Tabernáculos 2014
Salmo 84: 1
“Quão amáveis são os teus tabernáculos,
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,
proteção.

Uma Proteção Contra as Forças dos Caos.
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As Forças do Caos
“Disse-me, porém, o SENHOR: Ainda que Moisés e
Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha
alma com este povo; lança-os de diante da minha face, e
saiam. E será que, quando te disserem: Para onde
iremos? Dir-lhes-ás: Assim diz o Senhor: Os que para a
morte, para a morte, e os que para a espada, para a
espada; e os que para a fome, para a fome; e os que para
o cativeiro, para o cativeiro. Porque visitá-los-ei com
quatro gêneros de castigo, diz o Senhor: com espada para
matar, e com cães, para os arrastarem, e com aves dos
céus, e com animais da terra, para os devorarem e
destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos
da terra; por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de
Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém.”
Jeremias 15:1-4

A ESPADA E O MAPAS DOS CONFLITOS
MUNDIAIS

Grandes Guerras – mais de 10.000 mortes por ano;
Guerras e Conflitos – entre 1000 e 9.999 mortes por ano;
Pequenos Conflitos – até 1000 mortes por ano.

A Espada
§ Cherev (Herev): Espada, punhal, machado, faca;
§ Orig. Charab: Destruição, desolação, ser morto;
aquele que desperdiça;
§ Chorev (Horev): Secura, aridez, seca, mormaço,
ardor;
§ Charav (Harav): Estremecer, sentir calafrios, estar
assustado, estar ansioso, preocupado;
Verbos: assustar, sobressaltar, tremer;

A Espada
§ Chared (Hared) – adj: Medroso, temeroso, receoso,
tremente, covarde;
§ Charedah (Haredah) - subst: Terror, pânico,
sobressalto, espanto
§ Chareh (hareh) – verbo: irar-se, encolerizar-se,
irritar-se, indignar-se, enraivecer-se, incomodar-se.
“Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol
sobre a vossa ira”.
Efésios 4:26

A ESPADA E A IRA
“Mas, segundo a tua dureza e teu coração
impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da
manifestação do juízo de Deus”.
Romanos 2:5
“Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e
blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós”,
Efésios 4:31
“Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar,
levantando mãos santas, sem ira nem contenda”.
1 Timóteo 2:8

Estar debaixo do poder da espada
Quando desperdiço as bênçãos que Deus me dá;
Quando vivo em constantes sobressaltos;
Quando as preocupações coordenam meus
sentidos;
Quando a ira domina meus sentimentos e interage
nos meus relacionamentos;
Quando o pânico, por qualquer motivo, regula as
minhas emoções;
Quando a covardia e a timidez impedem as
minhas conquistas;

João 3:36
“Aquele que crê no Filho tem a vida
eterna; mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus sobre
ele permanece”.

A Fome

§ Mais de 800 milhões de
pessoas no mundo;

Mapa da Fome

A Fome
§ Ro´a: Maldade, mesquinhez, (“ser um pão duro e
seco)
§ Ra´ab: ser faminto, estar com fome; estar
esgotado; empobrecer; penúria; destruição,
assolação;
Ligação com..., está intimamente ligado com a
espada e as feras;
§ Ra´ev: Extenuado de fome; consumido;
§ Ra´ad: Tremor, estremecimento, trêmulo;
§ Ra´ah: Dor, sofrimento, aflição, prejuízo, ruína,
desgraça, infelicidade, desastre, calamidade,
ameaça, etc.

Estar debaixo do poder da Fome
§ Quando as demissões se avolumam na minha empresa;
§ Quando meu chefe não confia mais no meu serviço;
§ Quando o estremecimento e o temor me assaltam
constantemente;
§ Quando eu não consigo mais produzir meu sustento;
§ Quando minhas decisões equivocadas alcançam
terceiros;
§ Quando a rebelião norteia minhas relações;
§ Quando sou acometido de perdas, desastres e
infortúnios;
§ Quando o medo sobre o futuro assola meus
pensamentos;
§ Quando a mesquinhez dirige as minhas ofertas.

A FOME E AS AMEAÇAS
Isaías 58:6-11
Porventura não é este o jejum que escolhi, que
soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as
ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, e
despedaces todo o jugo? Porventura não é também
que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em
casa os pobres abandonados; e, quando vires o nu,
o cubras, e não te escondas da tua carne? Então
romperá a tua luz como a alva, e a tua cura
apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante
de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.

A FOME E AS AMEAÇAS
“Então clamarás, e o Senhor te responderá; gritarás,
e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o
jugo, o dedo que ameaça, e o falar iniquamente; E
se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma
aflita; então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua
escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te
guiará continuamente, e fartará a tua alma em
lugares áridos, e fortificará os teus ossos; e serás
como um jardim regado, e como um manancial,
cujas águas nunca faltam”.

A Terra da Sombra da Morte/CAOS

Você precisa de um abrigo
contra a ira e a mesquinhez!

A ESPADA E A FOME
MATEUS 6: 25-34
“Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à
vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis
de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de
vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo
mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que
nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e
vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito
mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos
os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai
para os lírios do campo, como eles crescem; não
trabalham nem fiam;”.

A ESPADA E A FOME
“E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua
glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus
assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é
lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós,
homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos,
dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que
nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios
procuram. Decerto vosso Pai celestial bem sabe que
necessitais de todas estas coisas; Mas, buscai primeiro o
reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de
amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
Basta a cada dia o seu mal”.

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.”

