A DATA DA NATIVIDADE DO NOSSO SENHOR YASHUA
(Restored Vision por A.E Ware)

Seria impossível descobrir a data atual do nascimento do Senhor ou reproduzir o
seu trilho em termo do tempo dado nos Evangelhos, sem primeiramente ter o
conhecimento da cronologia da bíblia e da função do seu calendário lunar.
A DATA , O QUE A BIBLIA REVELA:
O nascimento de Yeshua, o Filho de Deus e Messias de Issrael aconteceu, como
foi profetizado, no primeiro dia da Festa dos Tabernacúlos, que foi o décimoquinto dia do sétimo mês do ano 3888, o ano da redenção cronológica da bíblia.
Essa data aconteceu na sexta-feira do dia 29 de outubro do ano 1 B.C. Porém no
calendário baseado nos anos do Messias, essa data aconteceu no primeiro dia da
Festa do pão ázimo, sendo no décimo-quinto dia do primeiro mês no ano 4205 a
começar de Adão.
Muitos creem que o nosso Senhor Yashua nasceu na Festa dos Tabernáculos por
causa do significado típico dessa festa, e porque o evangelista João afirmou, “O
Verbo se fez carne e habitou entre nós” (João 1:14). Não sòmente foi essa data
encontrada, mas também a abilidade de traçar exatamente o trilho do tempo na
vida do nosso Senhor desde a Sua incarnação até a Sua ascenção.
A Festa dos Tabernáculos tem um significado muito profundo não sòmente para
Israel mas também para todo o ser humano, porque ela abraça o curso completo
da história humana. O princípio basíco que sublinha essa Festa é a existencia
transitória do ser humano neste mundo. Como exemplos temos o patriarca
Abrão, o qual habitou em tendas com Isaque e Jacó. Todos aqueles que temiam
ao Senhor consideraram esta terra ser um lugar transitório num período também
transitório nas suas vidas, antes de passar para a existencia eterna no céu.
COMO É QUE SABEMOS QUE O DÉCIMO-QUINTO DIA DO SÉTIMO MÊS DA
BÍBLIA , QUE FOI O PRIMEIRO DIA DA FESTA DOS TABERNÁCULOS, CAIU NO DIA
29 DE OUTUBRO NUMA SEXTA-FEIRA, NO ANO 1 B.C. ?

A resposta a esta pergunta é que temos uma ata astronomical do tempo na bíblia
a começar da Lua Nova do exodos de Israel do Egito, o qual aconteceu no dia 28
de abril no ano 1639 B.C., quando Israel adqueriu o novo calendário lunar-solar
dado por Deus a Moisés e a Arão registrado em Exodos 12:2, à Lua Nova do dia 12
de outubro no ano 33. A.D..
A páscoa, aconteceu na noite do dia 11 de maio e o exodos na sexta-feira, no dia
12 de maio no início do novo calendário; Por causa da conecção da páscoa ao
Equinócio Vernal dos judeus e da igreja cristã, o erro foi permitido em relação ao
tempo exato do primeiro mês do calendário da Bíblia, que não foi antes do dia 30
de Março ou depois do dia 28 ou 29 de abril.
Os seguintes fatores constituem um perfeito exemplo da exatidão da data do
nascimento do nosso Senhor Yashua e a cronologia do Exodos de Israel no qual
ela é baseada. O dia do nascimento do nosso Senhor, 29 de outubro no ano 1
B.C.,foi nos anos da redenção, o primeiro dia da Festa dos Tabernáculos, e nos
anos messianicos ,o primeiro dia da Festa do Pão ázimo.
Assim os dois dias e seus eventos são separados por exatamente 1638 anos e
meio nos anos lunar-solar. Planejados por Deus os dois eventos são encadeados
pela cronologia que deve ser exata, de outra maneira o sincronismo não existiria.
Pense nisto!
Eu sou Jacinta para o ministério Luz da Palavra

