Tabernáculos 2014
Salmo 84: 1
“Quão amáveis são os teus tabernáculos,
Senhor dos Exércitos.!”

Salmo 84:1
“Quão amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR
dos Exércitos! A minha alma está desejosa, e
desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e
a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal
encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde
ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares,
Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bemaventurados os que habitam em tua casa; louvarte-ão continuamente. Bem-aventurado o homem
cuja força está em ti, em cujo coração estão os
caminhos aplanados. Que, passando pelo vale de
Baca, faz dele uma fonte; a chuva também enche
os tanques.”

Salmo 84:1
“Vão indo de força em força; cada um deles em
Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos
Exércitos, escuta a minha oração; inclina os
ouvidos, ó Deus de Jacó! Olha, ó Deus, escudo
nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque
vale mais um dia nos teus átrios do que mil.
Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a
habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor
Deus é um sol e escudo; o Senhor dará graça e
glória; não negará bem algum aos que andam na
retidão. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o
homem que em ti confia”.

Salmo 84:1(a), 12
“Quão amáveis são os teus tabernáculos,
SENHOR dos Exércitos!”
“Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o
homem que em ti confia!”

“Jeová Tesvaot = Senhor dos
Exércitos”

Festa dos Tabernáculos
Tabernáculos de Amor
Senhor dos Exércitos
§ Inverno: “sethav”, sessão das trevas, tempo
da escuridão;
§ Satas = esconder, guardar, refugiar;
§ Siterah = Refúgio, esconderijo, amparo,
protecão.

Um esconderijo, um refúgio

“Ouve, ó Deus, o meu clamor; atende à minha
oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o
meu coração estiver desmaiado; leva-me para a
rocha que é mais alta do que eu. Pois tens sido um
refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo.
Habitarei no teu tabernáculo para sempre; abrigarme-ei no esconderijo das tuas asas. (Selá.)”
Salmos 61:1-4

Abrigo para o Inverno
Um abrigo para as forças da escuridão!
Um abrigo para as forças do Caos!
As forças do Caos – Tohú e Bohú
“Porque assim diz o Senhor DEUS: Quanto
mais, se eu enviar os meus quatro maus
juízos, a espada, a fome, as feras, e a peste,
contra Jerusalém, para cortar dela homens e
feras?”
Ezequiel 14:21
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As Forças do Caos
“Não são poucos os meus dias? Cessa,
pois, e deixa-me, para que um pouco
tome alento, antes que eu vá para o lugar
para onde não voltarei, para a terra das
trevas e da sombra da morte; terra de
negridão, de profunda escuridão, terra
da sombra da morte e do caos, onde a
própria luz é tenebrosa.”
Jó 10: 20-22

A Terra da Sombra da Morte/Caos
§ Depressão;
§ Enfermidade;
§ Pobreza;
§ Angustias;
§ Aflições;
§ Perdas;
§ Violência;
§ Inimizades;
§ Solidão;
§ Ruína, etc.

Você precisa de um abrigo!

Isaías 9:1-7
“Mas a terra, que foi angustiada, não será
entenebrecida; envileceu nos primeiros tempos, a terra
de Zebulom, e a terra de Naftali; mas nos últimos
tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do
Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em
trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam
na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu
multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste; todos
se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e
como exultam quando se repartem os despojos.
Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão
do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia
dos midianitas”.

Isaías 9:1-7
“Porque todo calçado que levava o guerreiro no
tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em
sangue, serão queimados, servindo de combustível ao
fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos
deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se
chamará o seu nome:
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz.
Do aumento deste principado e da paz não haverá fim,
sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o
fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para
sempre; o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto”.

Mateus 11:28-30
“Vinde a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e
aprendei de mim, que sou manso e
humilde de coração; e encontrareis
descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e o meu
fardo é leve.”

