
1 

 

Congregação de YHWH Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008 
 

Curso a Distância Lição No. 9: 
Dias Santos de Yahweh – Shavuot, Iom Kipur, Sucote 

 
Pentecostes-Festa das Primícias 
 
Todos os Dias Santos de Yahweh nos conduzem à revelação de que Yahshua é o Messias. Ele 
é revelado em toda e cada uma delas aos Seus verdadeiros seguidores. O terceiro dia Santo 
no Plano Mestre de Yahweh é o dia de Pentecostes, ou Shavuot, também chamado de Festa 
das Semanas ou Festa das Primícias. 
 
Quais foram as instruções de Yahweh relativas a esta festa? 
 
Lv 23:15 Contareis para vós outros desde o dia imediato de Shabat, desde o 
dia em que trouxerdes o molho da oferta movida; sete semanas inteiras 
serão. 
Lv 23:16 Até o dia imediato ao sétimo Shabat, contareis cinquenta dias: então 
trareis nova oferta de manjares a Yahweh. 
Lv 23:17 Das vossas moradas trareis dois pães para serem movidos: de duas 
dízimas de uma efa de farinha serão; levedados se cozerão: são primícias a 
Yahweh 
Lv 23:21 No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação: nenhuma 
obra servil fareis: é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas 
vossas gerações. 
 
COMENTÁRIO: A primeira coisa que nós precisamos esclarecer é o tempo deste Dia 
Santo. É o único Dia Santo para o qual não foi dado um dia específico do mês no calendário 
hebreu, mas você é informado que deve contar 50 dias do ponto inicial do dia subsequente 
ao Shabat semanal durante os Pães Ázimos. O dia desta oferta foi chamado de dia das 
Primícias.  
 
Esta cerimônia retratava Yahshua tão perfeitamente que Ele até disse a Maria Madalena 
para não tocá-Lo já que Ele ainda não tinha ascendido ao Pai no Céu para ser aceito como as 
primícias no primeiro dia da semana após a sua crucificação. Os judeus no final do primeiro 
século início do segundo século começaram a guardar esta cerimônia começando sua 
contagem não no dia após o Shabbat semanal, mas no dia após o Dia de Shabat Santo dos 
Pães Ázimos. Mas se olharmos para Levítico 23 novamente, fica claro que se trata de dar 
início a contagem no primeiro dia da semana, porque 7 Shabats completos depois, o Dia 
Santo estará caindo no DIA APÓS o 7º. Shabat. Isto só pode estar se referindo ao primeiro 
dia da semana. Que tipo de oferta tinha que ser apresentada a Yahweh antes da colheita da 
primavera poder ter início? 
 
Lv 23:9 Disse mais Yahweh a Moisés: 
Lv 23:10 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra, que 
vos dou, e segardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da 
vossa messe ao sacerdote: 
Lv 23:11 este moverá o molho perante Yahweh, para que sejais aceitos: 
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Lv 23:14 Não comereis pão, nem grãos torrados ou verdes, até ao dia em que 
trouxerdes a oferta ao vosso Elohim; é estatuto perpétuo por vossas gerações 
em todas as vossas moradas. 
 
COMENTÁRIO: Yahweh estabeleceu Suas festas em conjunto com as duas festas agrícolas 
anuais na terra de Israel. Yahweh usa essas colheitas como um padrão para as duas 
"colheitas" espirituais do Seu maravilhoso Plano Mestre. 
Yahweh faz com que as festas da primavera ilustrem para a Sua Congregação anualmente 
que seus filhos gerados pelo Espírito são as "primícias" da salvação (Tg 1:18) – o início 
relativamente pequeno da Sua colheita espiritual da humanidade a se tornar Sua Família 
divina.  
 
A colheita da primavera começava da seguinte maneira: Na manhã do primeiro dia da 
semana durante a Festa dos Pães Ázimos, o trigo moído do grão de um feixe de cevada 
recém-cortado, cortado na noite anterior, era trazido para o sacerdote, que o abanava no ar 
para que fosse aceito por Yahweh. Isto era chamado de “oferta movida do feixe de cereais” e 
representava a primeira das primícias da colheita. Uma vez ofertado o feixe, a colheita podia 
começar. A colheita de primavera culminava na época da Festa das Primícias, que ocorria 
no primeiro dia da semana comumente designado hoje de domingo, o 50º. dia da época da 
colheita que começava com a oferta movida do feixe de cereais. (O nome no Novo 
Testamento desta festa, Pentecostes, quer dizer literalmente "quinquagésimo [dia].") As 
pessoas se reuniam neste Shabat anual para dar graças a Yahweh pelas primícias das 
colheitas do ano que Ele lhes havia dado.  
Agora vamos ver a interessante ligação entre a oferta movida do feixe de cereais e o Messias 
Yahshua. 
 
Yahshua foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos e entrar na Família de Yahweh. 
Foi Ele então o primeiro das primícias da colheita espiritual de Yahweh? 
 
1Co 15:20 Mas de fato o Messias ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as 
primícias dos que dormem. 
Cl 1:18 Ele é a Cabeça do corpo, da Congregação, ele é o Princípio, o 
Primogênito de entre os mortos, para em todas as cousas ter a primazia; 
 
Portanto, os Crentes gerados no Espírito são claramente as primícias do grande Plano 
Mestre de Yahweh? 
 
Tg 1:18 Pois segundo o Seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, 
para que fôssemos como que primícias das Suas criaturas. 
Rm 8:23 E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do 
Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a 
redenção do nosso corpo; 
 
Após o Messias ser ressuscitado dos mortos, Ele teve que subir até Seu Pai nos céus? 
 
Jo 20:17 Recomendou-lhe Yahshua: Não Me detenhas; porque ainda não subi 
para o Meu Pai, mas vai ter com os Meus irmãos, e dize-lhes: Subo para Meu 
Pai e vosso Pai, para Meu Elohim e vosso Elohim.  
 
COMENTÁRIO: Este foi o primeiro dia da semana (domingo) durante a Festa dos Pães 
Ázimos. Foi no início desta mesma manhã que o feixe da oferta movida foi oferecido, que 
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Yahshua o Messias foi aceito por Seu Pai como a oferta movida do feixe de cereais espiritual 
no céu! Você compreendeu a declaração de Yahshua que Ele estava indo até o Seu Pai e 
NOSSO Pai. Pentecostes é um Dia Santo tão maravilhoso porque ele não só nos mostra 
Yahshua como o primeiro das primícias, mas também que nós seremos as primícias com Ele 
e reinaremos com Ele. Este é o mistério do evangelho, que nós seremos reis e sacerdotes e 
corregentes como primícias junto ao primeiro das primícias, Yahshua o Messias. 
 
Rm 8:16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de 
Yahweh. 
Rm 8:17 Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Yahweh e co-
herdeiros do Messias: se com Ele sofrermos, para que também com Ele 
sejamos glorificados. 
 
1Jo 3:1 Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos 
chamados de filhos de Yahweh, e, de fato somos filhos de Yahweh. Por essa 
razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo 
1Jo 3:2 Amados, agora somos filhos de Yahweh, e ainda não se manifestou o 
que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos 
semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. 
 
O Messias então cumpriu o simbolismo do Antigo Testamento da oferta movida. Ele foi o 
primeiro Filho de Yahweh a ser ressuscitado – o primeiro produto colhido do Plano Mestre 
de Yahweh. Ele se tornou o Filho primogênito de Yahweh - o primeiro ser humano a 
completar o processo de salvação e "nascer de novo." Mas Yahshua não poderia ter se 
tornado o capitão da nossa salvação e nosso irmão mais velho sem possuir um ingrediente 
de máxima importância de Yahweh – uma coisa que todos nós temos que ter se formos 
nascer de novo como Ele.  
 
Será que Yahshua fez quaisquer obras espirituais, inclusive a obediência à Yahweh, apenas 
com a Sua força humana? 
 
Jo 5:30 Eu nada posso fazer de mim mesmo; na forma por que ouço, julgo. O 
meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e, sim, a 
Daquele que me enviou. 
 
Onde é que Ele obteve a força necessária? 
 
Jo 14:10 Não crês que estou no Pai e que o Pai está em Mim? As Palavras que 
Eu vos digo não as digo por Mim Mesmo; mas o Pai que permanece em Mim, 
faz as Suas obras. 
 
COMENTÁRIO: O Pai "habitava" em Yahshua pelo Espírito Santo! Sem o Espírito Santo o 
trabalho não poderia ser feito. O Messias prometeu a mesma ajuda spiritual aos Seus 
discípulos? 
Jo 14:16 Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro que porá um fim à 
maldição a fim de que esteja para sempre convosco, 
 
Qual foi o dia em que os discípulos na verdade receberam o Espírito Santo de Yahweh? 
 
At 2:1 Ao cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar; 
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At 2:2 de repente veio do céu um som como um espírito gemendo  junto a um 
vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. 
At 2:3 E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou 
uma sobre cada um deles. 
At 2:4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras 
línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 
 
COMENTÁRIO: No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi dado aos discípulos 
exatamente como Yahshua havia prometido. Foi neste dia que Yahweh enviou o Seu 
Espírito para dar início à Sua Congregação - para gerar e fortalecer as primícias. A festa de 
Pentecostes no Novo Testamento havia se tornado um memorial a partir do qual se 
começou a celebrar o início da Congregação de Yahweh do Novo Testamento através do 
recebimento do Espírito Santo. Foi no dia de Pentecostes em 30 d.C. que as primeiras 
primícias da colheita espiritual de Yahweh começaram a ser preparadas pelo Seu Espírito 
para "colheita" para dentro da Família divina de Yahweh. Também se tem crido, pela 
tradição, que a Torá foi dada no dia de Pentecostes. 
 
Festa das Trombetas – Expiação- Tabernáculos 
 
O número sete no plano de Yahweh significa plenitude e perfeição. O sétimo mês do 
calendário de Yahweh contém as últimas quatro festas, representando a plenitude do Plano 
Mestre de Yahweh para a humanidade. A festa que ocorre no primeiro dia deste mês marca 
o início dos eventos finais do plano de Yahweh. 
A Festa das Trombetas representa um evento central no plano de salvação de Yahweh. Ela 
não só retrata a vinda do Messias para ressuscitar e transformar as primícias, mas também 
retrata a terrível época de guerra mundial pouco antes da intervenção do Messias Yahshua 
para salvar a humanidade da aniquilação total, bem como de estabelecer o Reino de Yahweh 
na terra. 
 
Esta festa deveria ser um memorial do soar das trombetas? 
Lv 23:24 Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do 
mês, tereis descanso solene, memorial com sonido de trombetas, santa 
convocação. 
 
COMENTÁRIO: É desta cerimônia que a Festa das Trombetas tira o seu nome. Há um 
enorme significado simbólico ligado ao soar destas trombetas – especialmente com relação 
aos finais dos tempos nos quais estamos vivendo. 
As trombetas eram soadas para anunciar as festas de Yahweh e convocar o povo de Yahweh 
para uma assembleia, anunciando o reinado de um novo Rei. As trombetas também eram 
usadas como um alarme avisando sobre exércitos invasores e uma guerra iminente. Esse 
som aterrorizante enchia as pessoas da antiga Israel com temor porque elas sabiam que os 
horrores da guerra eram iminentes! É o aviso da guerra que separa a Festa das Trombetas 
de outras festas de Yahweh. 
 
Mt 24:3 No Monte das Oliveiras, achava-se Yahshua assentado, quando se 
aproximaram Dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos 
quando sucederão estas cousas, e que sinal haverá da Tua vinda e da 
consumação do século. 
Mt 24:6 E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; vede, 
não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o 
fim. 
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Mt 24:7 Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e 
haverá fomes e terremotos e pestilências em vários lugares; 
Mt 24:8 porém, tudo isto é o princípio das dores. 
 
O que o livro de Apocalipse diz sobre o tocar de trombetas sobrenaturais pouco antes do 
Messias Yahshua voltar? 
Ap 8:1 Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de 
meia hora. 
Ap 8:2 Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Yahweh, e lhes 
foram dadas sete trombetas. 
Ap 8:6 Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para 
tocar. 
COMENTÁRIO: O sétimo selo que cobria o rolo (Ap 5:1), ao ser aberto, revelou sete anjos 
com sete trombetas representando sete eventos mundiais consecutivos colossais. Estes 
serão as punições físicas de Yahweh para avisar as nações para não avançarem ainda mais 
nos seus pecados nacionais e pessoais. 
As últimas três trombetas ou "ais" retratam especificamente as três fases da catastrófica 
guerra mundial. Ao soar da última trombeta, a humanidade será salva de extinção pela 
Segunda Vinda do Messias Yahshua! 
 
Yahshua prometeu enviar Seus anjos para reunir os Seus eleitos no ressoar da última 
grande trombeta? 
 
Mt 24:29 Logo em seguida houve a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, 
a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes 
dos céus serão abalados. 
Mt 24:30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; todos as tribos 
da terra lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu 
com poder e muita glória.  
Mt 24:31 E Ele enviará os Seus querubins, com grande clangor de trombeta, 
os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra 
extremidade dos céus.  
 
Este soar da trombeta é quando haverá a ressurreição dos mortos no Messias? 
 
1Ts 4:15 Ora, ainda vos declaramos, pela Palavra de Yahweh, isto: nós os 
vivos, os que ficarmos até à vinda do nosso Mestre, de modo algum 
precederemos os que dormem. 
1Ts 4:16 Porquanto o Mestre mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a 
voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Yahweh, descerá dos céus. E os 
mortos no Messias ressuscitarão primeiro; 
1Ts 4:17 depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados 
juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o nosso Mestre nos 
ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Mestre. 
1Co 15:51 Eis que vos digo um mistério: Nem todos dormiremos, mas 
transformados seremos todos, 
1Co 15:52 num momento, num abrir e fechar dolhos, ao ressoar da última 
trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós 
seremos transformados. 
 
Esta é a sétima e última trombeta, a última das sete introduzidas em Apocalipse 8. 



6 

 

 
COMENTÁRIO: Observe muito cuidadosamente que todos os crentes verdadeiros estão 
na terra neste tempo de grande angústia até a sétima trombeta. Não há nenhum 
arrebatamento pré-tribulacional mencionado nas Escrituras, mas é uma mentira do 
cristianismo para que eles não se preparem para este tempo terrível que está bem diante de 
nós.  
 
Ao ressoar da sétima trombeta, anunciando o retorno do Messias Yahshua, as primícias do 
plano de Yahweh serão ressurretas e transformadas – nascidas como seres espirituais 
imortais dentro da Família de Yahweh! Yahweh terá então colhido uma pequena safra 
espiritual de indivíduos para se tornarem parte de Sua Família. Eles então começarão a 
ajudar o Messias a governar a terra (Ap 20:6) e realizar uma colheita espiritual bem maior 
durante e após o Milênio. 
As três últimas festas retratam os detalhes de como isto será alcançado. 
 
Dia de Expiação 
 
Como nós devermos observar o Dia de Expiação? 
 
Lv 23:27 Mas aos dez deste mês sétimo será o dia da expiação: tereis santa 
convocação, e humilhareis e enfraquecereis os vossos corpos; trareis oferta 
queimada a Yahweh. 
Lv 23:28 Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, 
para fazer expiação por vós perante Yahweh, seu Elohim. 
Lv 23:29 Porque toda alma, que nesse dia se não afligir, será eliminada do 
seu povo. 
Lv 23:30 Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do 
seu povo. 
Lv 23:31 Nenhuma obra fareis; é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em 
todas as vossas moradas. 
Lv 23:32 Shabat de descanso solene vos será: então afligireis as vossas almas; 
aos nove do mês, duma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat. 
 
De que forma deve alguém “afligir a sua alma” ou se "humilhar" neste dia? 
 
Is 58:3 dizendo: Por que jejuamos nós, e Tu não atentas para isso? Por que 
afligimos as nossas almas, e Tu não o levas em conta? Eis que no dia em que 
jejuais cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo vosso 
trabalho. 
Ez 8:21 Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos 
perante o nosso Elohim, para Lhe pedirmos jornada feliz para nós, para 
nossos filhos e para tudo o que era nosso. 
 
COMENTÁRIO: O Dia de Expiação é talvez o Dia Santo mais incomum, no que se diz 
respeito ao que Yahweh espera que façamos. É o dia do ano em que Yahweh nos ordena a 
jejuar- a nos abster de comida e água (Êx. 34:28; Et 4:16) - por 24 horas, do pôr-do-sol do 
nono dia do mês até o pôr-do-sol do décimo dia ("do um entardecer até o outro entardecer"- 
Lv 23:32). ejuar por motivos espirituais a qualquer tempo do ano deveria ser com o fim de 
nos humilharmos – de nos aproximar de Yahweh e do Seu caminho justo (Is 58:6-11). 
Sendo assim o Dia de Expiação é um lembrete vívido do estado de mente necessário para a 
salvação - de humildade, arrependimento santo, buscando avidamente por Yahweh e Sua 
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Torá, para os quais este mundo terá sido trazido pelos eventos catastróficos culminando 
com o retorno de Yahshua o Messias! 
 
O que a palavra expiação significa? O Webster diz que expiar significa "moldar como sendo 
um". Juntar em um – formar através da união. Este dia na verdade simboliza Yahweh e o 
homem sendo moldados em um: literalmente o Dia de “At-one-ment” (um jogo de Palavras 
que quer dizer “o resultante estado de ser um”)! A palavra sacrifício em inglês conota abrir 
mão de algo, mas em hebraico esta palavra quer, na verdade, dizer se aproximar através de 
um relacionamento. O dia do “resultante estado de ser um” é sobre este relacionamento 
com Yahweh. 
O 16o. capítulo de Levítico explica o que Yahweh disse que os sacerdotes levíticos deveriam 
fazer no Dia de Expiação. Estes rituais revelam muita coisa sobre o quinto passo no plano 
de Yahweh de restaurar Seu Reino na terra e trazer uma sabedoria salvadora para todos. 
Era necessário que o sacerdote arônico fizesse uma oferta especial pelo pecado uma vez por 
ano para fazer expiação por todos os pecados de Israel? 
 
Lv 16:32 Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar 
de seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas: 
Lv 16:33 fará expiação pelo santuário: pela tenda da congregação e pelo 
altar; também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. 
Lv 16:34 Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por 
ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como 
Yahweh ordenara a Moisés. 
 
Mas antes do alto sacerdote fazer esta expiação, era necessário que ele tomasse dois bodes e, 
depois disso, lançasse sortes para determinar quem cada um deveria representar? Lv 16:7 -
8. 
Estava o bode representando o Messias sendo oferecido como uma oferta pelo pecado por 
todas as pessoas? Versículos 15-16. Foram os pecados das pessoas simbolicamente 
colocados sobre a cabeça do outro bode, que foi depois levado para o deserto? Versículos 
21-22. 
 
COMENTÁRIO: O Messias Yahshua fez expiação pelos nossos pecados quando Ele 
assumiu a pena dos nossos pecados (a morte - Rm 6:23) sobre Si sacrificando Sua vida sem 
pecado por nós. Ambos os bodes representam, na verdade, o Messias Yahshua. O primeiro 
bode que foi sacrificado representa o Messias morrendo, aquele que tinha que ter se 
tornado uma oferta de culpa por cada um de nós por causa dos nossos pecados (Is 53:10). 
 
O segundo bode representa o Messias vivente ou ressurreto que levou os pecados dos Seus 
discípulos sobre si e aquele que vive em cada um dos Seus discípulos que foi batizado no 
Seu nome e teve mãos postas sobre si para a transmissão do Espírito Santo. Lembre-se de 
que os nossos pecados foram perdoados pela morte de Yahshua, mas nós somos salvos pela 
Sua vida. 
 
Rm 5:8 Mas Yahweh prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter 
o Messias morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 
Rm 5:9 Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo Seu sangue, seremos 
por Ele salvos da ira. 
Rm 5:10 Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Yahweh 
mediante a morte do Seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos 
salvos pela Sua vida; 
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Rm 5:11 e não isto apenas, mas também nos gloriamos em Yahweh por nosso 
Mestre o Messias Yahshua, por intermédio de quem acabamos agora de 
receber a expiação. 
 
Apesar da Páscoa e do Dia da Expiação serem muito parecidos em caráter, há um 
importante contraste entre eles; a Páscoa é sobre o perdão, mas o Dia da Expiação é sobre 
reconciliação. Você pode perdoar alguém sem que o relacionamento seja reconciliado. O Dia 
da Expiação ou o "moldar como sendo um" é sobre a reconciliação do povo de Yahweh com 
Ele por causa do perdão do pecado que foi alcançado pelo sacrifício de Yahshua, Seu Filho. 
 
Quando Yahshua foi julgado perante Pilatos, o povo teve a escolha de permitir que um 
prisioneiro fosse libertado; isto também é muito simbólico dos 2 bodes para o Dia da 
Expiação. 
 
Jo 18:38 Perguntou-Lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos 
judeus e lhes disse: Eu não acho Nele crime algum! 
Jo 18:39 É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da páscoa; 
quereis pois que vos solte o Rei dos Judeus? 
Jo 18:40 Então gritaram todos, novamente: Não Este, mas Bar-abbas! Ora 
Bar-abbas era salteador. 
 
Bar-abbas em hebraico significa “filho do pai”. Que interessante. Eis que havia uma escolha; 
eles poderiam ter escolhido Bar-Abbas o filho humano do pai, ou Yahshua, o Filho Celestial 
do verdadeiro Pai no Céu, Yahweh, e eles escolheram Bar-Abbas. É bastante interessante o 
fato de que Bar-abbas foi apreendido por insurreição contra o governo romano por tentar 
derrubá-lo e estabelecer um reino terrestre, e Yahshua foi preso por tentar estabelecer um 
Reino Celestial. O paralelo é surpreendente, e assim como o bode “azazel” em Levítico 16, 
nós, assim como Barrabás, só podemos ser verdadeiramente libertos dos nossos pecados se 
o primeiro bode da oferta pelo pecado (Yahshua, o Filho de Yahweh) pagar a pena pelos 
nossos pecados. 
 
Festa dos Tabernáculos 
 
Qual a festa ordenada por Yahweh que acontece somente cinco dias após o Dia da Expiação? 
 
Lv 23:34 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos quinze dias deste mês sétimo 
será a Festa dos Tabernáculos, a Yahweh, por sete dias. 
 
Qual é o tema divinamente estabelecido para a observância anual da Festa dos 
Tabernáculos? 
 
Dt 16:14 Alegrar-te-ás na tua festa, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a 
tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das 
tuas cidades. 
Dt 16:15 Sete dias celebrarás a festa a Yahweh, no lugar que Yahweh escolher, 
(Jerusalém); porque Yahweh há de abençoar-te em toda a tua colheita, e em 
toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás.  
 
COMENTÁRIO: A Festa dos Tabernáculos, representando o sexto passo no Plano Mestre 
de Yahweh, é uma época de grande alegria! Para a antiga Israel, era um tempo de alegria 
porque o abastecimento abundante de alimentos para o inverno era trazido pouco antes da 
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Festa. Mas no Milênio, que esta festa prefigura, a felicidade, alegria e prosperidade 
representada pela Festa dos Tabernáculos irá existir em todo o mundo sob a justa regência 
do Messias Yahshua. A adesão universal ao modo de vida de Yahweh irá fazer do mundo de 
amanhã uma utopia literal! 
 
A Festa dos Tabernáculos era também chamada de Festa da Colheita (Êx 23:16; 34:22) 
porque ela marcava as colheitas temporãs de verão e precoces de outono. 
Comentário: Isto é simbólico do grande re-ajuntamento que irá acontecer quando 
Yahshua voltar. Há uma chuva serôdia e uma temporã em Israel indicando as duas colheitas 
anuais. A primeira colheita da primavera é muito menor do que a colheita maior da festa de 
Sucote ou tabernáculos. Nós, agora como primícias, representamos a primeira colheita, 
aquela que começou com o sacrifício de Pessach e a Festa das Primícias já mencionadas. 
Então, na festa da colheita mediante a volta do Messias, haverá um grande ajuntamento de 
todo o Seu povo para uma colheita maior. 
 
Jr 31:1 Naquele tempo, diz Yahweh, serei o Elohim de todas as famílias de 
Israel, e elas serão o Meu povo. 
 
Claramente, nesta grande colheita dos últimos dias, Yahweh irá reunir todas as 12 tribos de 
Israel e não só a de Judá. 
Ez 36:9 Porque eis que Eu estou convosco; voltar-me-ei para vós outros, e 
sereis lavrados e semeados. 
Ez 36:10 Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda; as 
cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. 
Ez 36:11 Multiplicarei homens e animais sobre vós; eles se multiplicarão e 
serão fecundos; fá-los-ei habitar como dantes, e vos tratarei melhor do que 
outrora, e sabereis que Eu sou Yahweh. 
Ez 36:12 Farei andar sobre vós homens, o Meu povo de Israel; eles vos 
possuirão, e series a sua herança, e jamais os desfilhareis. 
 
Ez 36:23 Vindicarei a santidade do Meu grande nome, que foi profanado 
entre as nações, o qual profanastes no meio delas; as nações saberão eu Eu 
sou Yahweh, diz Adonai, Yahweh, quando Eu vindicar a minha santidade 
perante eles. 
Ez 36:24 Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os 
países, e vos trarei para a vossa terra. 
Ez 36:25 Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de 
todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 
Ez 36:26 Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo; tirarei 
de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne.   
Ez 36:27 Porei dentro em vós o Meu Espírito, e farei que andeis nos meus 
estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. 
Ez 36:28 Habitareis na terra que eu dei a vossos pais; vós sereis o Meu povo, e 
Eu serei o vosso Elohim. 
 
Jr 16:14 Portanto, eis que vem dias, diz Yahweh, em que nunca mais se dirá: 
Tão certo como vive Yahweh que fez subir os filhos de Israel do Egito. 
Jr 16:15 mas: Tão certo como vive Yahweh, que fez subir os filhos de Israel da 
terra do Norte, e de todas as terras porá onde os tinha lançado. Pois eu os 
farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. 
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Jr 16:16 Eis que mandarei muitos pescadores, diz Yahweh, os quais os 
pescarão; depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre 
todos os montes, de sobre todos os outeiros, e até nas fendas das rochas. 
 
Is 11:9 Não se fará mal, nem dano algum em todo o Meu santo monte, porque 
a terra se encherá do conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o mar. 
Is 11:10 Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé que está posta por 
estandarte do Seu povo, as nações O buscarão, e Sua morada será gloriosa. 
Is 11:11 Naquele dia Yahweh tornará a estender a mão para resgatar o 
restante do Seu povo, que for deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, da 
Etiópia, de Elão, de Sinear, de Hamate e das terras do mar. 
Is 11:12 Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de 
Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. 
Is 11:13 Afastar-se a inveja de Efraim. E os adversários de Judá serão 
eliminados; Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim.  
 
Ez 37:19 Tu lhes dirás: Assim diz Adonai, Yahweh: Eis que tomarei a vara de 
José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas 
companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e se 
tornarão apenas uma (echad) na Minha mão. 
Ez 37:20 Os pedaços de pau em que houveres escrito, estarão na tua mão, 
perante eles. 
Ez 37:21 Dize-lhes pois: Assim diz Adonai, Yahweh: Eis que eu tomarei os 
filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de 
todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. 
Ez 37:22 Farei deles uma só (echad) nação na terra, nos montes de Israel, e 
um só Rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações; nunca mais para o 
futuro se dividirão em dois reinos. 
 
Am 9:14 Farei voltar do cativeiro o Meu povo Israel: reedificarão as cidades 
assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão 
pomares e lhes comerão o fruto. 
Am 9:15 Plantá-los-ei na sua terra, e, dessa terra que lhes dei, já não serão 
arrancados diz Yahweh seu Elohim.  
 
A festa de Sucote ou dos Tabernáculos é um memorial anual do Reino de Yahweh que está 
prestes a vir para a terra. O que muitos irmãos que observam o Shabat e guardam as festas 
tendem a negligenciar é o fato de que a Festa de Sucote não é só sobre a regência de 
Yahshua o Messias na terra, mas também a restauração de todas as 12 tribos da nação de 
Israel de volta à sua terra para este reino milenar. É por isso que ela gira em torno da maior 
colheita de outono, porque agora Yahweh está trabalhando com Suas primícias, um grupo 
relativamente pequeno de pessoas, mas naquela época será com toda a nação de Israel. 
 
Ez 37:11 Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de 
Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa 
esperança; estamos de todo exterminados. 
Ez 37:12 Portanto profetiza, e dize-lhes: Assim diz Adonai Yahweh: Eis que 
abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à 
terra de Israel. 
Ez 37:13 Sabereis que eu sou Yahweh, quando eu abrir as vossas sepulturas, e 
vos fizer sair delas, ó povo Meu. 
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Ez 37:14 Porei em vós o Meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa 
própria terra. Então sabereis que eu, Yahweh, disse isto, e o fiz, diz Yahweh. 
 
Este é o trabalho de Yahweh hoje. Ele nunca parou de trabalhar com a semente de Abraão, 
através de Isaque e Jacó, e Seus discípulos escolhidos deveriam estar ajudando no trabalho 
mundial de restauração dos 12 Filhos de Israel, trazendo-os de volta à relação de aliança 
com Yahweh. Este é o propósito principal dos Tabernáculos. Antecipar a vinda iminente do 
Reino maravilhoso de Yahweh! 
 
Deveria o povo de Yahweh morar em cabanas – moradas temporárias - durante a Festa? 
 
Lv 23:42-43 Sete dias habitareis em Sucás de ramos; todos os naturais em 
Israel habitarão em Sucás; para que saibam as vossas gerações que Eu fiz 
habitar os filhos de Israel em Sucás, quando os tirei da terra do Egito: Eu sou 
Yahweh vosso Elohim. 
 
COMENTÁRIO: Um "tabernáculo" ou "cabana" é uma morada temporária. Yahweh 
ordenou os antigos Israelitas a morarem em abrigos temporários feitos de três galhos 
(versículo 40) ao observar a Festa dos Tabernáculos. Para o povo de Yahweh, que participa 
da Festa dos Tabernáculos hoje, uma tenda, trailer, motel ou quarto de hotel certamente se 
qualificaria como uma morada temporária.  
 
A intenção de Yahweh com a Festa dos Tabernáculos é de separar e libertar o Seu povo do 
mundo. Vivendo em moradas temporárias por uma semana inteira – longe do seu ambiente 
rotineiro, trabalhos e influências das mais negativas – o povo de Yahweh tem um pequeno 
vislumbre da liberdade, alegria e paz universais que irão reinar no Milênio quando Satanás 
não estiver mais presente e o Espírito de Yahweh estiver liderando toda a humanidade 
(Joel 2:28, 32). Todo ano durante esta semana de Sucote, Yahweh quer que os Seus eleitos 
se retirem do sistema de Satanás e mantenham seu foco no Seu trabalho de restauração de 
Israel e no Seu reino iminente. 
 
Assim como a Festa dos Tabernáculos é uma festa física repleta de regozijo, ela é também 
uma festa espiritual de educação e de preparação. Os membros das verdadeiras 
congregações de Yahweh recebem instruções dos servos de Yahweh através de pregações 
inspiradoras para ajudá-los a se prepararem ainda mais para reinar e ensinar com o Messias 
durante o Milênio. 
Após o Messias Yahshua ter subjugado as nações que estiverem em guerra quando Ele 
voltar e estabelecido o governo de Yahweh sobre a terra, será que as nações irão começar a 
ir até Ele para receber instruções do modo de vida de Yahweh? 
 
Mq 4:1 Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa de Yahweh 
será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para 
ele afluirão os povos. 
Mc 4:2 Irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte de Yahweh, e 
à casa do Elohim de Jacó, para que nos ensine os Seus caminhos, e andemos 
pelas suas veredas: porque de Sião procederá a Torá, e a Palavra de Yahweh 
de Jerusalém. 
 
Será que todo o mundo irá finalmente vir a compreender o caminho de Yahweh de paz, 
alegria, de se viver abundantemente e salvação? 
 



12 

 

Is 11:9 Não se fará mal, nem dano algum em todo o Meu santo monte, porque 
a terra se encherá do conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o mar. 
 
Jr 31:34 Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, 
dizendo: Conhece a Yahweh, porque todos Me conhecerão, desde o menor até 
ao maior deles, diz Yahweh. Pois, perdoarei as suas iniquidades, e dos seus 
pecados jamais Me lembrarei. 
 
COMENTÁRIO: Quando Satanás vier a ser preso e o governo de Yahweh estabelecido, 
uma era dourada de 1.000 anos de paz e prosperidade mundial irá começar. O programa 
reeducacional do Messias para o mundo inteiro irá trazer uma nova civilização baseada no 
modo de vida de Yahweh - (Sua lei de amor) – resultando em grandes bênçãos físicas e 
espirituais. 
 
Mas o que irá acontecer àquelas nações que irão inicialmente se recusar a guardar a Festa 
dos Tabernáculos e desta forma se recusar a serem reeducadas para seguir os caminhos de 
Yahweh? 
 
Zc 14:16 Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra 
Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, Yahweh dos Exércitos e 
para celebrar a Festa dos Tabernáculos. 
Zc 14:17 Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, para adorar 
o Rei, Yahweh dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. 
 
COMENTÁRIO: O Messias irá reeducar as pessoas do mundo através das Suas festas 
anuais. O mundo virá a entender que o Plano Mestre de Yahweh retrata o caminho de 
bênçãos físicas e salvação espiritual. Aqueles que insistirem a se recusar a guardar a Festa 
dos Tabernáculos irão sofrer com secas e pragas até que eles se submetam a Yahweh.  
 
Até o final dos 1.000 anos, a grande Família de Yahweh estará pronta para o passo final no 
Plano Mestre de Yahweh. Ainda maior gozo e conquistas esperam a frente, após o Milênio! 
 
O Último Grande Dia 
 
Assim como a semana não está completa sem o sétimo dia de Shabat, o Plano Mestre de 
Yahweh não está completo sem a Sua última e sétima festa anual. 
 
O número sete na Bíblia significa completude e perfeição. Esta sétima festa de Yahweh 
revela a perfeição do grande Plano Mestre de Yahweh - que o amor e a misericórdia de 
Yahweh para a humanidade irá se estender para além do Milênio. 
 
Será que houve um oitavo dia de culto imediatamente após os sete dias da Festa dos 
Tabernáculos? 
 
Lv 23:36 Sete dias oferecereis ofertas queimadas a Yahweh; ao oitavo dia 
tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas a Yahweh; é reunião 
solene, nenhuma obra servil fareis. 
Lv 23:39 Porém aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os 
produtos da terra, celebrareis a festa de Yahweh por sete dias; ao primeiro 
dia, e também ao oitavo, haverá descanso solene. 
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COMENTÁRIO: O último Shabat anual ou Dia Santo é observado imediatamente após a 
Festa dos Tabernáculos. Mas por ser tão próximo desta festa de sete dias, ele é associado à 
Festa dos Tabernáculos e foi chamado de "oitavo dia." Esta festa veio a ser conhecida entre 
os Crentes como o Grande Último Dia. Trata-se claramente de uma festa separada e um Dia 
Santo. 
O Último Grande Dia retrata a conclusão do Plano Mestre de Yahweh.  
 
Oito é o número de novos começos e isto é o que o oitavo dia representa. Após o término do 
Milênio e Yahshua tiver subjugado todo o inimigo, o último deles sendo a morte, então virá 
o julgamento do trono branco, no qual todas as pessoas que jamais viveram serão julgadas 
pelas coisas que elas fizeram nesta vida, tanto as boas quanto as más. 
 
2 Co 5:10 Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal do 
Messias para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por 
meio do corpo. 
 
Em Mt 12:41-42, Yahshua mencionou os moradores de Tiro e Sidom, Sodoma, Nínive na 
época de Jonas e finalmente a rainha do Sul. Todos estes são exemplos de pessoas que 
viveram em gerações diferentes e mostra que haverá um dia de julgamento para cada ser 
humano individual que jamais viveu. Yahshua deu exemplos suficientes de pessoas vivendo 
em tempos distantes entre si para provar que a maioria da humanidade estará viva ao 
mesmo tempo na terra. Haverá homens e mulheres pré-diluvianos, todas as 12 tribos de 
Israel, aqueles que viveram durante a idade média e a grande maioria que está viva hoje. 
Até os bebês e as crianças que morreram fora de época serão ressurretos naquele dia. Eles 
voltarão todos à vida na segunda ressurreição por não terem sido as primícias de Yahweh e 
não terem estado na primeira ou melhor ressurreição. Estas pessoas serão julgadas pelas 
suas obras. 
 
Ap 20:6 Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira 
ressurreição; sobre estes a segunda morte não tem autoridade; pelo 
contrário, serão sacerdotes de Yahweh e do Seu Messias, e reinarão com Ele 
os mil anos. 
Ap 20:11 Vi um Grande Trono Branco e Aquele que nele se assenta, de cuja 
presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 
Ap 20:12 Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante 
do trono. Então se abriram livros. Ainda outro Livro, o Livro da Vida, foi 
aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que 
se achava escrito nos livros. 
 
A diferença será que já que a maioria destas pessoas morreu estando cega para a verdade, 
Yahweh poderá diminuir as exigências para elas e tornar a sua prestação de contas bem 
menor do que a de pessoas que conheceram a verdade e voluntariamente a desobedeceram. 
 
Lc 12:47 Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Mestre e não se 
aprontou, nem fez segundo a Sua vontade, será punido com muitos açoites. 
Lc 12:48 Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez cousas 
dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito foi 
dado, muito lhe será exigido; e àquele a quem muito se confia, muito mais lhe 
pedirão. 
Rm 11:32 Porque Yahweh a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de 
misericórdia para com todos. 
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Estas são as pessoas descritas em Romanos 2 como sendo os gentios que guardavam a Torá 
(Lei) sem sequer saber que assim estavam procedendo. 
 
Rm 2:13 Porque os simples ouvidores da Torá não são justos diante de 
Yahweh, mas os que praticam a Torá serão justificados. 
Rm 2:14 Quando, pois, os gentios que não têm a Torá, procedem por natureza 
de conformidade com a Torá, não tendo a Torá, servem eles de Torá para si 
mesmos. 
Rm 2:15 Estes mostram a norma da Torá gravada nos seus corações, 
testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos 
mutuamente acusando-se ou defendendo-se; 
 
Existem muitas pessoas de bom coração lá fora que não tiveram suas mentes abertas pelo 
nosso Pai Celestial para a Sua verdade, mas eles escolheram que a sua própria natureza 
fosse uma de não mentir ou roubar e de ser fiel a um só cônjuge. 
Yahweh irá recompensar estas pessoas com vida eternal porque mesmo sem ter o Seu 
espírito, elas escolheram sozinhas obedecê-Lo sem o saberem.  Vejam como elas serão 
recompensadas. 
 
Rom 2:16 no dia em que Yahweh, por meio do Messias Yahshua, julgar os 
segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. 
 
Este é o julgamento do trono branco e o significado do oitavo dia da festa chamado de o 
último grande dia. Yahweh não será escarnecido. Todos os homens irão colher o que 
plantaram, é por isso que é tão importante hoje tentar mostrar para a humanidade a 
necessidade de se arrepender e ter o sangue de Yahshua, o Filho Eterno de Yahweh cobrir os 
seus pecados. Isto é verdadeiramente vida e morte.   
 
Então os membros compostos do Espírito da Sua grande Família de regentes poderão 
antecipar os novos céus e uma nova terra - e novas e maravilhosas oportunidades de reger o 
universo sob a direção de Yahweh nosso Pai e o Messias Yahshua, nosso irmão mais velho! 
E depois disso, será nada mais nada menos do que o começo do resto da eternidade. Todos 
esses Dias Santos se concentram em torno do trabalho redentor do Messias Yahshua. Ele é 
verdadeiramente o Foco dos Dias Santos de Yahweh. 
 

Pontos para Recordar: 
 

1) Todos os Dias Santos apontam para o trabalho redentor do Messias. 
2) Os Dias Santos dever ser guardados para sempre e são memoriais anuais do trabalho redentor de Yahweh 
através do Seu Filho Eterno Yahshua. 
3) Os Dias Santos contam a história do plano da salvação. 
4) Os Dias Santos são os Shabats e nós devemos os honrar como tal, não trabalhando e nos reunindo com os 
irmãos nestes dias. 
5) Parte do mandamento das três festas peregrinas era de comparecer perante Yahweh em Jerusalém nestas 
épocas reservadas para receber as bênçãos da obediência ou maldição pela desobediência. 
6) É uma grande honra ter a permissão de representar Yahweh na Sua festa em Jerusalém. 
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