Salvador Yeshua que veio e foi sacrificado há 
cerca de 2.000 anos. Porém, muitos de Israel já hoje O aceitam como O Messias que 
estava prometido nas Escrituras e nos escritos dos profetas do Altíssimo. 
 
Hoje a nossa oferta a YHWH tem de residir no coração do crente, centrada numa fé 
sincera, e numa certeza de salvação pela graça Dele, sempre e só através de Yeshua, O 
Messias, e de andarmos como Ele andou, i.e. em obediência à Lei de Seu Pai 
(Apocalipse 12:17; 14:12). Enquanto antigamente o tabernáculo se encontrava no meio do 
povo (na tenda da congregação e, mais tarde no edifício do Templo em Jerusalém), hoje 
ele terá de estar no nosso íntimo, isto é, no nosso próprio coração, na nossa mente. É aí 
que O devemos servir. 
 
Num plano mais elevado ainda, esta festa relembra o facto do nosso Elohim ter descido 
do céu na figura do Filho, em carne, para viver entre nós, num tabernáculo terreno, entre 
o Seu povo, Israel. 
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Assim como após os 6 dias da semana se segue o 7º dia, o Sábado, como dia santificado 
por YHWH para repouso e maior ligação espiritual ao nosso Criador, assim também ao 
governo do homem foi dado o tempo de 6.000 anos, a que se seguirá o Milénio do 
governo do Messias (o tempo do repouso espiritual) – o 7º Milénio. 
 
Os mil anos do governo de Yeshua como Rei sobre todas as nações da Terra 
correspondem ao 7º. Milénio do Plano de Deus. O 7º. Dia (Sábado semanal), descanso, 
aponta também para o 7º. Milénio governado por Yeshua, porque para Ele, um dia é 
como mil anos e mil anos como um dia. 
 
A Festa dos Tabernáculos é a 7ª Festa, a última do ano. Compreendamos ainda que a 
palavra “habitou” (João 1:14) ao dizer que O Verbo se fez carne e habitou entre nós tem 
um sentido espiritual mais elevado pois deriva da palavra “tabernáculo”. É como se essa 
passagem dissesse o seguinte: “E O Verbo (O Senhor da Glória) se fez carne e habitou 
num tabernáculo humano, entre nós”. Este “Senhor da Glória”, Adonai Yeshua nasceu no 
1º dia da Festa dos Tabernáculos, enquanto a circuncisão deste Rei teve lugar no 8º 
grande Dia da Festa, que aponta para o tempo sem tempo: a eternidade. 
 
Os 7 dias de júbilo (alegria do povo) durante os Tabernáculos são uma imagem da bem-
aventurança e alegria dos servos de Deus que vão habitar com Ele durante o Milénio – 
Apocalipse 20:6 e 21:1-7. A Festa dos Tabernáculos exigia que o povo habitasse em 
tendas durante 7 dias quando em Israel e se alegrasse.  
 
Agora reparemos num pequeno/grande pormenor: durante os 7 dias dos Tabernáculos 
eram sacrificados animais no Templo, em Jerusalém. Reparemos na quantidade e tipo de 
animais que eram sacrificados: 
 

 70 bois (um por cada uma das nações instituídas por Deus15) 

 98 cordeiros 

 14 carneiros 

 7 bodes 
 
Todos estes números são divisíveis por 7 que, em termos bíblicos, significa o número da 
perfeição (número completo). Lembremos que esta Festa terá continuidade durante o 
Milénio do governo de Yeshua. Se atendermos a este ensinamento, sabendo que estas 
solenidades serão celebradas no futuro (Zacarias 14:16-17), como não reconheceremos 
que estas festas são também para serem cumpridas hoje? 
 

Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós e aperfeiçoar os nossos 
caminhos. Prepara-nos já hoje para irmos ao Teu encontro na Tua vinda gloriosa. 

 
AlleluYAH  

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

 

                                                 
15

 70 foram as nações separadas por Deus após o Dilúvio: Génesis 10:1, 32. 
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