❖

As quatro primeiras festas, também chamadas “festas da primavera”,
apontam para a primeira vinda do Messias, que foram perfeitamente
cumpridas pelo Messias nos dias determinados.

❖

A Pessach (Páscoa Judaica) apontam para crucificação e morte de
Yeshua (Jesus). (Cumprida) João 1.36

❖

Matzot (Pães Ázimos) apontam para o sepultamento de Yeshua
(Jesus). (Cumprida) João 6.35

❖

Habikurim (Primícias) apontam para a Ressurreição de Yeshua
(Jesus). (Cumprida) Col 1.18

❖

Shavuot (Pentecostes) Festa da Colheita apontam para a descida do
(Ruach Hakodesh) Espírito Santo no dia de pentecoste. (Cumprida)
Ato 1.8

❖ As últimas três festas, também chamadas “festas do outono” apontam
para a segunda vinda do messias, a primeira festa do outono é:
1. O Yom Teruah/Rosh Hashaná conhecida como a (Festa das
Trombetas) que profeticamente apontam para o arrebatamento da
igreja.
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2. Yom Kippur (dia da expiação) é o dia do perdão e aponta para a
redenção de Israel durante o período da tribulação. (Ainda a se
cumprir)
3. Sukkot (Festa dos Tabernáculos) apontam para o retorno do messias
à terra e o estabelecimento do reino milenar. (Ainda a se cumprir)
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(shavuot/pentecostes), o intervalo entre shavuot e yom teruah (festa
das trombetas) representa o tempo que estamos vivendo agora ou
seja o tempo dos gentios e também chamado de tempo da graça.

FESTA DAS TROMBETAS
1 Tessalonicenses 4
15

Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto:
nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de
modo algum precederemos os que dormem.
16

Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de
ordem, ouvida a voz do Arcanjo, e ressoada a trombeta de
Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro;
17

depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos
arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o
encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para
sempre com o Senhor.
18

Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas
palavras.

Mt. 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.
30

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.
31

1 Coríntios 15.52,53

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.
52

Porque convém que isto que é corruptível se revista da
incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
53

ARREBATAMENTO DA IGREJA
O que é o arrebatamento?
O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão
levados para o Céu, junto de Jesus, sem morrerem (1 Coríntios
15 - 52 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.
53 Porque convém que isto que é corruptível se revista da
incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da
imortalidade.
Quando vai ser o arrebatamento?
O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar
para buscar os salvos (Sua Igreja), nos últimos tempos. Jesus
dará a ordem, uma trombeta soará, Jesus descerá dos Céus,
os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão arrebatados.
Ninguém sabe quando isso será e poderá acontecer em
qualquer altura, por isso temos de estar sempre preparados.

Pré-tribulação

A grande perguntas não seria; quando isto
Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento da igreja
irá acontecer?
vai acontecer antes da grande tribulação, deixando todos
Mas sim; se estarei pronto para este que não crêem na terra para sofrerem. Também acreditam
que alguns ainda poderão ser salvos depois do
momento.
arrebatamento. Nesse caso, a segunda vinda de Jesus
Esta é a pergunta que devemos fazer.
aconteceria em outra ocasião, bastante tempo depois do
arrebatamento. Ao contrário da segunda vinda de Jesus, o
arrebatamento aconteceria em segredo, deixando muitas
Outra pergunta importante, quais os sinais, pessoas confusas.
deste momento.
Pós-tribulação
Vamos estudar Mateus Cap. 24.
Outras pessoas acreditam que os salvos serão
arrebatados depois da grande tribulação. Isso acontecerá
na altura da segunda vinda de Jesus. Os mortos
ressuscitarão e os salvos que estão vivos serão
arrebatados e Jesus trará julgamento e justiça sobre a
terra. O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus não
acontecerão em fases distintas.

✓

MATEUS CAP. 24

✓

VEDES PARA QUE NINGUÉM VOS ENGANE.

✓

Jesus alerta aos seus discípulos que tenham cuidado para não serem
enganados.

✓

Fala daqueles que viriam dizendo que são o Cristo. E alerta que este
enganariam a muitos.

✓

Jesus fala da guerra e dos rumores de guerras, e afirma que é necessário que
isso aconteça. Vs. 5 – 6

✓

Haverá traições, ódio, rancor. Aparecerá falso profetas e enganarão a muitos.

✓

Fala também sobre a iniquidade que aumentaria e o esfriamento do Amor.

✓

Deixa uma mensagem de esperança para aquele que perseverarem na Fé. Pois
serão salvos. Vs 7-13.

✓

Chama a atenção que o vs. 14 declara que o Evangelho será pregado em toda
a terra habitada, para testemunho de todas as nações, então Jesus declara
Então virá o Fim.

VIVEMOS OS SINTOMAS DO TEMPO DE NOÉ.

Mateus 24.37 a 39
37

E, como foi nos dias de Noé, assim
será também a vinda do Filho do
homem.
38 Porquanto, assim como, nos dias
anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até
ao dia em que Noé entrou na arca,
39 E não o perceberam, até que veio o
dilúvio, e os levou a todos, assim será
também a vinda do Filho do homem.

O que é Iniquidade:
Iniquidade é um substantivo feminino que define algo ou alguém que tem
um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade e
etc. A iniquidade é praticada por iníquos, ou seja, quem se opõem à
equidade.
A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma
pessoa iníqua transgrede às leis e normais morais e éticas sem qualquer
tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade está, normalmente,
relacionada com o cinismo e a falta de caráter.
Na Biblia.
A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais
agravante. Segundo a bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado
a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo
vergonha de cometê-los.

A IGREJA PREPARADA PARA O
ARREBATAMENTO.
Arrebatamento também nos mostra o Juízo de Deus
através de Jesus Cristo.
Os Crentes, contudo, devem entenderem estes sinais, da
volta e do Juízo do Senhor Jesus.
Mt 24.42
42 Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o
vosso Senhor.
Mateus 24
45 Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor
constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu
tempo?
46
Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor,
quando vier, achar servindo assim.

