
Mensagem #9
As Festas (2)

A festa das primícias,a festa de Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos

Referências Bíblicas

Ex 23:16 Guardarás a Festa da Sega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a Festa
da Colheita, à saı́da do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho.

A21 Lv 23:6 E no dia quinze desse mês é a festa dos pães sem fermento do SENHOR; sete dias comereis pães sem
fermento.

A21 Lv 23:7 No primeiro dia da festa, tereis uma assembleia santa; não fareis trabalho algum.
A21 Lv 23:8 Apresentareis oferta queimada ao SENHOR por sete dias. No sétimo dia, haverá assembleia santa; não fareis

trabalho algum.
Lv 23:9 Disse mais o SENHOR a Moisés:

A21 Lv 23:9 O SENHOR disse a Moisés:
Lv 23:10 Fala aos ilhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra, que vos dou, e segardes a sua messe, então,

trareis um molho das primı́cias da vossa messe ao sacerdote;
A21 Lv 23:10 Fala aos israelitas: Quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e izerdes a colheita, levareis ao sacerdote

um feixe dos primeiros frutos da vossa colheita;
Lv 23:11 este moverá o molho perante o SENHOR, para que sejais aceitos;

A21 Lv 23:11 e ele moverá o feixe diante do SENHOR, para que sejais aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia seguinte
ao sábado.

Lv 23:12 no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro
sem defeito, de um ano, em holocausto ao SENHOR.

A21 Lv 23:12 E no dia em que moverdes o feixe, oferecereis um cordeiro sem defeito, de um ano, em holocausto ao
SENHOR.

Lv 23:13 A sua oferta de manjares serão duas dı́zimas de um efa de lor de farinha, amassada com azeite, para oferta
queimada de aroma agradável ao SENHOR, e a sua libação será de vinho, a quarta parte de um him.

A21 Lv 23:13 A oferta de cereais que o acompanha será de dois décimos de efa* da melhor farinha, amassada com azeite,
como oferta queimada em aroma agradável ao SENHOR; e a oferta de libação será um quarto de him* de
vinho.

Lv 23:14 Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso
Deus; é estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas.

A21 Lv 23:14 E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso
Deus. Esse é um estatuto perpétuo através das vossas gerações, em todas as vossas habitações.

Lv 23:15 Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta
movida; sete semanas inteiras serão.

Lv 23:16 Até ao dia imediato ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então, trareis nova oferta de manjares ao
SENHOR.

Lv 23:17 Das vossas moradas trareis dois pães para serem movidos; de duas dı́zimas de um efa de farinha serão;
levedados se cozerão; são primı́cias ao SENHOR.

Lv 23:18 Com o pão oferecereis sete cordeiros sem defeito de um ano, e um novilho, e dois carneiros; holocausto
serão ao SENHOR, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável
ao SENHOR.

Lv 23:19 Também oferecereis um bode, para oferta pelo pecado, e dois cordeiros de um ano, por oferta pacı́ ica.
Lv 23:20 Então, o sacerdote os moverá, com o pão das primı́cias, por oferta movida perante o SENHOR, com os dois

cordeiros; santos serão ao SENHOR, para o uso do sacerdote.
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.
Lv 23:22 Quando segardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as

espigas caı́das da vossa sega; para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Lv 23:33 Disse mais o SENHOR a Moisés:

A21 Lv 23:33 O SENHOR disse a Moisés:
Lv 23:34 Fala aos ilhos de Israel, dizendo: Aos quinze dias deste mês sétimo, será a Festa dos Tabernáculos ao

SENHOR, por sete dias.
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A21 Lv 23:34 Fala aos israelitas: Desde o dia quinze desse sétimo mês haverá a festa dos tabernáculos do SENHOR,
durante sete dias.

Lv 23:35 Ao primeiro dia, haverá santa convocação; nenhuma obra servil fareis.
A21 Lv 23:35 No primeiro dia, haverá assembleia santa; não fareis nenhum trabalho.

Lv 23:36 Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao SENHOR; ao dia oitavo, tereis santa convocação e oferecereis
ofertas queimadas ao SENHOR; é reunião solene, nenhuma obra servil fareis.

A21 Lv 23:36 Apresentareis ofertas queimadas ao SENHOR por sete dias. No oitavo dia, tereis assembleia santa e
apresentareis oferta queimada ao SENHOR. Será uma assembleia solene; não fareis trabalho algum.

Lv 23:37 São estas as festas ixas do SENHOR, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao SENHOR
oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifıćio e libações, cada qual em seu dia próprio,

A21 Lv 23:37 Essas são as festas ixas do SENHOR, que proclamareis como assembleias santas, para apresentar ao
SENHOR oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifı́cios e ofertas de libação, cada qual em seu
dia próprio;

Lv 23:38 além dos sábados do SENHOR, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas
voluntárias que dareis ao SENHOR.

A21 Lv 23:38 além dos sábados do SENHOR, e das vossas dádivas, de todos os vossos votos, e além de todas as ofertas
voluntárias que apresentardes ao SENHOR.

Lv 23:39 Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do
SENHOR, por sete dias; ao primeiro dia e também ao oitavo, haverá descanso solene.

A21 Lv 23:39 Desde o dia quinze do sétimo mês, quando tiverdes colhido os frutos da terra, celebrareis a festa do SENHOR
durante sete dias. No primeiro e no oitavo dia, haverá descanso solene.

Lv 23:40 No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores
frondosas e salgueiros de ribeiras; e, por sete dias, vos alegrareis perante o SENHOR, vosso Deus.

A21 Lv 23:40 No primeiro dia, pegareis frutos de árvores ornamentais, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e
salgueiros dos ribeiros, e vos alegrareis diante do SENHOR vosso Deus durante sete dias.

Lv 23:41 Celebrareis esta como festa ao SENHOR, por sete dias cada ano; é estatuto perpétuo pelas vossas gerações;
no mês sétimo, a celebrareis.

A21 Lv 23:41 Tereis de celebrá-la todo ano como festa do SENHOR, no sétimo mês, durante sete dias. Este é um estatuto
perpétuo através das vossas gerações.

Lv 23:42 Sete dias habitareis em tendas de ramos; todos os naturais de Israel habitarão em tendas,
A21 Lv 23:42 Durante sete dias habitareis em tendas feitas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas de

ramos,
Lv 23:43 para que saibam as vossas gerações que eu iz habitar os ilhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra

do Egito. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
A21 Lv 23:43 para que as vossas gerações saibam que eu iz os israelitas habitarem em tendas feitas de ramos quando os

tirei da terra do Egito. Eu sou o SENHOR vosso Deus.
Lv 23:44 Assim, declarou Moisés as festas ixas do SENHOR aos ilhos de Israel.

A21 Lv 23:44 Assim Moisés declarou aos israelitas as festas ixas do SENHOR.
Dt 16:13 A Festa dos Tabernáculos, celebrá-la-ás por sete dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar.
Dt 16:14 Alegrar-te-ás, na tua festa, tu, e o teu ilho, e a tua ilha, 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 ao SENHOR, teu Deus, no lugar que o SENHOR escolher, porque o SENHOR, teu

Deus, há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás.
Zc 14:16 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 celebrar a Festa dos Tabernáculos.
Zc 14:17 Se alguma das famı́lias da terra não subir a Jerusalém, para adorar o Rei, o SENHOR dos Exércitos, não virá

sobre ela a chuva.
Zc 14:18 Se a famı́lia dos egı́pcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva; virá a praga com que o SENHOR

ferirá as nações que não subirem a celebrar a Festa dos Tabernáculos.
Zc 14:19 Este será o castigo dos egı́pcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a Festa dos

Tabernáculos.
Zc 14:20 Naquele dia, será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao SENHOR; e as panelas da Casa do SENHOR

serão como as bacias diante do altar;
Zc 14:21 sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao SENHOR dos Exércitos; todos os que oferecerem

sacrifıćios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifı́cio. Naquele dia, já não haverá
mercador na Casa do SENHOR dos Exércitos.

Mt 27:52 abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados;
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Mt 27:53 e, saindo dos túmulos depois da ressurreição Dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Mt 28:1 No indar do sábado, ao despontar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o

sepulcro.
Mc 14:12 No primeiro dia da festa dos Pães Asmos, quando imolavam a páscoa, disseram-Lhe Seus discı́pulos: Onde

queres que vamos fazer os preparativos para comeres a pascoa?
Jo 6:53 Respondeu-lhes então Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Se não comerdes a carne do Filho do Homem

e não beberdes o Seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.
Jo 6:54 Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue tem a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último dia.
Jo 6:55 Pois a Minha carne é verdadeira comida, e o Meu sangue é verdadeira bebida.
Jo 6:56 Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue permanece em Mim, e Eu nele.
Jo 6:57 Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo Pai, também quem de Mim se alimenta por Mim viverá.
Jo 6:63 O Espirito é o que dá vida; a carne para nada aproveita; as palavras que Eu vos tenho dito são espirito e são

vida.
Jo 14:19 Ainda por um pouco, e o mundo não Me verá mais; vós, porém, Me vereis; porque Eu vivo, vós também

vivereis.
Jo 20:1 No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo cedo, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do

túmulo.
Jo 20:17 Disse-lhe Jesus: Não Me toques; pois ainda não subi para o Pai, mas vai ter com os Meus irmãos e dize-lhes:

Subo para Meu Pai e vosso Pai, e Meu Deus e vosso Deus.
Jo 20:19 Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde estavam os discı́pulos, por

medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco.
At 2:1 Ao cumprir-se o dia de Pentescostes, estavam todos juntos no mesmo lugar.
At 2:2 De repente veio do céu um ruı́do, como de um vento impetuoso e violento e encheu toda a casa onde

estavam assentados.
At 2:3 E lhes apareceram lı́nguas como de fogo, que se distribuı́am; e pousou uma sobre cada um deles.
At 2:4 E todos icaram cheios do Espı́rito Santo, e começaram a falar em diferentes lı́nguas, segundo o Espı́rito lhes

concedia que proferissem.
At 2:32 A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas.
At 2:33 Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espı́rito Santo, derramou isto que

vedes e ouvis.
Rm 3:24 sendo justi icados gratuitamente pela Sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
Rm 4:25 o qual foi entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitou para nossa justi icação.
Rm 8:10 Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espriito é vida por causa da

justiça.
Rm 8:11 Se habita em vós o Espı́rito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou

Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Seu Espıŕito que habita
em vós.

Rm 8:29 Porque os que Ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do Seu
Filho, a im de que Ele seja o Primogênito entre muitos irmãos.

Rm 14:17 Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espı́rito Santo.
1Co 12:12 Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, são

um só corpo, assim também é o Cristo.
1Co 12:13 Pois também em um só Espı́rito todos nós fomos batizados em um só Corpo, quer judeus, quer gregos, quer

escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espı́rito.
1Co 15:4 que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras;
1Co 15:14 E, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã, e a vossa fé também é vã,
1Co 15:17 E, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil; ainda estais nos vossos pecados.
1Co 15:20 Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primı́cias dos que dormem.
1Co 15:45 Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se

Espı́rito que dá vida.
2Co 5:17 Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram; eis que se tornaram

novas.
Gl 3:14 para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a im de que recebêssemos, pela fé, o

Espı́rito prometido.
Ef 1:20 que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-O dentre os mortos e fazendo-O sentar à Sua direita nas regiões

celestiais,
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Ef 1:21 muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domı́nio, e de todo nome que se possa mencionar,
não só nesta era, mas também na vindoura;

Ef 1:22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos Seus pés e, para ser a Cabeça sobre todas as coisas, O deu à igreja,
Ef 1:23 a qual é o seu corpo, a plenitude Daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Ef 3:8 A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as

insondáveis riquezas de Cristo como evangelho
Ef 3:11 segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espı́rito de

Jesus Cristo,
Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo conformado à

Sua morte,
Fp 3:11 para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos.
Cl 1:18 Ele é a Cabeça do Corpo, da igreja; Ele é o princıṕio, o Primogênito dentre os mortos, para que tenha o

primeiro lugar em todas as coisas,
Ap 21:1 Vi novo céu e nova terra; pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Ap 21:2 Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva

adornada para o seu esposo.
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