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Culto Messiânico #5 

* 9:00hs – Início da Escola Sabática 

* 9:20hs – Louvor Musical. 

* 9:35hs – Informações gerais [judaísmo] 

* 9:45hs – Culto a YAOHUH UL‘HIM e ao Seu Filho, Yaohu‘shua! 

         Intróito (Canto Congregacional) e entrada da plataforma – 

Shofar.mp3 

         Doxologia (Oração de Invocação em silêncio, seguida de canto 

congregacional). 

Ma Tovu.mp3 

         Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

     

SERMÃO: o Rosh Hashanah (cabeça de ano) – Lv 23:24-31 

 

O Ano Novo Judaico, o Shemitah e o Dia do Criador 

―Este mês é para você o primeiro mês, o primeiro mês do seu ano‖. (Ex 12:2) – 

Mas ali estamos falando do ano religioso, ou seja instituído a partir da posq‘yao 
– a páscoa, com a libertação do povo, escravo no do Egito; e agora, da nossa 

libertação da escravidão do pecado! 

E hoje, estamos terminando o ano civil de 5782. Foi um ano muito especial por 

várias razões... E com isto, um ano muito mais importante está se iniciando. 

Este que agora termina, foi o primeiro ano de Shemitah no calendário bíblico a 
ser celebrado - em Israel - de forma significativa, desde que os romanos 

arrasaram Yashua‘oleym em 70 d.Y. 

 

O que é Shemitah e por que é significativo? 

O Shemitah é um antigo mandamento bíblico dado pelo Criador ao povo de 

Yaoshor‘ul por meio de Mehu‘shua (corrompido como Moisés) no Monte Sinai. É 
um ano de descanso ordenado pelo Criador para o descanso da terra que deve 

ser observado a cada sete anos. Durante este descanso sabático para a terra, 
ela não deve ser semeada, cultivada ou colhida. 

―Fale com os yaoshorul‘itas e diga-lhes: ‗Quando vocês entrarem na terra que eu 
vou dar-lhes, a própria terra deve celebrar um sábado a YAOHUH. Por seis anos 

semeie seus campos, e por seis anos podem podar seus vinhedos e colher suas 
safras. Mas no sétimo ano a terra terá um ano de descanso sabático, um sábado 

a YAOHUH. Não semeie seus campos ou pode seus vinhedos. Não colha o que 

cresce sozinho ou colha as uvas de suas vinhas abandonadas. A terra vai ter um 
ano de descanso‖ (Lv 25:1-5). 

Durante o ano sabático, ou Shemitah, a terra fica em repouso. Todas as 
atividades agrícolas, incluindo arar, plantar, podar e colher, cessam. Qualquer 
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fruta que cresce naturalmente, sem esforço humano, é considerada hefker (sem 

dono) e pode ser colhida por qualquer pessoa. De acordo com Dt 15:1–11, 
durante o Shemittah, todas as dívidas, exceto as de estrangeiros, deveriam ser 

perdoadas. 

As Escrituras deixou claro que deixar de celebrar a Shemitah é um pecado que 

traz julgamento sobre a terra e o povo. 

O Criador disse: ―Espalharei vocês entre as nações e desembainharei uma 
espada atrás de vocês; sua terra ficará desolada e suas cidades devastadas‖ (Lv 

26:33). 

Assim, no passado, quando Yaoshor‘ul não deu à terra o ano necessário de 

descanso a cada sete anos, o Criador exilou o povo para que a terra pudesse ter 
seu descanso pelo período exato de todos aqueles anos que ela perdeu. A 

destruição da cidade sagrada de Yashua‘oleym e o exílio do povo de Yaoshor‘ul 
para a Babilônia aconteceram em um Shemitah, em 586 a.Y. 

O Criador pretendia que a Shemitah fosse uma bênção para Seu povo, mas 
quando Yaoshor‘ul se afasta do Criador e da observância de Seus mandamentos, 

isso se manifesta como um julgamento para aqueles que expulsam o Criador de 
suas vidas, de acordo com diversos roshs messiânicos. 

No último dia de um ano Shemitah, em 29 de Elul, todas as contas deveriam ser 
apagadas, mas quando as pessoas estão em rebelião ao Criador, isso pode 

destruir cidades inteiras. 

O shofar (chifre de carneiro), que é sempre colocado sobre um talit (xale de 
oração), é tocado durante todo o mês hebraico de Elul - o mês que termina 

neste shabbos - em preparação para os Grandes Dias Sagrados, que começam 
após o por do sol de amanhã, com o Rosh Hashanah (Novo Ano), também 

chamado de Yom Teruah (O Dia do Toque do Shofar). 

 

O mistério do Shemitah 

O autor Jonathan Cahn, faz uma afirmação estonteante em seu novo livro 

chamado O Mistério do Shemitah, afirmando que no Rosh Hashanah deste ano 
que passou, começou um ciclo que afetará o mundo inteiro. 

Cahn conclui que toda a turbulência no mundo, hoje – as guerras, a ameaça do 
terrorismo, as convulsões políticas e instabilidade econômica, bem como os 

desastres naturais, pragas e pandemias cada vez mais frequentes são sinais do 
Criador de que toda a humanidade precisa se arrepender – e rapidamente! 

Vale a pena entender como o Shemitah se relacionou com a história mundial 

passada, os eventos globais atuais e até mesmo o futuro, especialmente no que 
se refere à profecia bíblica. 

A palavra hebraica shemitah pode significar ―libertação‖, mas também pode 
significar ―tremor, queda ou colapso‖. 

Cahn, em sua pesquisa, descobriu que todos grandes colapsos financeiros ou 
quebra do mercado de ações na América ocorreram durante um ano de 

Shemitah: 1973, 1980, 1987, 2000-1, 2007-8. 

A Grande Depressão de 1929 também começou em um ano de Shemitah, assim 

como a grande queda de 1937-8. 
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E o que aconteceu este ano que vivemos? Preços abusivos em tudo e o uso da 

pandemia como arma comunista – usando o medo – para se expandir 
mundialmente. Interessante que o comunismo que renega a vida com suas 

políticas abortivas, renega principalmente o capitalismo (para o povo, é claro), 
mas que eles não vivem sem ele... 

Muitos intérpretes da profecia bíblica estão alertando sobre a vinda iminente de 

eventos tão cataclísmicos que abalarão o mundo inteiro. 

Aqueles que estão em um relacionamento pessoal de aliança com o ETERNO por 

meio de Yaohu‘shua, não têm nada a temer; mas para aqueles que ainda não 
conhecem o Criador, os próximos dias serão uma época terrível de julgamento 

dos ímpios! 

A Palavra do Criador adverte que um colapso financeiro é o julgamento do 

Criador: ―Uivai, vocês que moram no distrito comercial; todos os seus 
mercadores serão exterminados, todos os que negociam com prata serão 

destruídos‖ (Sf 1:11). Parece-nos que quando se mexe no bolso, as pessoas 
acordam... outras, se afastam. A ganância advinda do egoísmo! 

Que possamos cuidar dos negócios de nosso Pai nesta hora, armazenando 
tesouros no Céu onde não podem ser destruídos. 

 

O Grande Shemitah – Ano do Jubileu! 

Após cada sétimo ano de Shemitah, chega um ano especial chamado de Ano do 

Jubileu (Yovel), durante o qual os escravos eram libertados e as terras 
devolvidas ao seu dono original. 

Um shofar seria tocado no décimo dia do sétimo mês – no Yom Kippur (o Dia da 
Expiação). Todo servo ou escravo teria o direito de retornar para sua 

propriedade ou terra. 

―Conte sete anos sabáticos – sete vezes sete anos – de modo que os sete anos 

sabáticos totalizem um período de quarenta e nove anos. Então, a trombeta 
soou em toda parte no décimo dia do sétimo mês; no Dia da Expiação, toque a 

trombeta por toda a sua terra. Consagre o quinquagésimo ano e proclama a 
liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Será um jubileu para 

você; cada um de vocês deve retornar à propriedade de sua família e ao seu 
próprio clã‖ (Lv 25:8-10). 

Embora este foi o primeiro ano em que Israel observou a Shemitah de uma 
forma significativa, com programas oficiais em vigor para ajudar os israelenses a 

mantê-la adequadamente, o Israel moderno tem observado a Shemitah de 

alguma forma desde 1951 (5.712 no calendário hebraico), apenas três anos 
depois de se tornar uma nação novamente. 

Ainda assim, Israel não designa nem observa o ano do Jubileu, visto que muitos 
rabinos dizem que todas as doze tribos devem estar vivendo em Israel para que 

o ano do Jubileu seja observado. 

 

O Messias e o Jubileu 

Em um estudo recente em Jerusalém, Yekutiel Fish, um proeminente rabino do 

misticismo judaico — que tem a Cabala como principal linha — apontou que este 
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próximo ano, um Jubileu, será o último antes da chegada do Messias, informou 

o site Israel 365 News. 

Fish observou que este ano, 5783, será um ano do Jubileu. Atualmente, pelo 

calendário judaico, estivemos no ano 5782, que termina hoje, 24 de setembro. 
Amanhã, 25 – ou seja, a partir deste por do sol, será o Rosh Hashanah  

Atualmente, na ausência de um tribunal judaico como o Sinédrio, a comunidade 

judaica em Israel não observa o ano do Jubileu. De acordo com a tradição 
judaica, o restabelecimento do ano jubilar conforme as especificações bíblicas é 

parte do processo messiânico. 

Como vimos até aqui, 5782, foi um ano de Shemitah, também conhecido como 

Ano Sabático. Conforme Levítico 25, depois de sete ciclos de Shemitah, após 49 
anos, o 50º ano é um Jubileu. 

 

Quando, nas Escrituras, tivemos o último Jubileu? 

A observância do ano do Jubileu foi interrompida quando as 10 tribos [os 
gentios, nas Escrituras, segundo Is 9:1] foram exiladas há aproximadamente 

2.700 anos. Antes dessa época, os judeus aplicavam as leis do Jubileu, como a 
libertação de escravos e a devolução de propriedades. 

Como vimos, para o rabino Fish, ―o Messias será revelado em um Jubileu‖. E, se 
não for neste, será só daqui a 50 anos... Vale lembrar que os judeus não 

reconhecem Yaohu‘shua como Messias e aguardam a vinda de outro, o que 

alguns estudiosos cristãos apontam como o anticristo. E o próprio cálculo deste 
rabino, se baseia na Cabala [Compreende preceitos e regras místicas e 

esotérica; afirma que o universo é uma emanação divina (deus, segundo eles, 
está em tudo; e isto é Espiritismo ou, melhor, Nova Era), e tais regras, tem 

grande importância para a interpretação e deciframento dos textos bíblicos,; 
lembrando que será sempre um homem que estará fazendo tais interpretações: 

o ―eu acho‖]. Mas a Cabala veio do cativeiro babilônico - para disfarçar, dizem 
que é de origem medieval, mas já era usada nos dias do Messias – e se tem 

origem humana, não é bíblica; portanto, mais um dos paganismos que adentrou 
ao judaísmo, fazendo com que eles se mantenham fora da Árvore, segundo Rm 

11.  

E, como eles ainda não voltaram a contar o Jubileu e para que isto aconteça, 

precisam TAMBÉM reconstruir o Templo e voltarem a sacrificar e então só assim 
o ‗seu‘ messias vira! Não Yaohu‘shua, é claro!!! Isto é mais uma razão para nos 

mantermos longe do judaísmo atual... 

 

O Ano Novo e o Dia do Criador 

Rosh Hashanah, que significa início do ano, ocorre em Tishrei, o sétimo mês do 
calendário hebraico. 

Certamente podemos estar querendo entender por que é considerado o Ano 
Novo Judaico, quando as Escriturasnos diz que o Ano Novo começa na primavera 

(Aviv), no mês de Nissan, o mês da Páscoa? 

O judaísmo na verdade comemora quatro anos novos: 
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O primeiro ano novo judaico cai em 1º de Nissan (abr/mai), um ano novo para 

as festas religiosas. Pode ser considerada uma época de redenção, já que em 1º 
de Nissan o Povo judaico foi resgatado do Egito. 

O segundo ano novo, é o Ano Novo para o dízimo dos animais; para os 
sacrifícios do Templo, que cai em 1º de Elul (jul/ago), não é mais observado; no 

entanto, isso marca o início dos preparativos para Rosh Hashanah. 

O terceiro ano novo é Rosh Hashanah em 1º Tishrei (set/out). É considerado o 
ano novo civil, e é o ano novo para as estações, para os anos de liberação, para 

os jubileus, para o plantio de árvores e ervas, e também para o tempo de 
calcular o dízimo (ma‘aser); HOJE, ofertas.  

Acredita-se que, neste momento, o comportamento de uma pessoa é julgado 
nas cortes celestiais e que o seu nome entra para o Livro da Vida, após o Yon 

Kipur, no décimo dia deste mês. Justamente por ali estar o Yon Kipur, é um ano 
novo santo [kadosh]; os demais são considerados anos novos civís... 

O quarto ano novo é o Tu BiShvat (Ano Novo das Árvores) em 15 de Shevat  e 
é o início da colheita dos frutos das árvores e de onde também procedem 

dízimos. Hoje ofertas: sempre demonstrando a nossa gratidão ao Criador por 
nos alimentar não só na primavera, como no outono; assim como nas demais 

estações do ano! 

Nas Escrituras hebraicas, o Rosh Hashanah é chamado Yom Zikaron Teruah. É 

uma frase difícil de traduzir literalmente, mas Yom Zikaron significa dia da 

lembrança e teruah é uma palavra hebraica para grito, explosão, grito de guerra 
ou alarme. É marcado pela audição de toques repetidos do shofar. 

Isso serve como uma chamada de alarme para o povo do Criador, como o antigo 
profeta hebreu Yao‘ul (corrompido como Joel) proclamou: ―Toque o shofar em 

Sião; soe o alarme em Minha colina sagrada. Tremam todos os que moram na 
terra, porque o dia do Criador está chegando. Está próximo‖ (Jl 2:1). 

De acordo com os antigos profetas hebraicos, o Dia do Criador será um dia de 
trevas, angústia e ira para os ímpios – um dia de shofar e teruah (toque)! 

 

O dia do juízo de UL 

14-16Esse terrível dia está próximo, vem chegando rapidamente. Será um dia em 

que os mais valentes chorarão amargamente. É o dia em que se derrama a ira 

de UL - ocasião de terrível pesar e angústia, de ruína e desolação, de escuridão, 

de nuvens negras; a trombeta soará, a batalha rugirá. Cairão as muralhas mais 

fortes e as construções mais bem edificadas. (Sf 1:14-16). 

Pode muito bem ser que estejamos rumando rapidamente para um julgamento 

vindouro sobre o mundo; mas para aqueles de nós que agora são do Criador, 
não é um momento para pavor ou medo! Lembrem-se das pragas sobre o Egito! 

Só atingiam aos ímpios... Lembre-se de Jo 3:18 – não somos julgados!!! 

É hora de arrependimento; um tempo para clamar pela misericórdia do ETERNO 

para trazer uma grande colheita de pessoas em meio à crise e ao caos que se 
aproximam. Devemos ser pescadores de vidas! Mc 1:17. 
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Yaohu‘shua nos avisou que chegará um tempo em que tudo que pode ser 

abalado será abalado; mas, graças ao Criador, estamos sobre a rocha sólida de 
um Reino que não pode ser abalado. 

E sua voz sacudiu a terra então, mas agora ele prometeu, dizendo: “Ainda hei de 
fazer tremer não só a terra, mas, também o céu. Com estas palavras o CRIADOR 

mostra a fragilidade do mundo material, que pode ser sacudido, para que só 

fiquem as coisas inabaláveis. Visto que recebemos um reino que não pode ser 
destruído sejamos agradecidos e agrademos a YAOHUH, adorando-o com 

profunda e santa reverência, 29porque o nosso UL'HIM é um fogo consumidor.. 
(Hb 12:26-29).    

Ao ouvirmos o som do shofar neste Yom Zikaron Teruah e ao longo dos Dias de 
Temor, que culminam com Yom Kippur (Dia da Expiação), podemos nos lembrar 

com grande expectativa de que Yaohu‘shua virá em breve: 

―16Antes, UL descerá do céu, acompanhado de um potente clamor, com o brado 

do arcanjo e com o toque da trombeta de UL‘HIM. Então os crentes em 
hol‘Mehushkyah ressuscitarão nesse tempo. 17Depois, aqueles que estiverem 

vivos serão levados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro de UL, nos 
ares. E assim ficaremos unidos a Ele, para sempre. 18Que estas palavras vos 

sirvam para se animarem uns aos outros.‖ (I Ts 4:16-18).      

―Mas sobre aquele dia ou hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem 

o Filho, mas apenas o Pai‖ (Mt 24:36).   

Os sinais nos céus tem se intensificado; os rumores tem se intensificado; o 
Messias está por vir! 

Nenhum de nós sabe o dia ou a hora exata de Sua vinda, mas não somos 
chamados a temer e tremer, mas sim chamados a ter confiança em Suas 

promessas: ―Não vos deixarei só, Voltarei‖!!! Jo 14:18. 

Podemos encorajar uns aos outros com o conhecimento de que aqueles que 

seguem Yaohu‘shua, são filhos da Luz e não das trevas. Não somos designados 
para a ira, mas para a salvação em Yaohu‘shua! 

―8Mas, nós vivemos na luz do dia; e é por isso que devemos ser moderados, 
revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo como capacete a esperança 

da salvação 9YAOHUH não nos destina à condenação, mas, antes à posse da 
salvação, através de nosso Maoro‘eh Yaohu'shua hol‘Mehushkyah, 10o qual 

morreu por nós para que, quer estejamos vivos, quer estejamos já mortos, 
quando Ele vier, possamos viver juntamente com Ele. 11Por isso se animem uns 

aos outros, contribuindo mutuamente para o fortalecimento da fé; é, aliás, isso 

que já estão fazendo.‖ (I Ts 5:8–9). 

Santo seja o Seu Nome! Amnao! 

Mais um hino de alegria: Kol Dody.mp3 

Oremos: Santo Pai YAOHUH... Ajude-nos a compreender e assim, sentirmos 

em nossos corações, o desejo de celebras as festas bíblicas e assim, estarmos 
sempre na Sua santa presença, onde satan não nos pode alcançar! Esteja 

conosco a todo o momento e que as assas dos seus anjos nos cubram para que 
nada ruim possa nos atingir; e, neste momento, derrame as Suas bênçãos 

sobre todos nós e também as entenda a todos os nossos familiares... Este é o 
meu desejo e o faço em Nome de Yaohu‘shua... Amnao! 


