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Vemos nas lições anteriores que o ano no calendário de Deus começa na primavera.
Acontece quando a safra esta prestes a ser colhida. Então na lua nova junto com essa safra de
cereais, dão o início do ano novo no calendário de Deus.

Este primeiro mês do ano é chamado de Nisã ou Abibe. Acontecerá neste mês a
Páscoa, a Noite Memorável (primeiro dia da Festa de Pães Asmos), os sete dias da Festa dos
Pães Asmos, o molho da Oferta Movida (ou Oferta de Movimento) que acontece no Domingo
logo depois do sábado desta Festa.

Logo neste dia da oferta de movimento, contaremos 50 dias ou sete sábados para o
início de outra Festa santa: A Festa de Pentecostes.

Estudemos.
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L I Ç Ã O 14 – Festa de Pentecostes

Festivais da primavera

O último festival de Deus na primavera é a Festa de Pentecostes. Ela acontecerá
geralmente entre Maio e Junho.

A Festa de Pentecostes acontece depois da Festa dos Pães Asmos como temos visto
em lições anteriores. Devemos contar sete sábados depois do dia da Oferta de Movimento.

No novo testamento vemos que no dia de Pentecostes, Jesus enviou o Espírito Santo
ao mundo. Até esse dia, o Espírito de Deus não estava disponível para a humanidade. Foram
somente casos especiais como o dos profetas e outras pessoas onde o Espírito Santo foi
individualmente mandado. Mas, em maneira geral, o Espírito Santo não estava abertamente
disponível ao ser humano.

Com a morte de Cristo, e Ele vencendo o mundo, Ele voltou ao Pai e enviou o
Espírito Santo que agora está disponível a todos que se arrependem e aceitam Cristo como
seu Salvador.

Note os acontecimentos históricos...

Note por exemplo que se Jesus não tivesse voltado ao Pai, nós hoje em dia não teríamos o
Espírito Santo, pois Ele não tinha pedido ao Pai, “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro
Consolador, para que fique convosco para sempre; O Espírito de verdade, que o mundo não
pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e
estará em vós”, João 14:16-17.

Esse Espírito que Jesus chamou de Consolador é o próprio espírito de nosso Pai. E
esse espírito nos ajuda a lembrar-nos e ensinar-nos as coisas de Deus, “Mas aquele
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as
coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito”, João 14:26.

Novamente, “Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar,
aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim”, João 15:26.

1. Quando foi o Espírito Santo entregue ao ser humano em nome de Cristo?

Comentário: “E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de
Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder”, Lucas 24:49. Veja que o Espírito Santo
era a promessa do Pai. Mas, Cristo tinha de voltar ao Pai e pedir-lhe para mandá-lo para nós e foi
isso exatamente que aconteceu.

2. Que dia foi que o Espírito Santo foi entregue ao ser humano?
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Comentário: “E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no
mesmo lugar; E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e
encheu toda a casa em que estavam assentados... E todos foram cheios do Espírito Santo...
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem”, Atos 2:1-4. O Espírito Santo deu poder
a eles para falarem e entenderem línguas diferentes. Não devemos pensar além do que está
escrito aqui. O Espírito Santo não é a respeito de falar línguas diferentes. Muitos ligam essas
coisas. O Espírito Santo é o poder de Deus e dar a habilidade de falar línguas diferentes é
somente um milagre do poder infinito de Deus que aconteceu naquele dia. Hoje em dia vemos
igrejas que se focalizam nesse sentido e assim perdem o significado desse dia.

No dia de Pentecostes foi quando o Espírito Santo foi dado ao ser humano. Note que foi
dado àqueles que se estavam na cidade de Jerusalém obedecendo o mandamento de Cristo.

Dia da Festa de Pentecostes

O nosso Deus não é um Deus de confusão. Certamente, sendo essa festa uma de Suas
festas santas, Deus dirá exatamente quando ela deve ser celebrada. É claro, hoje em dia com
a morte de Cristo e o Seu sangue sendo usado pela remissão de nossos pecados, não
precisamos mais oferecer ofertas de pão para Deus. A maneira de celebrar os dias santos de
Deus mudou com a vinda de Seu filho, Jesus Cristo. Mas, como devemos celebrar o dia que
Deus nos comandou.

No Antigo Testamento, Deus nos ensina quando devemos observar Pentecostes.

1. Que dia devemos celebrar Pentecostes?

Comentário: “Até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então
oferecereis nova oferta de alimentos ao SENHOR”, Levítico 23:16. Sim, temos que contar sete
sábados, ou cinquenta dias, para a Festa de Pentecostes.

2. Mas começamos a contar de onde?

Comentário: É claro temos que começar de algum lugar. Deus nós disse de onde.
Começamos a contar no dia do molho da Oferta de Movimento, “Depois para vós contareis
desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida; sete
semanas inteiras serão”, Levítico 23:15.

No dia da Oferta Movida, ou de Movimento,
os israelitas traziam os primeiros trigos ao
sacerdote no qual ele movia a Deus para sermos
aceitos por Deus. Depois disso, o povo poderia
fazer a colheita e comer o trigo, “Fala aos filhos
de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes
entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a
sua colheita, então trareis um molho das
primícias da vossa sega ao sacerdote; E ele
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moverá o molho perante o SENHOR, para que sejais aceitos; no dia seguinte ao sábado o
sacerdote o moverá”, Levítico 23:10-11.

3. Qual é o outro nome da Festa de Pentecostes?

Comentário: Deus chamou essa Festa de Festa das Semanas também, “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 [Festa de Tabernáculos que estudaremos em lições futuras]”, Êxodo 34:22.

Festa de Pentecostes no futuro próximo

Como já vimos, Pentecostes tem um simbolismo muito grande. Foi nesta Festa que o
Espírito Santo foi dado ao ser humano. Antes disto somente alguns receberam o espírito de
Deus como recebeu como no caso dos profetas, por exemplo, “E, estando com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
que (disse ele) de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis
batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias... Mas recebereis a virtude do
Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em
toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra”, Atos 1:4-5, 8.

Hoje em dia, quando arrependemos de nossos pecados e mudamos nossa vida em
Cristo, Deus através do batismo, nos dá o Espírito Santo, “E disse-lhes Pedro: Arrependei-
vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e
recebereis o dom do Espírito Santo”, Atos 2:38.

Mas observe que Deus dará o Seu espírito a todos na terra no futuro, “E há de ser que,
depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas
profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os
servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito”, Joel 2:28-29.

Sim, nesse tempo num futuro bem próximo,
todos conheceram o SENHOR. Hoje em dia
somente os batizados recebem o Espírito Santo de
Deus e passam a entendê-Lo. Mas, no futuro, Deus
dará o Seu Espírito a todas as pessoas e todos
entenderam os mistérios de Deus.

“Não se fará mal nem dano algum em todo o
meu santo monte [terra], porque a terra se encherá
do conhecimento do SENHOR, como as águas
cobrem o mar”, Isaías 11:9.


