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PREFÁCIO
Este livro foi desenhado para edificação da Igreja e para que pessoas simples possam entender
que há um maravilhoso desígnio numérico nas Sagradas Escrituras, de tal forma, que sua
Sabedoria se pode ver, numerar e perceber derramada em cada letra de sua Palavra.
Esta obra literária glorifica e apresenta a Jesus como o único Filho do Altíssimo e Messias
Judeu (Yeshua Há´Mashiach). Porque de forma notável os números da Bíblia o assinalam como
o Escolhido de Deus e Redentor dos homens. Como está escrito: “nele estão escondidos todos
os tesouros poderosos e inexplorados da sabedoria e do conhecimento” (Colossenses 2:2
ABV).
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Introdução
“Grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por todos os que nelas se comprazem”
Salmo 111:2

“O azar não existe; Deus não joga aos dados”
Albert Einstein

O estudo dos números da Bíblia é como uma “jóia ausente” na Igreja contemporânea
que deveria ser recuperada nos seminários teológicos. A investigação do elemento numérico

bíblico, seu fenômeno e significado como elemento complementar harmônico contextual, têm
cativado a atenção desde os tempos antigos.
Rabinos e teólogos têm procurado entender a profundidade do desígnio numérico que
apresentam as Sagradas Escrituras. Por tal motivo, desde os tempos antigos no judaismo os
rabinos contavam as letras e comparavam o valor das palavras da Torá, pois não devemos
esquecer que as letras hebraicas também são números (palavras de iguais valores numéricos
são consideradas como explicativas umas das outras e a teoria judaica também se estende às
frases). Posteriormente, no tempo dos Padres da Igreja percebe-se também este desejo de
conhecimento e meditação das obras divinas; em sua obra magna 'De Civitate Dei' (A Cidade
de Deus), Santo Agostinho (354-430 d.C.) deixou a sua marca indelével em relação ao estudo
dos números bíblicos. Nos tempos modernos obras clássicas como ‘Palmoni, the numerals of
Scripture, a proof of inspirations’ (Palmoni, O numerador das Escrituras, uma prova da
inspiração) do Dr. Milo Maham (1819-1870) e ‘Numbers in Scripture’ (Números nas Escrituras)
do Dr. E. W. Bullinger (1837-1913) desenvolveram com maior profundidade no seio da
cristandade a questão numérica da Bíblia.
Outras obras cristãs contemporâneas recomendáveis nesta matéria são 'Numbers in
the Bible' (Números na Bíblia) do Prof. Robert D. Johnston, 'Biblical Numerlogy' (Numerologia
bíblica) do Prof. John Davis e 'Os números na Bíblia' do Dr. Christian Chen.
A presente obra, ‘Significado & Harmonia dos Números Bíblicos’, após sete anos de
investigações e pesquisas pretende ser apenas um pequeno aporte neste peculiar aspecto
teológico expondo a grandeza do Eterno, pois verdadeiramente tudo quanto existe “está cheio
da sua glória” (Isaías 6:3). De maneira que nos regojizamos diante destas “pequenas coisas”
descobertas, pois vemos que se aproxima esse dia quando “... a terra se encherá do
conhecimento da glória do SENHOR, como as águas cobrem o mar (Habacuque 2:14).
Longe do esoterismo cabalista este livro deve ser visto como um Auxiliar Bíblico
contextual, talvez o mais completo e detalhado sobre números da Bíblia que se conheça nas
línguas portuguesa e espanhola na comunidade cristã, pois apresenta um revelador estudo
sistemático e harmônico de cada número mencionado desde Gênesis até Apocalipse,
explicando quase cinqüenta números bíblicos no seu propósito e significado simbólico
contextual. Todos eles devem ser vistos como elementos ligados harmonicamente, entre si
mesmos e concordantes com o sentido moral do Texto. O elemento numérico, no conjunto do
texto sagrado, é uma chave e uma ferramenta que acrescenta informacão adicional e
complementária ao estudante da Bíblia.
“E peço isto: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para
que aproveis as coisas excelentes... que são por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus”
(Filipenses 1:9-11). Assim seja!

Tabela de calculo
As linguagens antigas da Bíblia usavam este sistema de cálculo pelo valor da letra.
Abaixo podemos observar o antigo alfabeto hebreu e grego koiné (línguas bíblicas), com seus
equivalentes valores numéricos.

Capítulo 1
Os números perfeitos
Neste capítulo examinaremos os números básicos da Bíblia. Resulta vital entender o
desígnio e o significado destes números bíblicos, para logo harmonizar e entender o significado
dos outros. Neste sentido, pela sua importância, são denominados números perfeitos.
São os três, sete, dez e doze. Suas aparições governam as Escrituras. Por isso, estes
quatro números multiplicados um pelo outro, formam o Grande Número da Perfeição
Cronológica, que governa os tempos proféticos do castigo de Israel e os tempos do domínio
gentio sobre Jerusalém: 3 x 7 x 10 x 12 = 2.520. Este número de dias equivale a sete anos
hebreus, ou uma semana profética.
Seus significados e aplicações na Bíblia são:
O três (3), número da Perfeição divina.
O sete (7), número da Perfeição espiritual.
O dez (10), número da Perfeição ordinal.
O doze (12), número da Perfeição governamental.
Começaremos examinando o sete por ser este o número principal da Bíblia.

O Número SETE (7)

.

Significado primário: perfeição espiritual
Significado complementar: tudo aquilo que é considerado perfeito, satisfatório e completo.

Introdução
Esta é a grande marca numérica da perfeição espiritual; o número sete aparece como
um selo numérico divino relacionado com a grande obra da Redenção. Por outro lado, o sete é
o número predominante nas Escrituras Sagradas (737 aparições). Vemos assim, nesse número
predominante, os rastos e vestígios do incomparável Desenhista e Autor da mais perfeita
salvação espiritual. É conhecido como o “Número Sagrado”, embora seu significado esteja
relacionado com a perfeição do Espírito de Deus. Este número deve-se entender como
a“assinatura de Deus”, que aparece na Obra do seu Livro Sagrado e na Obra do seu Universo.
Bendito seja o Eterno “autor e consumador” de todas as coisas criadas!
O significado do número sete é definido pelos eruditos bíblicos como de perfeição
espiritual. Em hebraico a palavra sete é “shebah”, que procede da palavra “shaba”, que
significa estar cheio, satisfeito, ou ter suficiente. Nesse sentido a Bíblia diz:
“Também aprendi isso: o que Deus faz está feito para sempre; disso não se pode tirar nem pôr”
(Eclesiastes 3:14).

O sentido da palavra “shabath” tem relação com o dia sétimo de repouso em Israel,
pois neste dia foi que todas as suas obras ficaram completas e satisfeitas. Lemos assim do dia
sétimo:
“Deus abençoou o sétimo dia, descansou e declarou santo esse dia. Porque nele Deus, o Criador,
terminou a obra da criação” (Gênesis 2:3).

A partir dessa primeira referência textual de Gênesis, o número sete adquire este
significado, ficando assim marcado e relacionado com a perfeição de sua obra e de seu caráter
espiritual. Por tanto, o número sete passa a nos ser revelado e representar de maneira
harmônica e conseqüente o número bíblico de tudo aquilo que é considerado perfeito,
satisfatório e completo. Em resumo, o número sete nos fala da perfeição espiritual que vem de
Deus.
“O caminho do Senhor é perfeito”

(Salmo 18:30).

.

“O que ele faz é perfeito” (Deuteronômio 32:4).

Quando observamos este número na Bíblia relacionado com a obra de Deus,
percebemos imediatamente que nos fala de uma conclusão, pois é no sétimo tempo, parte ou
ocorrência, que se conclui tal obra e que é revelado seu propósito. Ao leitor serão suficientes
alguns exemplos para evidenciar na Bíblia esta lei espiritual; a cura milagrosa de Naamâ o sírio,
profetizada por Eliseu, não foi efetuada completamente, a não ser até que Naamâ lavou-se
pela sétima vez no rio Jordão (2 Reis 5:10-14). Do mesmo modo, a obra divina na ressurreição
do menino da mulher sunamita não ficou completa até o momento em que o menino espirrou
misteriosamente sete vezes e “abriu seus olhos” (2 Reis 4:35). A queda dos muros de Jericó,
produto de uma obra divina e sobrenatural realizada através de Josué e seu exército, ficou
exposta e consumada só no sétimo dia, acrescentando Israel naquele dia sete voltas a mais, e
somando-se no final para completar o som estridente das sete trombetas proféticas (Josué 6: 15-

A grande conclusão desta Era presente revelada no grande ‘mistério do Apocalipse’, fica
consumada na sétima taça, na sétima trombeta e no sétimo selo (três partes em sete tempos
ou níveis).
20).

O número sete é extenso demais em exemplos como para desvendá-lo totalmente
aqui neste pequeno livro. Por isso o autor decidiu colocar somente os aspectos mais
importantes desta grande lei espiritual do número sete, quanto aos assuntos relacionados com
os tempos proféticos, com a cronologia sagrada nas ‘Festas do Senhor’, com a redenção, com o
Messias, com a Palavra, com o Espírito Santo, com a Sabedoria e com a Cidade de Deus.

O Sete na Grande Divisão do Tempo

.

Em todas as obras de Deus não somente encontramos leis, mas também encontramos
um Legislador organizando as coisas com um sentido e um propósito específicos. Quando
falamos da cronologia sagrada e dos tempos proféticos relacionados com a Grande Obra da
Redenção, podemos encontrar o que Oscar Golbert, um brilhante matemático judeu do século
XIX, denominou como a “lei do número sete” ou “lei dos setes”. A lei do número sete aponta à
primeira Grande Divisão natural do tempo sagrado, o “Shabath”, o repouso de Israel no sétimo
dia (sábado). A Bíblia diz:
“Deus abençoou o sétimo dia, descansou, e declarou santo esse dia. Porque nele Deus, o Criador,
terminou a obra da criação” (Gênesis 2:3).

Esta primeira divisão do tempo marca o “Kairos”, ou o tempo propício de Deus no
mundo criado. Este primeiro ciclo de tempo (ehnv shaná) vem a ser a medida sagrada para
todos os outros assuntos divinos sobre esta terra, marcando assim a perfeição espiritual das
profecias divinas na história da redenção. Esta lei do número sete é a chave para entender o
“espírito da profecia”. Esta harmonia numérica é evidente na maioria dos acontecimentos
proféticos que estão fixados por esta `lei do sete´ relacionada ao repouso ou descanso
sabático.
Veja
alguns
exemplos:
.
No 7º dia Deus descansou da obra da Criação (Gênesis 2:3).
.
Na 7ª geração desde Adão, Enoque foi arrebatado ao céu repousando deste mundo terrenal (Judas 1:14 e
Gênesis

5:24).

.

No 7º mês a Arca de Noé repousou nas montanhas de Ararate (Gênesis 8:4).
.
No 7º século da vida de Noé (600 anos + 40 dias), o dilúvio cessou e ele saiu da arca para o novo mundo,
repousando assim da maldade daquela geração perversa que Deus apagou (Gênesis 7:11,17).
Na 7ª semana após sair do Egito, o povo de Israel descansou junto ao Monte Sinai.
.
Na 7ª hora Jesus descansou do seu sofrimento na cruz, após ficar 6 horas crucificado desde a hora
terceira até a nona (Marcos 15:25 e Marcos 15:34,37).
.
No 7º milênio da história humana veremos o retorno do Senhor e o estabelecimento do seu Reino sobre
a terra como “Reis dos reis”. Então neste sétimo tempo “o Senhor do Sábado” reinará sobre a terra toda
trazendo o repouso milenar para os homens da terra (Dn.7:14,18,27; Ap.5:10;11:15;20:4,5,6 e7).

A ‘lei do número sete’ também domina sobre a semana ordinária no ‘cronos’, tempo
cronológico normal de nosso relógio ordinário (tronos kronos). Notem que esta divisão de
sete dias, como um ciclo repetitivo, é de uso normal em todas as nações, crentes ou não no
Deus de Israel. Esta observância universal é um 'sinal matemático' silencioso desta lei divina,
entre os povos, em todo o tempo (houve algumas exceções: no antigo Egito e na França
revolucionária com semanas de dez dias, que não deram certo).
No Israel bíblico a semana dividia-se em sete números; no entanto, somente o ‘sétimo
dia’ tinha nome bem registrado: “shabath” ('repouso' da raiz ‘shaba’: satisfeito ou completo).

Os dias restantes designavam-se somente por números. Este era o primeiro ciclo repetitivo e
dia específico para descanso cerimonial de todo o povo de Israel. Esta era uma observância
solene para a lei mosaica “um sinal entre mim e vós” para repousar de seus trabalhos
ordinários e dedicar-se somente a Yhawéh (Êxodo 31:13-16). No estrito sentido bíblico este
cerimonial era: “Entre mim (Deus) e os filhos de Israel será um sinal para sempre ” (Êxodo
31:17) e quem não guardava o sábado no Israel dos tempos de Moisés ficava exposto à pena
de morte (Êxodo 31:15; Números 15:32-36).
A idéia do tempo para a mente hebraica não é lineal, senão cíclica, como em círculos
temporais que se repetem. Isso foi considerado pela mente do sábio quando diz: “O que foi,
isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará” (Eclesiastes 1:9).
Por tal motivo, todo estudante da profecia bíblica deverá considerar este patrão de
tempo repetitivo ‘de sete’ que indica repouso e recomeço, o qual se prolonga em ciclos
maiores (hebdômadas) através do calendário bíblico. Confira:
*A
cada
7
dias
os
judeus
guardavam
um
dia
de
descanso
(sábado).
*A cada 7 meses interligados (Nisán e Tisrí) havia festas e repouso delas. De Nisán a Tisrí há sete tempos
de celebração e de Tisrí (o mês sabático) a Nisán há sete tempos de descanso (ano religioso e civil).
* A cada 7 anos havia um Shemitáh (um descanso agrícola o ano sabático), o, quando a terra descansava
da colheita dos frutos e da semeadura.
.
* A cada 7 x 7 anos (49) , havia Jubileu (ano jubilar ou de pentecoste que significa “qüinquagésimo”, ou
“50º”). Após sete vezes sete do ano sabático havia dois anos seguidos de descanso (o ano 49 e o 50).
Sete tempos proféticos de anos marcavam o ano favorável e da boa vontade do Senhor, celebração por
excelência que nos fala do perdão divino e do resgate da terra.
.
* A cada período de 7 x 70 anos (490) havia um tipo de redenção para Israel que nos leva até o Grande
Ciclo Profético do Plano da Redenção manifestado nas “setenta semanas de anos” da profecia de Daniel.

A ‘Semana Profética’ é o grande número da perfeição cronológica de 2.520 dias. Este
número em dias hebraicos equivale a ‘sete anos proféticos’, ou seja, sete anos de 360 dias
cada (7 vezes 360). Este é o produto da divisão do ‘Grande Circulo dos Céus’, dividido pela
astronomia antiga em 360 partes (360 graus da esfera celeste). Os astrônomos fundamentam
suas medições na existência desta esfera (abóboda do céu) que engloba e cobre tudo. O ano
bíblico profético é de 360 dias, astronômicamente é a duração do assim chamado dia sideral, o
tempo necessário para a Terra completar uma volta completa sobre si 360 graus exatos (23h
56min 4,09s). De certa forma, os 2.520 dias (360 x 7) são o resultado de sete voltas completas
da terra no seu movimento de translação (orbita) dentro do Unviderso criado (o deslocamento
da Terra ao redor do Sol no movimento da sua elipse de 365 dias e 6 horas). O ano sideral tem
4 estações em 52 semanas, em outras palavras cada estação tem 13 semanas qual poderia ser
divivida pelo fator sete (13 x 7 dias).* De maneira que podemos ver o calendário bíblico e o
Universo de Deus sob a “lei do número sete”, pois escrito está:
“Pois nele vivemos, nos movemos e existimos” (Atos 17:28).
”Ele estende o norte sobre o vazio (nesta lei) e faz pairar a terra sobre nada” (Jó 26:7).

É importante salientar que o calendário bíblico é um calendário astronômico agrícola
(regulamentado pelas leis siderais do sol e da lua e pela maturação da cevada).*

.
* O ciclo do sol regulava as semiadura e as colehitas que estritamente tem 52 semanas, mais os mêses e as estações
eram estritamente regulados pela luna nova como a cabeça do mês (rosh hodesh - mês lunar de 29,52 dias) como
diz: “Designou a lua para as estações; o sol conhece o seu ocaso” (Salmo 114:19). De maneira que o ano biblico tem
12 mêses de 30 dias cada. Normalmente em um calendário lunissolar se precisa de um mês embolístico ou mês
intercalar (nome dado a qualquer mês incluído) de forma a corrigir este calendário com o ciclo sideral. Alguns
calendários possuem fórmulas bem determinadas para definir em que anos e de que forma este mês é introduzido.
No calendário judaico, o mês intercalar ou decimoterceiro é chamado de Adar Sheni (Adar segundo) sendo
introduzido nos anos 3º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º e 19º do ciclo de 19 anos. Abib na Bíblia é simplesmente um termo
que descreve o estado de maturação da semeadura da cevada na primavera qual era o inicio do ano profético.
Primavera por sua vez, é determinado pela posição da Terra em relação ao sol. Então, os ciclos lunares se fixam em
relação à maturação da cevada (e, portanto, o ano solar), Quando o mês lunar 12 chegava a cada ano Israel
simplesmente tinha que olhar para a cevada para ver se era "Abib". Se não, então eles adicionaram um 13º mês isto
é devido à diferença de 10 dias entre os ciclos lunares e solares é necessário um 13º mês

A grande profecia de Daniel que revela o fim dos tempos da humanidade é
apresentada num código numérico séptuplo de setenta ciclos (hebdômadas) ou “setenta vezes
sete”, representando no contexto ‘semanas de anos’, ou seja (70 x 7) = 490 anos literais de 360
dias. Este grande período de Setenta Shabuwa (significa sete ou um grupo de sete) que o
profeta Daniel menciona, traduzido ao português, como “setenta semanas” (Daniel 9:24)
chegou a ele depois de procurar entender os setenta (70) anos que já estavam decretados
sobre Jerusalém pelo profeta Jeremias; confira:
“...eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em
que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos” (Daniel 9:2).

Daniel revela que além destes setenta anos ligados com a restauração de Jerusalém
através de Zorobabel e Esdras, viriam outros “sete períodos de setenta” (70 x 7 = 490). Na
verdade, Israel foi castigado exatamente “sete vezes mais” pelo seu pecado. Moisés, que
vivera uns dois mil anos antes, havia profetizado que Deus castigaria o seu povo sete vezes a
mais, por causa dos seus pecados (Levítico 26). Portanto, Deus multiplicou os setenta anos (70) do
cativeiro na Babilônia, por sete (7) e daí surgiram as (70) setenta semanas de anos (490 anos).
Deveremos entender que este número de quatrocentos e noventa (490) está marcado
pelo fator setenta (70), um número relacionado com Jerusalém e com o povo de Israel no
número exato dos filhos de Jacó segundo Gênesis 46:7 (ver mais no número setenta). Este
número (70) é multiplicado por sete (7), o número da perfeição espiritual. Esta combinação
revela que Israel como nação está regulando os tempos do fim. A Bíblia diz literalmente que
Deus “fixou os limites aos povos, segundo o número (70) dos filhos de Deus” (Deuteronômio
32:8). Então Israel não somente é a matriz das nações, mas é também o relógio das nações, em

quanto aos tempos nesta terra. O profeta Daniel revelou que depois de setenta semanas (70 x
7 = 490) viria o fim, o julgamento das nações e o estabelecimento do rei judeu universal, o
Messias.
O teólogo e astrônomo E. W. Bullinger menciona que seguramente todos os
tratamentos e julgamentos de Deus com Israel foram medidos no kairos em quatro períodos
de 490 anos cada (70 vezes 7). Confira sua têse:
O primeiro: desde Abraão até o Êxodo
O segundo: desde o Êxodo até o Templo
O terceiro: desde o Templo até o regresso de Neemias
O quarto: desde Neemias até o reino do Messias

(1)

.”

.

A profecia de Daniel se corresponde com o último grande período (o quarto). Este é o
mais importante porque revela o estabelecimento do ‘reino do Messias ou Cristo’ no final da
semana setenta, e o fim do reinado gentio sobre a terra. A Bíblia diz:
"Setenta semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão,
para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a
profecia e para ungir o santíssimo” (Daniel 9:24).

Dentro desta profecia está numerada e codificada a misteriosa morte do Messias, num
tempo profético séptuplo de '69 vezes sete' que varios cronologistas através dos tempos,
entre eles o renomado matemático Isaque Newton, tentaram desvendar.* A profecia diz:
“Até o Messias, o Príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas; as ruas e o muro se
reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas será cortado o
Messias” (Daniel 9:25-26).

Também há outro dado cronolôgico harmônico a investigar nos Evangelhos
relacionados com o número das Setenta Semanas e o tempo do ministério de Jesus. Este dado
peculiar é fornecido por Michael Rood no seu livro “The Chronological Gospels” (A cronologia
dos Evangelhos). Ele apressenta um estudo cronologico paralelo baseiado nos dados dos
evangelhos e no calendário das festas judaicas nomeiadas no próprio texto bíblico no percurso
do ministério terrenal de Jesus. Ele disse, na sua têse, que guiados por estes dados
percebemos que o seu ministério não durou três anos e meio, senão exatas setenta semanas
ordinais (490 dias), ou seja, um ano e quatro meses judaicos. Por outro lado, o cronologista
William Strusse diz que o seu ministério vivenciou três pascoas durando dois anos e uns meses.
(*) “Sete semanas, e sessenta e duas semanas”, somam ‘sessenta e nove vezes sete’ (69 x7), ou seja, 483 anos profeticos. No final
deles, o Messias seria cortado, ou morto misteriosamente. Sir Robert Anderson, um referente britânico no estudo da cronologia
bíblica, comenta no seu livro “The cooming Prince” (O Príncipe que há de vir) que desde a saída da ordem do rei Artaxerxes
(Longinamus) para restaurar a cidade de Jerusalém, ponto de partida desta profecia, até a morte de Cristo transcorrem
(2)
exatamente 483 anos proféticos de 360 dias cada . Por outro lado, cronologistas contemporáneos como é o caso do americano
William Struse diferem do ponto de vista tradicional de Sir Robert quanto à partida desta profecia e a forma de cálculo das
Shabuwas (semanas de sete). No seu livro “Daniel Seventy Weeks” (As Setenta semanas de Daniel) Struse diz que o ponto de
partida da profecia é o decreto de Dario "o Grande" Artaxerxes (520 a.C.) em seu segundo ano (Esdras 6: 7-14) e não assim
Artaxerjes Longinamus (um rei posterior). Dario chamado também de Artaxerjes (título) foi o terceiro governante persa que deu
um decreto significativo inducido por Deus (Esdras 6:12). De maneira que Struse calcula as 69 semanas profeticas começando no
ano 520 a.C e traza um cálculo considerando o acréscimo dos meses 13º (Adar II) intercalares desse período (ano lunissolar de 12
ou 13 ciclos) num total de 546,7 anos siderais que nos levam ate o ano 28 d.c. Tempo da morte do Jesus.

No final dos tempos se profetiza a ‘Grande Tribulação’, que é mencionada sete vezes
na Bíblia. A Escritura se refere a este tempo de angústia dizendo:

“Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então” (Daniel 12:1).

Neste tempo, de três anos e meio literais “na metade da semana”, o Anticristo reinará
sobre a terra e perseguirá a morte a todos os filhos de Deus (Mateus 24:9-22; Apocalipse 12:17; 13:7).
Este período de tempo é mencionado sete vezes na Bíblia de diversas formas numéricas.
Lemos assim:
1) um tempo, tempos (dois), e meio tempo (Daniel 7:25);
2) um tempo, tempos e a metade de um tempo (Daniel 12:7);
3) um tempo, tempos e a metade de um tempo (Apocalipse 12:14);
4) quarenta e dois meses (Apocalipse 11:2);
5) quarenta e dois meses (Apocalipse 13:5);
6) mil duzentos e sessenta dias (Apocalipse 11:3); e
7) mil duzentos e sessenta dias (Apocalipse 12:6).

A grande tribulação estará governada pela “lei do número sete”. Isto indica que este
tempo de ‘grande angústia de Jacó’ (Jeremias 30:7; Daniel 12:1; Marcos 13:13-20,) “dos que
guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus” (Apocalipse 12:17 e 14:12),
estará sob o controle de Deus, pois ainda o Anticristo será um servo dos planos de Deus e ele
mesmo estará sujeito àquele desígnio da perfeição espiritual de Deus.
O grande ‘Mistério do Apocalipse’ fica consumado numa tríade séptupla de sua
perfeição (três partes em sete níveis), na sétimo selo, na sétima trombeta e no sétima taça.
Devemos lembrar que a 'lei do número sete' é a chave para entender o “espírito da
profecia”, a medida sagrada para todos os outros assuntos divinos sobre esta terra. Sendo
assim devemos observar que o sétimo dia semanal aponta à primeira divisão natural do
tempo, e o sétimo dia milenar à ultima divisão natural do tempo. Isto é devido a que cada um
dos sete dias da Criação se corresponde com um dia milenar da história da humanidade.
7
7

Dias
Dias

da semana (primeira divisão natural do tempo).
milenares (última divisão natural do tempo).

.
.

Veja que esta medida de tempo divino (dias - milênios) aparece mencionada tanto no
Antigo como no Novo Testamento. Confira:
“Pois mil anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite” (Salmo 90:4).
“Não deveis esquecer que, para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia” (2 Pedro 3:8).

O soberano Deus que criou os tempos no mundo natural (cronos) tem colocado um
limite de tempo para o governo do homem na terra (a plenitude dos gentios) e logo depois o
Messias virá governar a Terra entrando assim o governo teocrático no sétimo tempo,
concluindo neste a semana “das primeiras coisas” e cumprindo neste sétimo tempo a predição
do governo messiânico de mil anos que concluirá a primeira Semana da Criação (Apocalipse 20:3-7).
6 Dias milenares de governo humano.
1 Dia milenar de governo teocrático

.

Os sete milênios conformam a primeira semana criativa, onde “criou Deus os céus e a terra” (Gênesis 1:1).
Logo virá uma segunda semana criativa (eterna) do “novo céu e uma nova terra” (Apocalipse 21:1).

Desde os tempos antigos, no judaismo já se ensinava a relação harmônica entre os
Sete dias da Criação, os sete dias da semana ordinal e os sete Dias Milenares. De maneira que

assim como os primeiros seis (6) dias se relacionavam ao trabalho e o dia sétimo ao descanso
(shabath); Os seis (6) milênios assinalavam o governo trabalhoso do homem na terra
(imperfeito) e o sétimo milênio ao governo de sossego de Deus (perfeito) através do reino
milenar do Messias chamado o Shabath Shalom de Há Mashiach.
Segundo vários cronologistas bíblicos já se atingiram os 6.000 anos da Era da Criação,
ano qual se corresponde com o limiar e começo do Sétimo Dia milenar (a contagem hebraica
vai desde o zero. Exemplo: de zero até os mil anos = 1º Dia milenar). Tendo esta relação de
Sete dias da Criação e Sete milênios, os chamados judeus messiânicos também acreditam que
o Messias Bem Davi (o Messias tipológico segundo Davi) voltará no sétimo milênio da história
com respeito a esse calendário, da mesma forma que veio a primeira vez como o Messias Bem
Josef (o Messias tipológico segundo José): a sua primeira vinda aconteceu no final do espaço
do Quarto Dia milenar (3997 da Era da Criação); cumprindo assim uma antiga expectativa
rabinica sobre o tempo da vinda do Messias que relacionava a profecia de Zacarias que disse
que o Messias é “o Sol de Justiça”: o sol foi criado no dia quarto da Criação. Confira:
Dias

milenares
.
1ºdia
2º
3º
4º
5º
6º
7º dia do Messias
ano zero |0______|1000____|2000____|3000_____|4000_____|5000_____|6000_______|7000
|(Adão)
|(Cristo 1º vinda)
|(Cristo 2º vinda)

Calendário gregoriano moderno ano 0 d.C.

|__________|_________|2000 d.C

.

Segundo o calendário judaico moderno (calendário rabino, calendário de Halley II)
estaríamos vivendo no ano 5776 E.C. (2016 D.C.), embora os cronologistas bíblicos da Igreja
afirmem que este cálculo tem uns 240 anos de erro* a respeito do original (calendario
astronômico agricola bíblico). Porém muitos acreditam que estaríamos vivendo na aurora do
sétimo milênio no ano 6016 da era da Criação. Cronologistas como William Struse e Michael
Rood acreditam nesta data fixando o próximo Jubileu escatológico no ano 2028-29 D.C. qual
coincide significativamente com os dois dias milenares (2.000 mil anos) desde o começo do
ministério de Jesus no ano 28 D.C. Lembrando-nos de que ele voltaria por essa temporada
(depois de dois dias) dentro do sétimo milênio. Por outro lado, o cronologista Gleem Moore
diz que a famosa tétrada das luas de sangue de 2014-15 fixou o sétimo milênio.
.* A cronologia judaica do século I o Seder Olam Rabba ("A Longa Ordem do Mundo") reivindicou com erro o período de somente
cinco imperadores Persas, num período de 53 anos. Para isto encurtaram deliberadamente uma parte do período de anos dos
treze reis da monarquia persa que foi realmente de 207 anos para apenas o período de cinco reis em 53 anos, que vai além do
simples ignorância. Aqueles homens estavam determinados para mudar a história e que Jesus não fosse considerad o como o
Messias de Israel e assim encaixar as falsas pretenções messiánicas de Bar Kokhbah como um messias dos pobres. Este foi o seu
maior erro de todos, pois há muitas provas históricas dos 207 anos de duração do império Medo Persa. Ambas as fontes Grego e
Romano, dão amplos detalhes. Treze imperadores medo-persa reinaram durante o curso de 207 anos – desde a queda do reino de
Belsazar em 538 a.C., e sobre a ofensiva de Alexandre sobre Dario em 331 a.C. Segundo os cronologistas bíblicos além dos 154
anos deliberadamente cortados por Yose ben Halafta também o Seder Olam Rabba errou em outros detalhes minores, dando um
total de quase 240 anos apagados.

Há outra harmonia numérica (no senso geral dos tempos) a considerar: De Adão até
Moisés passaram aproximadamente dois dias milenares, de Moisés até o Messias ou Cristo
passaram outros dois dias milenares e de Cristo até nós (ano 2.000 d.C.) já se passaram dos
dias milenares. Resulta chamativo o relato bíblico que diz que Jesus passou 'dois dias' exatos
com os gentios (samaritanos) e logo se voltou para o seu povo Israel (João 4:40), o que poderia
ser comparável com o tempo que Cristo vem passando com a Igreja gentil. Isto acontece
especialmente porque também encontramos outra referência numérica simbólica,
aparentemente sem referência contextual alguma que diz: “E, ao terceiro dia, fizeram-se umas

bodas em Caná” (João 2:1). E sabemos que “o reino dos céus é semelhante a um certo rei que
celebrou as bodas de seu filho” (Mateus 22:2). Então este 'terceiro dia' das bodas de Caná é uma
possível alusão do tempo das 'Bodas do Cordeiro', ou seja, “três dias de milênios” após o
Messias Jesus (2.000 anos), assunto numérico dos “dois dias e três dias” que se encaixa com a
declaração encoberta do profeta Oséias que diz: “Depois de dois dias nos dará a vida; ao
terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele” (Oséias 6:2).
Estes 'dois dias milenares' de espera por Cristo resultam harmônicos se considerarmos
o registro de Marcos no número dos porcos (2000) que foram possuídos pelos demônios que
estavam no gadareno. Isto é muito sugestivo, pois Jesus lhes permitiu uma moradia temporal
naqueles animais imundos, embora logo vemos que se precipitaram ao 'abismo' como sinal do
juízo iminente. Alguns teólogos vêm este número de 'dois mil porcos' comparável aos 'dois
dias milenares' nos quais estes demônios andariam soltos e logo então virá o juízo deles com o
retorno de Cristo como o Juiz.
“... os samaritanos rogaram-lhe (a Jesus) que ficasse com eles; e ficou ali dois dias” (João 4:40).
“E Jesus logo lho permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos; e a manada se
precipitou por um despenhadeiro no mar; eram quase dois mil, e afogaram-se no mar” (Marcos 5:13).

Há outro padrão de medida, paralelo, que se encaixa neste assunto dos dois dias
milenares e na semana de Sete milênios. Este é o ciclo do Jubileu. Se calcularmos os ciclos
jubilares no padrão da lei do sete, de Shemitá a Shemitá (7 x 7 = 49 anos) e o ano
quinquaguëssimo (50) do Jubileu o considerarmos o primeiro ano do seguinte ciclo Shemitá
teremos uma contagem em hepdômádas (períodos de sete tempos) que finalmente nos dará o
seguinte padrão de tempo segundo expôe o cronologista William Struse (*):
|1ºmilênio |________|3ºmilênio|_________|5º milênio |_________|7º nilênio| 8 º milênio
Adão
Abrãao
Cristo
2.000 d.c Novo Céus e Terra
41 jubileus
41 jubileus
41 jubileus
21 Jubileus
De Adão até Abrãao há 41 ciclos jubilares
de Abrãao até o Messias há 41 ciclos jubilares
do Messias até o 7º milênio há 41 ciclos jubilares
do 7º milênio até o “fim dos tempos” há 21 ciclos jubilares

(Jubileu número 41)
(Jubileu número 82)
(Jubileu número 123)
(Jubileu número 144)

.
,
.
.
.

* “The Jubilee Code” (O Código do Jubileu) William Struse tem feito uma descoberta de 41 ciclos do Jubileu num padrão que se
repete. A sua pesquiça também achou uma relação com a cronologia de Mateus das 41 gerações entre Abraão e Yeshua. O ponto
de vista cronológico é que o Antigo Testamento também descreve 41 ciclos do Jubileu entre Abraão e Yeshua.
http://www.the13thenumeration.com/Blog13/2013/11/30/the-jubilee-code/

Esta harmonia e correspondência (dia-milênio) são fascinantes, pois dão evidência de
que todo assunto profético está regulado pela lei do número sete, fixado desde o Princípio nos
sete dias da Criação. Não por acaso o próprio Jacó “inclinou-se a terra sete vezes, até que
chegou a seu irmão” (Gênesis 33:3). Estas sete humilhações de Jacó (Israel) representam ao
longo da historia os sete impérios dominantes (*) que ajoelhariam Israel até o limiar do sétimo
milênio quando se achegue a seu irmão (Yeshua ) como está escrito: “... por cuja causa não se
envergonha de lhes chamar irmãos” (Hebreus 2:11).
(*) Até agora se passaram seis impérios: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Falta se levantar o sétimo e último
reino global do Anticristo (Apocalipse 13:1; 17:10).
.

Entendemos assim que a soberania daquele que disse “pus a areia por limite ao mar,
por ordenança eterna” (Jeremias 5:22) é a mesma que diz “o meu Espírito não contenderá

para sempre com o homem” (Gênesis 6:3). Nesse dia Deus (no sétimo dia milenar) deixará de
contender com o homem, pois Ele mesmo julgará ao homem e reinará por todo e sempre.
“Eis aqui meu Servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre
ele o meu Espírito, e ele anunciará juízo aos gentios” (Mateus 12:18).
“... até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: Virá
de Sião o Libertador” (Romanos 11:25).

Concluindo, o número sete regula a redenção desta Terra em hepdômadas (ciclos
graduais de sete) através da harmônia e espelho do kairos dos Sete Dias da Criação. Este
primeiro ciclo de tempo (ehnv shaná) vem a ser a medida sagrada para todos os outros assuntos
divinos sobre esta terra.
Este cálculo, na `lei dos sete´, foi predeterminado pela mente de Deus que pergunta:
“Quem anunciou isto desde o princípio (Bereshit ou Gênesis) a fim de que possamos saber,
antecipadamente, para que digamos: é isso mesmo?” (Isaías 41:26).

Este Deus que predetermina os tempos também é um Deus misericordioso que
“prolonga a sua graça” por um pouco de tempo a mais esperando o arrependimento dos seus
escolhidos (um pouco a mais do limiar do sétimo milênio).
.
“Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um
dia. O Senhor não retarda a sua promessa (da sua vinda), ainda que alguns a têm por tardia; mas é
longânimo para conosco (os escolhidos), não querendo que alguns se percam, senão que todos venham
a arrepender-se” (2 Pedro 3:8-10),

O Sete na cronologia sagrada e profética do calendário bíblico
O reconhecido investigador Manuel Nunes Marques, engenheiro, geógrafo e diretor do
Observatório Astronômico de Lisboa, quando fala da origem dos calendários diz:
“Os calendários mais primitivos do Velho Continente, dos que a História nos proporciona uma
informação concreta, são o hebreu e o egípcio. Ambos tinham um ano civil de 360 dias: curto demais
para representar o ciclo das estações, mas grande demais para corresponder ao chamado “ano lunar”,
que se define como um período de tempo igual a doze lunações completas existentes no ano trópico,
ainda desconhecido. Ignora-se como os hebreus dividiam o ano, mas desprende-se que já utilizavam a
semana, visto que seguiam o mesmo principio para contar os anos, agrupando-os em septenas ou
semanas de sete anos (...). Os hebreus adotaram o sistema do calendário lunissolar, ajustando os meses
com o movimento sinódico da lua e coordenando o ano com o ciclo das estações (a estação das
sementeiras e das colheitas)(3)”
.

O mês se iniciava com a lua nova, o ano com a confluência entre a lua nova e o início
da colheita da cevada que ocorre normalmente após o equinócio primaveral regulado pelo
solstício, o dia com o pôr do sol, que marcava o começo do sétimo dia da semana e as festas
bíblicas em dias a serem contados a partir da lua nova. Portanto havia uma meticulosa
vigilância sobre os céus. Por esta razão havia sete mensageiros das luas novas (trocas de lua).
Estes sete determinavam o começo das luas novas que marcavam o início dos meses e as
festas no calendário religioso.
Em Israel há dois calendários (civil e religioso) e encaixam-se interligados de forma

cíclica em períodos de sete meses dentro dos doze meses anuais. Por exemplo:
1 de Tisrí é o primeiro dia do ano civil e o primeiro dia do sétimo mês do calendário religioso.
1 de Nisán é o primeiro dia do ano religioso é o primeiro dia do sétimo mês do calendário civil
Os doze (12) meses do calendário hebraico são:
Nisán, Iyar, Sivam, Tamuz, Av, Elul, Tisrí,

Hesvan,

Kislev,

Tebeth,

Sebat

e

Adar.

Os sete (7) meses do ano religioso são nesta ordem:
1. Nisán, Iyar, Sivam, Tamuz, Av, Elul, 7. Tisrí ou Etanim.

.
.

O sete (7) meses do ano civil são nesta ordem:
1. Tisrí, Hesvan, Kislev, Tebeth, Sebat, Adar, 7. Nisán.

.
.

No calendário religioso a primeira festa é a Páscoa (xsp Pesach) celebrada no primeiro
mês (Nisán) e a última é a dos Tabernáculos (tks Sucote) celebrada no sétimo mês (Tisrí).
Alguns cronologistas bíblicos, baseados em três fontes de investigação, coincidem em que a
data do nascimento do Senhor Jesus foi dentro do sétimo mês religioso de Tisrí (setembrooutubro) (4). Estes cálculos fundamentados em evidências bíblicas e históricas são uma
evidência a mais do desígnio numérico da ‘lei da perfeição divina’ (7) sobre a vida do Messias
na terra. Confira:
Ele nasceu no sétimo mês do calendário religioso (Tisrí ou Etanim).
.
Foi crucificado no sétimo mês do calendário civil e primeiro mês religioso na páscoa (Nisán).

Confira no primeiro quadro o padrão ‘sete’ no calendário da vida e morte do Messias (Nisán e
Tisrí ou Etanim) e no segundo quadro o tempo do nascimento de João Batista e de Jesus.

É desígnio de Deus habitar entre o seu povo, “fazer seu tabernáculo” entre eles ou
morar com eles de forma imanente (percebida através dos sentidos) e ser o seu Deus (Gênesis 3:8;
Apocalipse 21:3). Isto foi assim no Primeiro Dia Milenar quando se “passeava no jardim” do Éden e
será assim a partir do Sétimo Dia Milenar quando o Messias vier a reinar, de modo que vemos
um desígnio numérico preordenado por Deus que segue o padrão ‘sete’ (hebdômada) no
calendário das festas do Senhor no progresso da redenção.
Não por acaso o Messias veio a este mundo na festa de tabernáculos (Sucote), no
sétimo mês do calendário religioso (Tisrí), cumprindo o prenúncio profético desta festa: “Deus
conosco” (Mateus 1:23; Isaías 7:14). Vemos, por um lado, que Deus verdadeiramente ‘se
tabernaculou’ entre os homens na sua encarnação “e o Verbo se fez carne, e habitou entre
nós” (João 1:14). E, por outro, lemos nos Evangelhos que os pastores acharam o menino Jesus

em um estábulo ou estrebaria, palavra que em hebraico é ‘suca’ (twks) do plural ‘sucote’ (tks)
(tabernáculo).
Da mesma forma, a morte sacrificial do Senhor Jesus acontece na Páscoa (14 de nisán)
cumprindo o protótipo cerimonial do cordeiro pascoal para remir os pecados. Ele se apresenta
no sétimo mês do calendário civil e no primeiro do calendário religioso como o verdadeiro
“Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo” (João 1:29). Ele é o inicio de tudo e o final de
tudo o Alef Tav (Alfa & Omega). Este é o Redentor que diz: “Eu sou o primeiro e o último; o
que vivo e fui morto (na Páscoa), mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém”
(Apocalipse 1:17,18).
O dia primeiro do sétimo mês religioso (Tisrí) é o grande dia da ‘festa das trombetas’
([wrt mwy Yom Teruah). Celebra-se o ano novo civil (Rosh Ha´Shanah) considerado 'cabeça do
ano' e inicio da obra divina. Segundo a tradição judaica Deus criou o mundo nesse preciso dia.
Na liturgia de 'Rosh Ha´Shaná' se diz: “Hoje é o dia do nascimento do mundo, do início da Obra
de tuas mãos”. Embora esse dia seja contado a partir do sexto dia da Criação porque nesse dia
se acredita que a existência teve conteúdo e sentido com a criação de Adão e Eva (seres
criados à imagem de Deus). Por tal motivo, o som do shofar compara-se simbolicamente com o
fôlego divino que foi soprado dentro de Adão, quando o Espirito Santo (Ruach Ha´Kodesh)
soprou a vida dentro do homem (zoe: hálito de vidas) na sétima hora do dia sexto.
Esta explicação fabulosa do dia da origem do mundo fixada no primeiro dia do sétimo
mês religioso (1 de Tisrí) que comenta a tradição judaica transmitida oralmente de geração em
geração, tem uma peculiar comprovação matemática bíblica guiada pela ‘lei do sete’
codificada no primeiro versículo da Bíblia que fala da origem da Criação. O primeiro versículo
da Bíblia ou primeira frase inteligível (que se entende) das Sagradas Escrituras contém
exatamente sete palavras no original hebraico. E o valor numérico ou gemátrico dessas sete
palavras é 2701 (a soma do valor numérico de cada letra na tabela de cálculo; ver na tabela).
“No princípio criou Deus os céus e a terra” (Gênesis 1:1).

Se contarmos o valor ‘dois mil setecentos e um’ (2701) em dias literais, segundo o ano
profético de 360 dias, a partir do primeiro dia do primeiro mês do calendário religioso (dia 1 de
Nisán), até chegarmos ao dia número 2701, chegaremos exatamente ao dia primeiro do
sétimo mês (dia 1 de Tisrí); e teremos percorrido uma hebdômada de sete ciclos de sete anos e
um ciclo de sete meses (sete anos + seis meses + um dia do sétimo mês). Esta contagem,
verificada pelo investigador Moacir R.S. Júnior, codifica no primeiro versículo da Bíblia o dia da
origem da Criação, cujo resultado aponta ao primeiro dia do sétimo mês religioso.
Devemos levar em conta que o antigo calendário que aparece no registro bíblico do
Gênesis foi posteriormente mudado por Deus (Êxodo 12:1,2); e o mês considerado primeiro
passou a ser o sétimo e vice-versa. De modo que aquele dia da origem do mundo era o
equivalente antigo ao ‘mês primeiro, no primeiro dia do mês’ no registro de Gênesis. Por tal
motivo o mês primeiro e o mês sétimo estão unidos em hebdômadas nas festas do Senhor
(encaixam-se interligados em sete tempos de forma cíclica). Confira:
Calendário antigo e contagem no registro de Gênesis
.
1 de Tisrí era o equivalente ao primeiro dia do primeiro mês do calendário bíblico (dia da origem).
1 de Nisán era o equivalente ao primeiro dia do sétimo mês do calendário bíblico.

Calendário mudado por Deus em Êxodo
.
1 de Nisán passou a ser o primeiro dia do primeiro mês do calendário religioso
1 de Tisrí passou a ser o primeiro dia do sétimo mês do calendário religioso (dia da origem)

Por tal motivo, no povo judaico o sétimo mês religioso celebra-se como 'ano novo' ou
dia dos ‘novos começos’. Na Bíblia há uma harmonia surpreendente relacionada com as datas.
Neste caso, por exemplo, vemos que foi exatamente num ‘Rosh Ha´Shanah’ ou dia dos 'novos
começos' que a terra estava seca depois do dilúvio e preparada para um novo começo. Nós
lemos assim: “No mês primeiro, no primeiro dia do mês” (Gênesis 8:13); mas, levando em
conta a mudança do antigo calendário, aquele mês primeiro era o equivalente ao sétimo de
hoje (1 de Tisrí).
E foi também num ‘Rosh Há’ Shaná’ que a reconstrução de Jerusalém foi realizada por
Esdras e Neemias e também foi profético o nome do sumo sacerdote daquele ano, pois
chamava-se ‘Yeshua’ (Jesus) e lemos que ele trouxe a primeira oferta naquele 'novo começo'
dos serviços no altar de Deus (Esdras 3:2). Não por acaso este é exatamente o nome do
Messias na língua hebraica e aramaica, cujo significado é 'salvador', de maneira que se dá um
prenúncio ou previsão daquele Sumo Sacerdote 'segundo a ordem de Melquisedeque' que
viria trazer a primeira e única oferta (a do seu próprio corpo) no 'novo começo' ou 'nova
aliança' de Deus.
Esse primeiro dia do sétimo mês sagrado é o grande dia do ‘toque do shofar’ ou dia da
‘trombeta de Deus’ ([wrt mwy Yom Teruah). Este dia solene e um prenúncio e símbolo da
Segunda Vinda do Senhor Jesus e da ressurreição dos santos (1 Tessalonicenses 4:16,17;
Mateus 24:30,31). Este mesmo Dia, que fixa um fim e um recomeço, e chamado de varias
formas no contexto judaico: Dia dos ‘novos começos' é mencionado também como ‘dia do
estrondoso despertar’, 'dia das memórias' e 'dia do julgamento'. Será 'Yom Ha´Din' (nyd mwy) ou
'Dia de Juízo' final para este mundo descrente, embora será dia de grande despertar e
redenção para os crentes (Lucas 21:27,28). Na escatologia judaica e na posição mais antiga da
escatologia da Igreja este mesmo dia sempre repressenta “o Dia do Senhor”, sendo liberação e
resurreição para os justos (Natzal) e dia de juizo final para este mundo (Yom Hadin) (Daniel
12:2,13, 2 Tessalonisenses 1:7-10; Mateus 24:36-40). Não por acaso nos túmulos dos judeus
que acreditavam neste 'dia final da ressurreição', no final da Semana Setenta, há um desenho
em comum: uma trombeta. Este era o mesmo dia que Marta acreditava ver quando lhe disse a
Jesus: “Eu sei que ele (Lázaro) vai ressuscitar na ressurreição, no último dia”. (João 11:24). Este
é o preciso dia “da última trombeta” de Yom Teruah que o Apóstolo Paulo tem em mente,
como judeu conhecedor ao detalhe das Festas do Senhor no seu senso de sombra e prenúncio.
Pois naquele dia, como está escrito:
“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” (1 Coríntios 15:52).
.
“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” (1 Tessalonicenses 4:16).
.

O apóstolo Paulo claramente ensina a associação do 'soar da última trombeta' de Yom
Teruah com a segunda vinda de Cristo (no sétimo mês, que era a trombeta da chamada do
último tempo festivo). Este dia dos ‘novos começos' fala em símbolo do arrebatamento dos
santos da Igreja e da gloriosa ressurreição daqueles os quais recolherá 'para si mesmo'
(paralambanw paralambáno) no preciso tempo da colheita na terra de Israel. (*Nota)
.
Nota: A palavra grega usada neste texto para “levado” e “levada” é 'paralambáno', que significa 'abraçar, ou receber intimamente
para si mesmo'. Essa expressão é usada por Jesus relacionada com sua vinda em Mateus 24:40,41; Lucas 17:34-36; e na clássica

passagem de João 14:3 que diz: “Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo (paralambáno), para que onde eu estiver estejais
vós também”. É muito importante distinguir que o verbo 'levar' no grego bíblico tem duas acepções diferenciadas: 'paralambáno'
se usa no senso positivo de “receber e abraçar” e 'aíro' é usada no senso negativo de “tirar, arrastar e forçar” como o faria um
policial com um criminoso. Este segundo modo (aíro) para 'levar' é usado para descrever a ação divina contra os ímpios do tempo
de Noé dizendo “... até que veio o dilúvio, e os levou (aíro) a todos, assim será também a vinda do Filho do homem” (Mateus
24:39). *Palavra grega composta por lambáno = receber; e pará = junto ao lado.

“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... estando dois no campo, será levado um [paralambanw
paralambáno], e deixado o outro; estando duas moendo no moinho, será levada uma [paralambanw
paralambáno], e deixada a outra” (Mateus 24:30,31,40,41)

O Dr. Grady McMurtry, um entendido das festas judaicas, diz ao respeito de quem será
'levado e deixado' no contexto específico festivo deste grande dia 'da trombeta de Deus’.
“Aqui nós temos uma lição tremendamente importante tanto para o nosso estudo quanto para nosso
futuro. Assim como quando o sacerdote soava o shofar, todos os tementes a Deus, verdadeiros servos
interrompiam imediatamente a colheita (...) e se dirigiam para o Templo (levados onde o Senhor
convocava) para adoração do dia de ano novo, a festa das trombetas, assim também Jesus usou essa
ilustração para descrever sua Segunda Vinda (...). Naqueles tempos, quando o shofar soava, o judeu
deixava tudo ali mesmo a se dirigia ao Templo, mas o árabe descrente ficava no campo. Leia Mateus 24:3134”. (5) *Dr. Grady McMurtry As Festas Judaicas pág. 87, 88

.

Este primeiro dia do mês sétimo era contado como um 'novo tempo' para fazer aliança
com Deus e de lembrar o dom da substituição, como o carneiro que substituiu Isaque. O shofar
era feito de chifre de cordeiro e tocado no Jubileu (ano de redenção). Os rabinos dizem que
quando se toca o shofar, o fôlego do nosso mais profundo ser passa através do chifre do
carneiro, da mesma forma quando Deus soprou o seu vento (ruach) para os pulmões de Adão
e deu-lhe `hálito de vidas´ (zwh zoe). Todas estas tipologias representam Jesus, pois quando
Deus sopra o seu Espírito dentro do homem isso é feito através do Filho na tipologia do
Cordeiro de Deus e único mediador.
“E, havendo dito isto (Jesus), assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo” (João 20:22).
“... mas aquele que vem após mim (Jesus) é mais poderoso do que eu (João); cujas alparcas não sou
digno de levar; ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo” (João 3:11)

O Messias é o verdadeiro 'shofar de chifre de cordeiro' que da o hálito de vida. A sua
voz poderosa de trombeta é o assopro divino da Palavra criadora (João 1:3, 6:63,68, 1 Pedro
1:23). Neste dia dos ‘novos começos' a sua voz ressonará nos quatro cantos da terra e os
mortos em Cristo ressurgirão de seus pecados e viverão novamente (Efésios 5:14).
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu... com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus; e os que
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro” (1 Tessalonicenses 4:16).
“Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua
voz” (João 5:28)

De modo que tanto a Primeira como a Segunda vinda do Senhor Jesus estão apontadas
no número sete do sétimo mês religioso do calendário sagrado. Porém alguém poderia sugerir
que está escrito: “Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas
unicamente meu Pai” (Mateus 24:36). Isto é uma verdade bíblica e uma prerrogativa do Pai
Celestial. Quanto ao dia específico e sua hora específica ninguém sabe, porém quanto ao
tempo ou época do retorno do Senhor o Apóstolo Paulo e o próprio Senhor Jesus dizem que
saberiamos. Razão pela qual não seriamos pegos de surpresa. Confira:

“Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite… Mas vós,
irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão” (1
Tessalonicenses 5:2,4).
“Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei
sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.” (Apocalipse 3:3)

A parábola da figueira é um ensino específico do Senhor para entender o tempo da sua
vinda (Mateus 24:32). A expressão como “ladrão de noite” referente à sua vinda ou parussia
de jeito nenhum significa incerteza no contexto hebraico, supõe vigilança para não ser
surprendidos. Basicamente porque esta expressão esta diretamente relacionada com as
quatro vigilias da noite nos dias do Templo de Jerusalém e com a ronda surpressiva, assim
como um ladrão de noite, que o Sumo Sacerdote fazia para examinar aos sacerdotes de turno
que deveriam se manter acordados vigiando. Qual é uma figura tipológica do Messias vindo e
aparecendo aos seus escolhidos no seu retorno glorioso. De maneira que tendo em conta este
contexto judaico entenderemos o sentido de outros textos escatológicos como ser: “E, se vier
na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais
servos.” (Lucas 12:38). Inclusive a expressão bíblica em português: “o dia e hora (que) ninguém
sabe”, vem de um estrito contexto judaico do famoso ‘dia escondido´ (Yom Mahktseh) da Festa
das Trombetas. Jesus tendo pleno conhecimento deste dia solene e da sua sombra profética o
aplica de forma coherente a sua vinda. Sendo este dia escondido ou dia de escuridão nos
tempos bíblicos o prelúdio do toque da última trombeta ([wrt mwy Yom Teruah) que era
precedida por uma breve escuridão astronômica da sombra da lua nova até a aparição do
primeiro “raio da lua”. (* Nota)
De modo que devemos estudar os detalhes destas Festas como verdadeiros
prenúncios escatológicos, pois o próprio Senhor nos as deixou como “sombras das coisas
futuras” (Colossenses 2:17). Porque assim como o nascimento de Jesus aconteceu em
Tabernáculos, sua morte em Páscoa, sua ressurreição na celebração das Primícias e a vinda do
Espírito Santo em Pentecoste, da mesma forma devemos esperar sua vinda em torno ao 'Dia
das Trombetas', segundo o calendário sagrado o fixa tipologicamente. Este ensaio profético
(arqym mikra) da vinda gloriosa do Messias foi ano trás ano celebrado por ordem do Senhor
pelo povo judeu através dos séculos, na sombra e tipologia das festas do Senhor. Este evento
está assinalado no primeiro dia do sétimo mês religioso no ‘dia dos novos começos’ (no mês
equivalente a setembro ou outubro na variável anual de nosso calendário gregoriano, no limiar
do sétimo Dia milenar segundo o calendário bíblico judaico).
.
Devemos ver a vida de Jesus como uma ‘vida perfeita’ em absoluta harmonia divina,
como se fosse um traço das profecias contidas nas Festas do Senhor que segue e expõe com
surpreendente exatidão. Tal vez, na eternidade se nos revelará a matemática exata de todos
estes assuntos proféticos.
Nota: O toque da última trombeta ([wrt mwy Yom Teruah) era determinado estritamente pela aparição do primeiro “raio da lua”.
Porém, este dia especial sempre era precedido por um lapso de completa treva e escuridão lunar chamado ‘Yom Mahktseh’
(hcyqm mwy dia que é ultimo ou extremo, conhecido como ‘dia de escuridão’. Esta incerteza astronômica da lua nova era
acompanhada de várias horas de vigília ocular nas noites; é nesse senso que lemos: “Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a
hora em que o Filho do homem há de vir” (Mateus 25:13). Este famoso dia escondido da Festa das Trombetas esta relacionado
com “o dia e hora que ninguém sabe” e repressenta um tempo curto de espera e de expectativa embora nunca significa absoluta
incerteza. O próprio Senhor Jesus falou dos sinais astronômicos que antecederiam o tempo da sua vinda, que prefiguram o tempo
de Yom Mahktseh e de Yom Teruha (ultimo dia de escuridão hcyqm mwy e Dia de trombeta [wrt mwy, Mateus 24:29-31).

Concluindo este espaço podemos dizer que: o número sete governa o calendário
religioso encaixando-se harmônica e profeticamente de forma cíclica em diferentes períodos

da história bíblica. Assim vemos que todo 'novo começo' no tempo de Deus (kairos) aparece
surpreendentemente apontado, no tempo natural (cronos) da terra, de forma reiterada no dia
primeiro do sétimo mês sagrado. Como está escrito: “Aquilo que é, já foi; é aquilo que há de
ser, já foi; Deus fará vir outra vez o que já passou” (Eclesiastes 3:15).

O Sete nas festas do Senhor

.

As 'festas do Senhor” são sete. Unidas somam e expressam a perfeição espiritual das
coisas que Deus predeterminou que deveriam acontecer. São assuntos cerimoniais proféticos,
os quais, na mente do Senhor, são perfeitos, completos e satisfatórios. Os ciclos festivos do
calendário sagrado de Israel manifestam uma estrutura hebdomática (de sete partes e sete
tempos) e as sete festas são símbolos proféticos dispostos diretamente pelo Senhor. Confira:
“DEPOIS falou o SENHOR a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As solenidades do
SENHOR, que convocareis, serão santas convocações; estas são as minhas solenidades” (Levítico 22:2). Elas

são:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A Páscoa,
os Pães asmos,
o dia das Primícias,
as Semanas ou Pentecoste,
o dia das Trombetas,
o dia do Perdão e
a festa dos Tabernáculos.

As sete ‘festas do Senhor’ são como uma maquete da grande Obra da redenção. Elas revelam o
plano da redenção do homem em progresso começando na Páscoa (primeira vinda do
Messias) e concluindo em Tabernáculos (segunda vinda do Messias), de modo que Deus
anuncia as coisas que acontecerão no futuro desde o princípio ou começo da revelação (a
Bíblia) através da figura temporal das suas santas convocações ou festas. Confira estes textos:
“Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há
outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o 'princípio' (tyvrb, bereshit, gênesis), e desde a
antiguidade as coisas que ainda não sucederam; que digo: O meu conselho será firme, e farei toda a
minha vontade” (Isaías 46:9-10).
“E disse Deus: Haja luminares (lua e sol) na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a
noite; e sejam eles para sinais e para 'tempos determinados' (mydwm, moadim, festas) e para dias e anos”
(Gênesis

1:14).

Quer dizer que desde o princípio da Criação, quando o universo foi formado, era
desígnio do Eterno estabelecer as moadim (festas mydwm) desde o bereshit (gênesis tyvrb). Estas
festas ou tempos determinados seriam assinalados através dos ciclos dos luminares criados
(lua e sol) regulados pela ‘lei do sete’, de modo que entendemos que criou a lua para as festas
do Senhor e o sol para as estações. A lua é sempre cabeça de mês no calendário judaico (rosh
hodesh). Daí vem a palavra hebraica ‘hodesh’ (vdk), que é empregada tanto para se referir à
lua como para se referir ao mês.
As sete festas estudando–as como uma unidade perfeita nos revelam o progresso do
Plano da Redenção através das idades. Elas são ensaios (arqym mikra) em forma de rituais que
comunicam figurativamente eventos que se cumpriram nessa ordem. Como está escrito delas,
“são sombras das coisas futuras” (Colossenses 2:17). E, sendo elas assunto ‘das coisas futuras’
e tendo conhecimento pleno de que todas as festas da primavera já tiveram um cumprimento

exato na história, quanto mais a Igreja deve meditar nas festas do outono (ainda por cumprirse) como ‘elemento chave’ e harmônico da escatologia (eventos das coisas futuras).
Sete dias do ano sagrado eram considerados como os mais festivos em Israel, por
tanto não se podia fazer “nenhuma obra servil” nesse espaço de tempo. Eram esses dias os
seguintes:
1. O primeiro (15 de nisán)
2. o sétimo dia da festa dos pães sem fermento (21 de nisán)
3. o dia do Pentecoste (6 de siván)
4. o dia do ano novo ou trombetas (1 de tisrí)
5. o dia do perdão (10 de tisrí)
6. o primeiro dia da festa dos tabernáculos (15 de tisrí) e
7. seu oitavo dia (22 de tisrí).

.

As sete festas do Senhor nas duas vindas do Messias
O nome hebraico para ‘festas’ é “moad” (dawm), cuja tradução é ‘tempos apontados
para uma convocação’. Na etimologia das palavras vemos que ‘moad’ tem sua raiz gramatical
nas letras “ayin e dalet ” (d !) que significam “convocação”. Na origem criptográfica das letras
hebraicas (proto-sinaítico e páleo-hebraico) estas duas letras representavam um signo ou
desenho de um ‘olho’ e uma ‘porta’. (ayin = olho, dalet = porta). Então podemos apreciar que
na sua origem mesma esta palavra ‘moad’ (festa) deriva-se ou transmite a idéia essencial de
‘ver a porta’.
“... mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade, em
verdade vos digo que eu sou a porta… Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á” (João 10:7:9)

“Ver a porta” era um tipo de convite cultural antigo. Era uma formalidade hebraica
para se referir ao momento em que alguém se apresentava na porta da tenda de uma família
(morada dos tempos bíblicos no deserto) para assim levar a cabo uma convocação com
aqueles residentes. Porém o significado profundo e bíblico da palavra festa (moad) poderia ser
traduzido da seguinte forma: ‘tempos apontados para uma convocação do Messias (porta)
para entender (com seus olhos) os tempos da redenção do Eterno’. Este Messias judeu é a
‘Porta' e o 'Olho’ para entender o Plano de Deus e do seu Reino.
A primeira divisão das Sete Festas (em duas partes) é regulada pelo ‘movimento do sol’
e pelas suas respectivas épocas dos equinócios e colheitas (primavera e outono). As primeiras
quatro ‘festas da primavera’ já tiveram um cumprimento na história na primeira vinda de Jesus
na figura do ‘Messias descendente de José do Egito’ (Mashiaj Bem Yossef), uma tipologia
encoberta e humilde do Messias. E as restantes três ‘festas do outono’ ainda esperam um
cumprimento futuro na segunda vinda de Jesus na figura do Messias descendente de Davi
(Mashiaj Bem David), uma tipologia visível e gloriosa (epifania parousia, epifania da
parussia). Confira esta divisão nas festas da primavera e do outono:
1) a páscoa: convocação que aponta a morte do Messias
2) os pães asmos: convocação que aponta o sepultamento do Messias
3) o dia das primícias: convocação que aponta à ressurreição do Messias
4) as semanas ou pentecoste: convocação que aponta à delegação de poder (do Espírito) dado
pelo Messias ao seu povo.
.
5) o dia das trombetas: convocação que aponta ao retorno do Messias
6) o dia do perdão: convocação que aponta ao dia do perdão de Israel provido pelo Messias

7) a festa dos tabernáculos: convocação que aponta ao reinado universal do Messias na terra.

A primeira vinda de Jesus, profetizada nas quatro primeiras festas da primavera,
cumpre o senso profético fixado pelo equinócio solar primaveral relacionado com as primeiras
colheitas. O Messias era mencionado pelo profeta Malaquias como “o sol da justiça” que
“nasceria” só para os tementes de Deus. Sabemos que o sol foi criado no quarto dia da Criação
e nesse sentido muitos sábios tinham dito que o Messias nasceria no quarto dia milenar no
senso do que “um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia” (2 Pedro 3:8;
Salmo 90:4). Jesus nasceu quase ao finalizar este quarto dia milenar (ano 3997 da era da
Criação, segundo o cronologista William Struse) cumprindo assim as ‘quase apagadas’
expectativas messiânicas rabínicas.
Esta primeira vinda, marcada pelas festas da primavera, denotava ser uma chegada
incipiente como apenas ‘um brote’ ou começo, como um ‘nascer da sua manifestação’.
Relaciona-se com as primícias ou primeiras colheitas na terra de Israel. A ressurreição do
Messias ou Cristo acontece no mesmo ‘dia das primícias ou primeira oferta movida’ após o
shavath (Levítico 23:15, Marcos 16:1-6 e Mateus 28:1-6). A expressão “primícias” implica que
outros mais virão a ressuscitar para vida eterna. Quando o apóstolo Paulo, um judeu
conhecedor da lei, diz: “Cristo as primícias”, está tendo em mente a ordem das festas do
Senhor. Leia-se: “Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias (festas da primavera), depois
os que são de Cristo, na sua vinda (próxima nas festas do outono)” (1 Coríntios 15:23).
De maneira que Cristo, na sua primeira vinda, veio na harmonia das quatro festas da
primavera, cumprindo o senso profético fixado pelo equinócio solar primaveral relacionado
com as primeiras colheitas. Confira:
“Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem”

(1 Coríntios

15:20).

“Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas” (Malaquias
4:2).

É muito importante entender que Jesus ([wfy Yeshua Há´Mashiaj) é a ‘Porta’ para que
Israel e logo as nações todas entrassem e vissem com claridade o Plano da Redenção, segundo
os seus próprios ‘olhos’. Isto está em harmonia com aquilo que desde os tempos antigos se
afirmava com certeza: que o Messias seria o verdadeiro intérprete da Lei (João 4:25). De modo
que só ele pode nos abrir os olhos espirituais para entender todas estas coisas espirituais.
Como está escrito dele: “Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras”
(Lucas 24:45). Ele é a Sabedoria em pessoa, a plenitude da inteligência e a ‘chave da ciência’ da
interpretação das Sagradas Escrituras (Colossenses 2:2,3) [a `chave hermeneutica´]. Ele está
acima da Torá escrita, pois ele é a Torá viva (João 1:1,14; João 6:63) que da substancia a letra.
Por tal motivo está escrito:
“(Jesus falou:) Examinais as Escrituras (Torá, Escritos e Profetas), porque vós cuidais ter nelas a vida
eterna, e são elas que de mim testificam; e não quereis vir a mim para terdes vida” (João 5:39).
“De maneira que a (própria) lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos
justificados” (Gálatas 3:24).

Por tanto as sete 'Festas do Senhor' devem ser entendidas profeticamente através do
Messias e no Messias. Quando o apóstolo Paulo fala destas festividades do calendário sagrado
dispensa a Igreja da sua observância cerimonial e ritualista no senso legalista. Porém convida a
participar delas com um senso de liberdade e espiritualidade, porque se bem tais ordenanças
cerimoniais teriam servido como ‘tipo’ transitório (festas da primavera), e sua função como

prenúncios proféticos havia sido ultrapassada pela chegada do Messias ou Cristo, embora de
jeito nenhum as minimize como meros ritos vazios, pois revela-nos um entendimento
profundo delas ao dizer:
“Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de 'festa' (mydwm
,moedim), ou da festa da 'lua nova' (vdk yadym, midey chodesh), ou dos 'sábados' ( twtbv, shabatot),que
são sombras das coisas futuras, mas pertencem ao corpo do Messias ( tlhq, suakehilat)” (Colossenses 2:16).

Eis aqui um grande mistério da encarnação da Palabra de Deus ou Messias! As festas
“pertencem ao corpo do Messias” ou representam o ‘seu corpo’ no sentido de que a soma
delas o revelam; na sua encarnação e na sua obra redentora. A palavra grega empregada pelo
apóstolo é ‘soma’ ( swma) que pode ser utilizada como ‘corpo’ (Colossenses 1:18; 2:19). Por
tanto, o Messias é a verdadeira realidade (substância) da aparência (sombra ritualista) das sete
‘festas do Senhor’. O significado numérico das festas (7) orienta-nos a entender que a soma ou
corpo manifesta o caráter da perfeição espiritual de Cristo. Da mesma forma harmônica
podemos entender que Cristo é a Palavra, e ao mesmo tempo, ele é a Verdade; então a
somatória das suas palavras são a verdade consumada ou a revelação no mais alto grau da
perfeição espiritual.
“

A soma da tua palavra é a verdade” (Salmo 119:160 AA).

“Disse-lhe Jesus: Eu sou… a verdade”

(João 14:6).

.

Assim então as sete festas do Senhor, como ‘soma’ ou 'corpo', revelam o Messias.
Nesse sentido o comentarista bíblico Arthur G. Patzia diz da Igreja:
“Por outro lado, “soma” é a mesma palavra que Paulo usou para a Igreja como corpo de Cristo. Se assim
é, o apóstolo estaria dizendo que a realidade existente de Cristo é partilhada de igual modo pelos
membros do seu corpo, a Igreja.”(6)
.

De modo que as festas cerimoniais na Velha Aliança são sombra e memoriais mortos em si
mesmos (específicamente as de primavera), porque uma vez cumpridos no Messias ficam
esgotados como pré-anúncios, porém na Nova Aliança podemos nos lembrar delas como
memoriais (casso da Páscoa), mais agora também o crente mesmo se constitui um memorial
vivo do corpo do Messias: “Vós sois a carta de Cristo” (2 Coríntios 3:3).
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