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1. MEU FILHO, PREPARA-TE PARA A CONVOCAÇÃO DO TEU DEUS  
ÊXODO 19:13  QUANDO A TROMBETA SOAR UM TOQUE LONGO TU PODERÁS SUBIR AO MONTE DO SENHOR 

A PROMESSA DA ALIANÇA DE DEUS 

Êxodo 19:3 Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, 

dizendo: "Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: 4 Vocês viram o que fiz 

ao Egito 5 Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu 

tesouro pessoal dentre todas as nações, 6 Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um 

reino de sacerdotes e uma nação santa.  

CONVOCAÇAO DE DEUS  

Êxodo 19:10 E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar 

as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte 

Sinai, à vista de todo o povo. Quando a trombeta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. 

16 Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma 

trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. 17 Moisés levou o povo 

para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. 18 O monte 

Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia 

fumaça como que de uma fornalha; todo o monte tremia violentamente, 19 e o som da trombeta era 

cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu.  

OS DEZ PRECEITOS – DEUS REVELA SUA LEI  

Êxodo 20:1 E Deus falou todas estas palavras: 2 Eu sou o Senhor, o teu Deus, 3 Não terás outros 

deuses além de mim. 4 Não farás para ti nenhuma imagem esculpidas, 7 Não tomarás nome do 

Senhor teu Deus em vão o, 8 Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo.  12 Honra teu pai e tua 

mãe, 13 Não matarás. 14 Não adulterarás. 15 Não furtarás. 16 Não darás falso testemunho contra o 

teu próximo. 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem 

coisa alguma que lhe pertença. 

TODO POVO TREME DIANTE DO SENHOR  

Êxodo 20:18 Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do 

monte fumegando, todos tremeram assustados. 19 e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, e 

ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. 20 Moisés disse ao povo: "Não 

tenham medo! Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar”. 

A PROMESSA DA BENEVOLÊNCIA DE DEUS 

Êxodo 23:20  Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los 

chegar ao lugar que preparei. 21 Ouça a sua voz; não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a 

tua rebeldia; pois nele está o meu nome. 22 Mas se, na verdade, ouvires a sua voz, e fizeres tudo o 

que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. 25 Eu tirarei 

do meio de ti as enfermidades. 26 o número dos teus dias completarei. 23 O meu anjo irá à frente de 
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você, 27 Enviarei o meu terror adiante de ti, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. 25 

Servireis, pois, o Senhor teu Deus. 

 

2. A PRÓXIMA CONVOCAÇÃO DE DEUS  
1Tessalonicenses 4:16  Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o 

próprio Senhor descerá do céu. 

O TODO PODEROSO VEM 

Isaías 44:6 Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o 

primeiro e eu sou o último; além de mim não há Deus. 

Apocalipse 1:7 Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o 

traspassaram; e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será! Amém. 8 Eu sou o 

Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, "o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-poderoso. 

O GRITO DE DESPERTAMENTO 

Isaías 40:6 Uma voz ordena: Clame. E eu pergunto: "O que clamarei? 9 Erga a sua voz com fortes 

gritos, erga-a, não tenha medo; diga às cidades de Judá: "Aqui está o seu Deus! " 10 Eis que o Senhor 

DEUS virá com poder e seu braço dominará por ele; eis que o seu galardão está com ele, e o seu 

salário diante da sua face. 11 Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros 

e os carrega no colo; as que amamentam guiará suavemente. 

O GRITO DO CONVOCAÇÃO DO BOM PASTOR   

Mateus 25:6 À meia-noite, ouviu-se um grito: ‘O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo!  

João 10:27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. 16 Tenho 

outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a 

minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.  

CHAMADO À SANTIFICAÇÃO  

1Tes. 4:3 A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da imoralidade sexual, 4 

cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, 5 não com a paixão de desejo 

desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. 6 Neste assunto, ninguém prejudique a seu 

irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e 

asseguramos. 7 Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 8 Portanto, 

aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito 

Santo. 

O GRITO DE PREPARAÇÃO PARA O COMBATE 

Mateus 10:22 E odiados de todos sereis por causa do meu nome. 

João 16:2 Vocês serão expulsos das sinagogas; de fato, virá o tempo quando quem os matar pensará 

que está prestando culto a Deus. 
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O GRITO FINAL DO ÚLTIMO JULGAMENTO – O SOPRO DO TODO-PODEROSO 

Salmo 33:6 Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército, pelo sopro de sua 

boca. 

2 Tes. 2:3 Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, 

então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 9 A vinda desse perverso é segundo a 

ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. 12 Para que sejam 

julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 8 Então será 

revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela 

manifestação de sua vinda. 

PERMANECER SUBMISSOS AO BOM PASTOR 

Marcos 13:9 Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, 11 não fiquem preocupados 

com o que vão dizer. Digam tão-somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que 

estarão falando, mas o Espírito. 23 Por isso, fiquem atentos: avisei-os de tudo antecipadamente. 13 

Todos odiarão vocês por minha causa; mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 

O RETORNO DO MESSIAS  

Marcos 13:27 E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos,  

Lucas 21:25 Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade. Os homens desmaiarão de 

terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo; Então se verá o Filho do homem vindo 

numa nuvem com poder e grande glória. 28 Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-

se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. 
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