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Esta lição que é de grande importância para o cristão. Deus tem colocado o ser humano
aqui na terra por um período de tempo antes de Sua volta. Deus tem um plano para o
ser humano. Ele revelou este plano através de Suas festas santas. Claramente e
especificamente, Ele tem mostrado quando e como cada festa santa tem de ser
celebrada. Elas são datas marcadas onde poderemos chegar perante o trono de Deus no
dia que Ele marcou, no tempo fixo. É realmente um grande privilégio isso poder saber
deste plano de Deus. Nestes dias, Deus e Seu filho Jesus Cristo comparecerão e
apresentarão suas presenças divinas no meio de nós. É óbvio que as datas que Ele fixou,
Ele também as segui.

Veremos também que Deus usa a agricultura
como uma ferramenta de tempo: estações, dias,
meses e anos. Hoje em dia usamos o relógio
para tudo. Entretanto, Deus não precisa do
relógio do homem. Ele usa Sua própria criação
para determinar o tempo ao ser humano, “E
disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus,
para haver separação entre o dia e a noite; e
sejam eles para sinais e para tempos
determinados e para dias e anos... E fez Deus os
dois grandes luminares: o luminar maior para

governar o dia, e o luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas”, Gênesis 1:14, 16.
Mas, vamos ver que um outro método que Deus usa para determinar o tempo é a agricultura.

As festas (traduzido do grego seria tempo fixo) têm que ser observada no dia marcado por
Deus. Deus nos deu as festas santas para ser celebrada. Há também outros dias que apesar de
que temos de observá-los, eles não são dias santos. Vamos estudá-los também no decorrer
das lições.

Estudaremos também que Festas são de Deus e não do homem. Ele especificamente fala
disso nas escrituras.

Estas lições das Festas de Deus são fascinantes. O estudante ficará alegre em saber que o
Deus nosso tem nos dado tanto amor que até nos revelou o significado destas Festas no plano
que Ele tem para a humanidade.

Estudemos!
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Deus usa a agricultura

O que não é difícil de ver é que o nosso
Deus usa a agricultura e em muitas de Suas
palavras. Uma delas esta totalmente relacionada
à Suas festas santas. Note algumas referências,
“Também guardarás a festa das semanas, que é a
festa das primícias da sega do trigo, e a festa
da colheita no fim do ano”, Êxodo 34:22. Aqui
vemos uma referência de que Deus nos comandou
a observar duas de Suas festas: Pentecostes e a
Festa de Tabernáculos.

Veremos indicações da agricultura sendo usada por Deus para indicar quanto às festas
começam no decorrer das lições.

Festas e dias santos são revelados a Moisés

Vemos claramente que Deus começou a falar ao ser humano sobre Suas festas em
detalhes quando Ele revelou Suas festas a Moisés, especialmente no livro de Levítico 23. Muitos
hoje em dia dizem que as festas escritas no Antigo Testamento eram somente dos Judeus. Muitos
querem acreditar que as festas que Deus mostrou a Moisés eram dos Judeus e, concluindo, as
festas eram somente para eles. Muitos raciocinam assim porque, é claro, não querem celebrá-las.

Vamos ver que Deus claramente falou de quem são as festas.

O Sábado

Aqui está um dia sagrado a Deus. Ele assim santificou o dia de Sábado desde início. É
bem claro que o cristão deve observá-lo.

Dias a serem observados

Deus nos deu dias que apesar de não serem santos conforme o Seu mandamento, Ele,
entretanto, disse que devemos observá-los.

Dias santos de Deus

Deus criou Suas festas e as declararam santas. Nesses dias não poderemos trabalhar e
devemos ter santas convocações. Estes dias devem ser celebrados na hora e da maneira que Ele
indicou. Esses dias santos estão claramente escritos nos livros da Bíblia, especialmente no livro
de Levítico no Antigo Testamento.
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L I Ç Ã O - 10 As Festas Santas de Deus

Algumas citações das festas criadas por Deus estão descritas no livro de Levítico. Note o
que Deus mesmo disse sobre suas festas, “Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As solenidades
do SENHOR, que convocareis, serão santas convocações; estas são as minhas solenidades”,
Levítico 23:2. Note que Deus falou que esses dias são solenidades; em Wiki a palavra
“solenidade” é descrita como “Uma festa é uma solenidade comemorativa destinada
a pessoas ou fatos importantes”. Vemos aqui que está correto chamar as solenidades de Deus
como Festa.

1. As festas descritas são festas dos Judeus?

Comentário: Muitos pensam que as Festas, ou solenidades, escritas aqui por Deus eram
na realidade somente para os judeus. Isto é uma razão do porque muitos não as observam. Porque
muitos raciocinam que as festas foram para aquela época e não para nós hoje em dia.

Isto não está na Bíblia! Deus fala claramente que as Festas são Suas. Essas Festas são
santas. Como pode ser claro do jeito que Deus falou, “estas são as minhas solenidades”.

Observe o que mais Deus fala de Suas festas santas...

“Estas são as solenidades do SENHOR, as santas convocações, que convocareis ao seu
tempo determinado...”. Levítico 23:4.

“Estas são as solenidades do SENHOR, que apregoareis para santas convocações, para
oferecer ao SENHOR... cada qual em seu dia próprio”, Levítico 23:37.

“Assim pronunciou Moisés as solenidades do SENHOR aos filhos de Israel”, Levítico
23:44.

Não há dúvida que lendo isto escrito por Moisés como instrução ao povo de Israel que
estas Festas Santas são de Deus. Está claramente escrito que não foi Moisés que criou essas
festas para o povo de Israel. As festas foram dadas por Deus a Moisés para serem instituídas e
serem seguidas pelo povo de Israel. Mas, as festa não são dos Israelitas. Nunca foram. Elas são
de Deus. Eram de Deus naquela época, continuam sendo de Deus hoje em dia, e continuará
sendo de Deus por toda a eternidade.

2. Podemos fazer dessas Festas o que quisermos?

Comentário: Como as festas são de Deus, nós não temos a autoridade de mudar nada
nelas. Como podemos mudar alguma coisa que não é nem nossa. É a mesma coisa de você
mudar alguma coisa que não é sua e o dono aparecer e dizer, “por que fez isso? isso não era
seu”.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Festa
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Obviamente, as festas santas são de Deus e não há nada absolutamente que podemos
fazer nelas. Elas não são nossas. Devemos simplesmente segui-la da maneira que Deus nos
instruiu.

3. O que significa uma coisa ser santo(a)?

Comentário: A palavra santa significa separar para um propósito específico e importante.
Note essa escritura, “E disse: Não te chegues para cá; tira os sapatos de teus pés; porque o
lugar em que tu estás é terra santa.”, Êxodo 3:5.

4. O povo de Deus unido em Suas festas tornar-se uma atividade ou convocação santa?

Comentário: É claro que se os dias de Deus são santos, os povos reunidos nestes dias,
suas reuniões serão santas. Suas atividades se tornam santas não porque eles fizeram alguma
importante. É Deus que faz as coisas santas. Observe, “Estas são as solenidades do SENHOR, as
santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado”, Levítico 23:4. Você verá nas
futuras lições que os tempos fixos são detalhadamente instruídos por Deus. Não haverá dúvida
de quanto eles devem ser observados e de que maneira. Deus não deixou dúvidas sobre nada.

“Estas são as solenidades do SENHOR, que apregoareis para santas convocações, para
oferecer ao SENHOR... cada qual em seu dia próprio”, Levítico 23:37. Deus chamou novamente
as Suas reuniões em Seus dias marcados como “santas convocações”. A razão do plural é porque
são mais de uma santa convocação.

É bem claro que onde Deus anda, fala e age, tudo fica santo. Deus apareceu, colocou Seus
pés na terra onde Moisés estava e o lugar se tornou santo. Por isso Ele disse a Moisés para tirar
os sapatos. O lugar é santo, limpo, separado por Deus. Uma maravilha realmente.

5. Porquanto tempo devemos celebrar as Festas?

Comentário: Deus descreve bastante claro até quando as Suas festas devem ser
observadas. Em uma das Suas festas chamada Festa dos Pães Asmos, Deus disse isso ao povo,
“... pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo”, Êxodo 12:17.
Deus está falando bem claro que Suas festas durarão por toda eternidade. O autor vai ainda mais
além a dizer que é bem possível que os tempos fixos, as Festas, foram até criadas antes da
criação do homem. Se foram reveladas a Adão, não sabemos. Mas, parece ser errado dizer que
elas não existiam antes de Adão. Já que as Festas mostram o plano que Deus tem para a
humanidade (veremos isso mais tarde), é bem possível que quando Deus planejou criar o
homem, Ele também planejou Suas festas.

6. Há indicação que as Festas serão reveladas no mundo de amanhã?

Comentário: “E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações que vieram
contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o SENHOR dos Exércitos, e para
celebrarem a Festa dos Tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não
subir a Jerusalém, para adorar o Rei, o SENHOR dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E ,
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se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva; virá sobre eles a praga
com que o SENHOR ferirá os gentios que não
subirem a celebrar a Festa dos Tabernáculos”,
Zacarias 14: 16-19.

Realmente como ser mais claro que isso.
Deus fala claramente aqui que se no mundo de
amanhã as pessoas e nações não vierem a
Jerusalém para celebrar a Festa de Tabernáculos,
não haverá chuva na terra deles. A Festa de
Tabernáculos é uma das festas santas de Deus.
Como pode então as pessoas falar que as festas

foram dadas somente para o povo daquela época. Deus fala aqui que Suas festas são para todo
mundo. E essas festas serão obrigatoriamente observadas no mundo de amanhã. O povo desse
tempo futuro quando Cristo já estiver aqui na terra, terá a opção de observá-la ou não; mas se
não, não haverá chuva na terra deles.

7. Deus fala que os que não observam as festas estão pecando?

Comentário: “Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas
as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos”, Versículo 19.

Descrição das festas (tempos fixos) de Deus

Em futuras lições entraremos em detalhes destas festas ou tempo fixo:

 Semanal:
o SÁBADO: Gênesis 1:2-3; Êxodo 20:8-10; Levítico 28:9-10; Deuteronômio 5:12-

15.

 Início do Mês:
o LUA NOVA: Números 10:10, 28:11; I Samuel 20:5; Salmos 81:1; Isaías 66:23;

Ezequiel 46:3, Amós 8:5; Colossenses 2:16.

 Festas na estação da Primavera (É a época da
colheita da cevada, trigo, cereais):

o NOITE A SER OBSERVADA: “Esta
noite se guardará ao SENHOR”,
Êxodo 12:42

o PÁSCOA (Pessach): “mês primeiro, aos
catorze do mês, pela tarde, é a páscoa do
SENHOR”, Levítico 23:5; Luke 22-15-20; John 13:1-5, 14-15; I Coríntios 5:7.

o PÃES ÁZIMOS ou ASMOS (Matzot): “os quinze dias deste mês é a festa dos
pães ázimos do SENHOR”, Levítico 23:6-8; Êxodo 12:15-20,42.
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o OFERTA MOVIDA ou de MOVIMENTO: “o dia seguinte ao sábado, desde o
dia em que trouxerdes o molho da oferta movida”, Levítico 9:21, 23:15, 20.

o PENTECOSTES ou FESTA DAS PRIMÍCIAS ou FESTA da COLHEITA da
SEGA (Shavuot): “Até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinquenta
dias”, Levítico 23:15-21; Atos 2:1-4; Romanos 8:23.

 Festas na estação de Outono (É a época da colheita das frutas):

o TROMBETAS (Rosh Hashaná): “No mês sétimo, ao primeiro do mês”, Levítico
23:23-25; Mateus 24:30-31; I tessalonicenses
4:16-17; Apocalipse 11:15

o EXPIAÇÃO (Yom Kipur): “aos dez dias
desse sétimo mês”, Levítico 23:26-32; Levítico
16:7-13; Apocalipse 20:1-3

o TABERNÁCULOS ou FESTAS DAS
CABANAS ou FESTAS DAS COLHEITAS
(Sucot): “Aos quinze dias deste mês sétimo”,
Levítico 23:34-35, 39-42; Zacarias 14:16-19;
Isaías 2:1-4; Apocalipse 20:4

o O OITAVO DIA: “ao oitavo dia”, Levítico 23:36; Ezequiel 37:1-14; Mateus
12:41-42; Apocalipse 20:5

Plantio e colheita nos dias santos

Como falamos anteriormente, existem dois tipos de estações de colheita em Israel, a
estação da primavera que é a safra de cereais e a estação de outono que é a safra dos frutos.
Deus relaciona Seus dias santos nas colheitas dessas duas estações da primavera e outono. Os
dias santos são divididos nestas estações.

Abril a Junho (primavera) ou setembro a novembro (outono) são os meses das
colheitas de Israel.

Veremos em lições futuras que estas duas estações onde se acham todas as festas
santas podemos compreender melhor o plano que Deus tem para a humanidade.

O plano de Deus para a humanidade

Contrário dos que muitos pensam, Deus não esconde Seus planos para a humanidade.
Ele nos releva sempre o que vai fazer. Quando estudarem a Bíblia perceba que Deus sempre
dá um aviso ao ser humano de Seus planos, “Certamente o Senhor DEUS não fará coisa
alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas”, Amós 3:7.

O ser humano por sua vez ignora ou despreza ou faz de menos das palavras de Deus.
Olhe como Cristo assim descreve como usamos as coisas que queremos para invalidar os
mandamentos de Deus. “Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos
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homens... e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o
mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição”, Marcos 7:8-9. Sempre temos a
tendência de influenciar as palavras de Deus com as nossas. Nessa mistura, é claro, perdemos
a noção da verdade.

Um exemplo disso foi quando o próprio Diabo usou as escrituras para enganar Cristo.
Satanás usa as escrituras aplicando-as erradamente, torcendo assim as escrituras. Note que
Cristo não falou que as escrituras estavam erradas. Mas, elas foram usadas erradamente com
o propósito de fazê-lo pecar. Cuidado em querer invalidar os mandamentos de Deus de
acordo com o seu próprio entendimento das escrituras. Você acha esta passagem em Mateus
4: 1-10. Peça a Deus sabedoria em Suas palavras, “E, se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe”, Tiago 1:5.

A seguir estudaremos os tempos fixos detalhadamente.


