UM TABERNÁCULO DE AMOR
Salmo 84

SALMO 84
“Quão amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos
Exércitos! A minha alma suspira 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; louvar-te-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
“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 da iniquidade. 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”.

UM TABERNÁCULOS DE AMOR
Ø Abrigo
Ø Proteção
Ø Cabana
Ø Tabernáculo
Ø Pavilhão
Ø Estrebaria
Ø Esconderijo
Ø Tenda

AS TENDAS DA MALDADE v.10
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AS
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O TABERNÁCULO DO AMOR
1) Um Lugar de Segurança para todos;
O Pardal e a Andorinha

(Longe de Predadores)
ü Lugar de Reconhecimento;
ü Lugar de Confissão;
ü Lugar de Purificação;
ü Lugar de Petição.

SALMOS 27:1-5
“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem
temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem me
recearei? Quando os malvados, meus adversários e
meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem
as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um
exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda
que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria.
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar
na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para
contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu
templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no
seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me
esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha”.

O TABERNÁCULOS DO AMOR.
1) Um lugar de segurança para todos;
2) Um lugar de fortalecimento;
Dará forças em momentos difíceis;
O Vale de Beca – O Vale da aflição e das
angustias – O vale da sombra da morte;

Tirar proveito das aflições;

SALMOS 23:1-6
“O	
  SENHOR	
  é	
  o	
  meu	
  pastor,	
  nada	
  me	
  faltará.	
  Deitar-‐
me	
  faz	
  em	
  verdes	
  pastos,	
  guia-‐me	
  mansamente	
  a	
  
águas	
  tranquilas.	
  Refrigera	
  a	
  minha	
  alma;	
  guia-‐me	
  
pelas	
  veredas	
  da	
  jusDça,	
  por	
  amor	
  do	
  seu	
  nome.	
  
Ainda	
  que	
  eu	
  andasse	
  pelo	
  vale	
  da	
  sombra	
  da	
  morte,	
  
não	
  temeria	
  mal	
  algum,	
  porque	
  tu	
  estás	
  comigo;	
  a	
  
tua	
  vara	
  e	
  o	
  teu	
  cajado	
  me	
  consolam.	
  Preparas	
  uma	
  
mesa	
  perante	
  mim	
  na	
  presença	
  dos	
  meus	
  inimigos,	
  
unges	
  a	
  minha	
  cabeça	
  com	
  óleo,	
  o	
  meu	
  cálice	
  
transborda.	
  Certamente	
  que	
  a	
  bondade	
  e	
  a	
  
misericórdia	
  me	
  seguirão	
  todos	
  os	
  dias	
  da	
  minha	
  
vida;	
  e	
  habitarei	
  na	
  casa	
  do	
  Senhor	
  por	
  longos	
  dias.”
	
  

2 CORÍNTIOS 4:16- 5: 4
“Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior
se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a
nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso
de glória mas excelente; Não atentando nós nas coisas que se vêm,
mas nas que se não vêm; porque as que se vêm são temporais, e as
que se não vêm são eternas. Porque sabemos que, se a nossa casa
terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício,
uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também
gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do
céu; Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque
também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos
carregados; não porque queremos ser despidos, mas revestidos,
para que o mortal seja absorvido pela vida.”

O TABERNÁCULOS DO AMOR.
1) Um lugar de segurança;
2) Um lugar de fortalecimento;
3) Um lugar de proteção;
Sol
Escudo

Salmo 91

O TABERNÁCULOS DO AMOR.
1) Um lugar de segurança;
2) Um lugar de fortalecimento;
3) Um lugar de proteção;
4) Um lugar de integridade.
Estar na Congregação divina
“Um dia com Deus te dará mais forças para enfrentar
mil dias longe dele”.
Redefinir meus interesses - Preferir

SALMOS 15:1-5
“SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem
morará no teu santo monte? Aquele que anda com
sinceridade, pratica a justiça, e fala a verdade no seu
coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem
faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio
contra o seu próximo; A cujos olhos o réprobo é
desprezado; mas honra os que temem ao Senhor;
aquele que jura com dano seu, e contudo não muda.
Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem
recebe peitas contra o inocente.”

Quem faz isto nunca será abalado.

ONDE VOU ESTENDER MINHA TENDA?
A Tenda do Amor

O Monte da Benção

As Tendas da Maldade

O Vale da Sombra da Morte

JOÃO 7:37-39
“E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôsse em pé, e clamou, dizendo: Se alguém tem sede,
venha a mim, e beba. Quem crê em mim, como diz
a Escritura, rios de água viva correrão do seu
ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de
receber os que nele cressem; porque o Espírito
Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não
ter sido glorificado”.

