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Festa das Trombetas 
01/03/2009 

 

Definições 
 

Trombetas  cornetas de prata feitas de uma só peça de prata. Essas trombetas são retas de uns 60 cm 

aproximadamente, como as que eram usadas no Egito 

 

Retinir  som curto e forte  

 

 

A ordem dada a Moisés era para fazer 2 trombetas 

 

Números 10.1-10 “O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: 

– Faça duas trombetas de prata batida. Com elas você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do 

acampamento. Quando forem tocadas as duas trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da Tenda 

Sagrada. Porém, quando uma só for tocada, apenas os chefes dos grupos de famílias se reunirão com você. 

Quando tocarem sons curtos e fortes, as tribos acampadas a leste deverão começar a sair. Quando tocarem pela 

segunda vez sons curtos e fortes, as tribos que estão ao sul começarão a sair. O sinal para partida serão toques 

curtos e fortes; mas, para reunir o povo, deverão ser dados toques longos. Os encarregados de tocar as trombetas 

serão os sacerdotes, que são descendentes de Arão. 

– A seguinte lei será obedecida para sempre pelos israelitas. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio 

país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o 

Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Também nas ocasiões de alegria, isto é, nas 

Festas da Lua Nova e nas outras festas religiosas, vocês deverão tocar as trombetas quando apresentarem os 

sacrifícios que serão completamente queimados e as ofertas de paz. Então eu os ajudarei. Eu sou o Senhor, o 

Deus de vocês. 

 

 

Finalidade das trombetas 

 

 Alerta para reunir o povo 

 Sinal de partida dos acampamentos dos israelitas 

 Alerta para a batalha 

 Louvor 

 Sacrifícios 

 

 

I Crônicas 25 

 

Davi, era o supervisor geral 

 

Asafe, Jedutum  e Hemã  cada um encarregado da sua família 

 

288 mestres instruídos no canto do Senhor 

 

 

2 Crônicas 5.12-14 E todos os levitas que eram músicos, isto é, Asafe, Hemã e Jedutum, e os membros dos seus 

grupos de famílias estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, 

harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam cento e vinte sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Aí todos 

juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvarem. 

Com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais, eles louvaram a Deus e cantaram 

assim: 

 

“Louvem a Deus, o Senhor, porque ele é bom, 

e porque o seu amor dura para sempre.” 

 

Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o Templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. 

Por isso, eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. 


