
O Plano de Salvação de DeusO Plano de Salvação de Deus
Revelado Através dos Dias Sagrados Revelado Através dos Dias Sagrados Revelado Através dos Dias Sagrados 

Sabbath Pessach (Páscoa) Festa dos Pães Ázimos Pentecostes
Lev. 23:1-3,   Ex. 20:8-11 Lev. 23:4-5 Lev. 23:6-8 Lev. 23:15-22

Tempo determinado Tempo determindao Festa - 2 Dias Sagrados Festa - Dia Sagrado
7° dia da semana 14° dia do primeiro mês 15° ao 21° dia do primeiro mês Contar 50

Sabbath significa "repouso" cumprido por Jesus no 14° dia 1° e 2° dos Sabbaths anuais 3° Sabbath anual

Gen. 1:5   1 Cor. 5:7, João 14:20-23 Lev. 23:6,  Ex. 12:15-20 Lev. 23:15-16,  Deut. 16:9
O dia, segundo Deus, começa com o Um memorial do sacrifício de Jesus Durante 7 dias não devemos ter nada Devemos contar 50 a partir do 

pôr do sol. O Sabbath semanal Cristo, nosso Pessach (Páscoa), que com fermento em nossas casas. dia do Sabbath semanal dentro do

começa ao pôr do sol da sexta-feira tornou possível o perdão dos pecados, Devemos comer pães ázimos e não período da festa dos Pães Ázimos

e termina ao pôr do sol do sábado abrindo o caminho para que Deus Pai devemos comer produtos fermentados.Ex. 20:1-17
 Gen. 2:2-3 e Jesus Cristo pudessem habitar - Ex.12: 42,  Núm. 33:3 Os Dez Mandamentos foram dados

Deus criou o sétimo ida viver em nós. A noite mais memorável no Monte Sinai no dia de Pentecostesno Monte Sinai no dia de Pentecostes

e descansou neste dia. João 13:3-15 1 Cor. 5:6-8,  Núm. 28: 17 Atos 2:1-4
Heb. 4:9-10 Cerimônia do lavado dos pês O fermento simboliza o pecado. Deus deu Seu espirito no PentecostesDeus deu Seu espirito no Pentecostes

O povo de Deus deve descansar Lucas 22:14-20,  1Cor. 11:23-30 Fermeno incha, assim como o orgulho. 1 Cor. 15:20-23, Col. 1:15
no sétimo dia da semana - Sabbath Jesus instituiu o pão e o vinho como Comer pão sem fermento simboliza Jesus é o primeiro das primícias
Lev. 23:3,  Deut. 5:12-15 novos símbolos do Pessach na noite nosso desejo de obedecer a Deus e da colheita de Deus

O Sabbath é uma convocação do 14° dia, substituindo a imolação comer do Seu modo de vida, 

obrigatória para o povo de Deus.  e o comer do cordeiro no 14° dia. tornando-nos espiritualmente sem Lev. 23:17-21
Deus ensina Seu povo por meio de umDeus ensina Seu povo por meio de um fermento. Devemos examinar a nós Oferta dos pães movidos.

sermão através de Seu ministério. mesmos, nos arrepender Pentecostes representa aqueles que

No dia do Sababth devemos nos João 6:48-58,   Efésios. 1: 7 e afastar o pecado de nossas vidas. serão as primícias (144.000)

apresentar diante de Deus usando Somente as pessoas que já foram  Lev. 23:9-14,  João 20:17 no Reino de Deus. 

nossas melhores vestimentas. batizadas podem participar do culto A oferta do molho movido no Apocalipse 14:1-4   1 Cor. 15:50-57
Marcos 2:27,   Isaias 58:13 do Pessach. domingo manhã representa Jesus Primeira ressureição

O Sabbath foi criado para o homem. Neste dia podemos comer pão com subindo para se apresentar a Seu Pai Os 144.000 serão ressurretos no

É um tempo para estar junto com a fermento, mas devemos retirar todos Lev. 23:7-8 retorno de Jesus Cristo ao soar da 

família (física e espiritual). Não é um os pães, bolos etc. fermentados de Não devemos trabalhar no primeiro Sétima Trombeta em 2013.

tempo para lazer ou praticar esportes. nossas casas antes do pôr do sol. e no sétimo dia da festa.

Lev. 23:3 Podemos trabalhar neste dia. Devemos dar ofertas a Deus Lev. 23:21
Nenhum trabalho deve ser feito. Não é um Dia Sagrado. em todos os Sabbaths anuais (1) Nenhum trabalho deve ser feito.

Exodo 31:13-17    
Sabbath- Uma Aliança Perpétua
O Sabbath semanal revela o plano de 7.000 anos de Deus para a humanidade.O Sabbath semanal revela o plano de 7.000 anos de Deus para a humanidade.O Sabbath semanal revela o plano de 7.000 anos de Deus para a humanidade.

 (um dia para cada ano). Os primeiros 6.000 anos (6 primeiros dias) foram  (um dia para cada ano). Os primeiros 6.000 anos (6 primeiros dias) foram 

dados ao homem. Mas Deus vai reinar nos últimos 1.000 anos. ( 7° dia) dados ao homem. Mas Deus vai reinar nos últimos 1.000 anos. ( 7° dia) 

Ezequiel 20:20  
Sabbaths - Um  sinal do povo de Deus - Uma convocação obrigatória.Sabbaths - Um  sinal do povo de Deus - Uma convocação obrigatória.

(1)  Deut 16:16-17
A ordenança das ofertas
Deus ordena que façamos uma oferta a Ele cada Dia Sagrado (Sabbath anual)Deus ordena que façamos uma oferta a Ele cada Dia Sagrado (Sabbath anual)Deus ordena que façamos uma oferta a Ele cada Dia Sagrado (Sabbath anual)

nas três temporadas festivas do ano. (1) na época do Pessach (2) na época donas três temporadas festivas do ano. (1) na época do Pessach (2) na época donas três temporadas festivas do ano. (1) na época do Pessach (2) na época do

Pentecostes (3) na época da Festa dos TabernáculosPentecostes (3) na época da Festa dos Tabernáculos

Festa das Trombetas Dia da Expiação Festa dos Tabernáculos Último Grande Dia
Lev. 23:23-25 Lev. 23:26-32 Lev. 23:33-44 Lev. 23:36

Festa - Dia Sagrado Festa - Dia Sagrado Festa - Dia Sagrado Festa - Dia Sagrado (22°)
1° dia do 7° mês 10° dia do 7° mês 15° dia do 7° mês 22° dia do 7° mês
4° Sabbath anual 5° Sabbath anual 6° Sabbath anual 7° Sabbath anual

Lev. 23:24 Lev. 23:32 Lev. 23:41 Lev. 23:39

Um memorial do soar das Um dia de jejum, onde devemos Um período de festa por 7 dias O 8° dia da Festa

trombetas nos humilhar diante de Deus Uso do 2° dízimo (2) Apoc. 20:11-13,   João. 5:28-29
Lev. 23:39-43 Segunda ressureição

1Tessal. 4:13-17, 1 Cor 15:52 Lev. 16:1-31, Heb. 9:1-15 Neemias 8:13-18 Representa o último grande juízo

O anuncio do retorno de Jesus Arão, o sumo sacerdote, representa As tendas de ramos no Antigo Testa- Apoc. 20:5,   Eze. 37:1-14
Cristo como Rei dos reis, para reinar a Cristo, nosso Sumo Sacerdote mento representam o fato que o ser A grande maioria dos homens

sobre toda a Terra. Seu reinado que entrou no lugar santo para fazer humano habita em uma morada que morreu e viveu durante os 

comecará ao soar da Sétima expiação pela Sua Família, a Igreja. temporal (corpo físico). Mas temos a 6.000 anos serão ressuscitados

Trombeta esperança de ter uma morada perma- para uma segunda vida física.

Apoc. 8:7-13,  Apoc. 9:1-21 nente (corpo espiritual) no Reino de Isaias 65:20-25
      Apoc. 11:15-19 Apoc. 20:1-3 Deus- a Família de Deus - que tem Este juízo abrange um período de 

Durante um período de 1.260 dias as O Dia da Expiação representa a seu começo no Milênio. 100 anos. Durante este período não

Sete trombetas soarão, anunciando remocaso de Satanás e dos demônios Apoc. 20:4-6,  Zacarias. 14:5-9 haverá mais nascimentos. Àqueles quehaverá mais nascimentos. Àqueles que

destruição e humilhação para a huma- da presença de Deus e do homem Cristo reinará por 1.000 anos na optarem pelo modo de vida de Deus eoptarem pelo modo de vida de Deus e

nidade. No dia da Festa das durante o Milênio e finalmente para Terra, junto com os 144.000.  A crescerem espiritualmente, será dada  crescerem espiritualmente, será dada  

Trombetas em 2008 Deus revelou o toda a eternidade. Família de Deus. Este governo regerá a vida eterna (mudança de mortal paraa vida eterna (mudança de mortal para

começo da  contagem regressiva Rom. 5:6-11 a humanidade durante este período. imortal) na Família de Deus.

para o fim do reinado de Satanás.   Este dia representa o processo de Isaias 2:1-4,  Miqueias 4:1-5 Apoc. 20:14-15,  Mateus 25:46
Também foi o dia em que os 144.000 expiação, pelo qual todos podemos Durante este tempo a salvação No final destes 100 anos aqueles que

receberam o selo  Deus. Eles voltarão nos reconciliar com Deus. será oferecida a todos os homens, rejeitarem a Deus morrerão pela 

no final destes 1.260 diascom Jesus. Todos devemos estar em unidade e todos terão acesso ao espírito de segunda vez. Isto é a segunda morte 

o último destes 1.260 dias é um dia com Deus. Deus. Todos terão a esperança que é para toda a eternidade. Este é oque é para toda a eternidade. Este é o

profético que dura literalmente um ano.profético que dura literalmente um ano. de poder viver em corpos espirituais juízo eterno das escrituras. Não signi-juízo eterno das escrituras. Não signi-

O Dia do Senhor. na Família de Deus, como os 144.000. fica ser castigado eternamente.

Lev. 23:25 Lev. 23:28 Lev. 23:35 Lev. 23:36
Nenhum trabalho deve ser feito. Nenhum trabalho deve ser feito. Nenhum trabalho deve ser feito. Nenhum trabalho deve ser feito.

(2)  Deut 14:22-26
2° dízimo
O 2° dízimo deve ser usado principalmente como meio financeiro para poderO 2° dízimo deve ser usado principalmente como meio financeiro para poder

celebrar a Festa dos Tabernáculos


