TABERNÁCULOS
A FESTA DAS FESTAS
Deuteronômio 16: 13-17

DEUTERONÔMIO 16:13-17
“A festa dos tabernáculos celebrarás sete dias, quando
tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E, na tua festa,
alegrar-te-ás, tu, e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a
tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva,
que estão dentro das tuas portas. Sete dias celebrarás a
festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher;
porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua
colheita, e em todo o trabalho das tuas mãos; por isso
certamente te alegrarás. Três vezes no ano todo o homem
entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que
escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das
semanas, e na festa dos tabernáculos; porém não
aparecerá vazio perante o Senhor; Cada um, conforme ao
dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus,
que lhe tiver dado”.

A FESTA DAS FESTAS
UMA FESTA NAS CABANAS (SUKKOT)
• Abrigo
• Proteção
• Cabana
•
•
•
•

Tabernáculo
Esconderijo
Tenda
Pavilhão

• Estrebaria

A FESTA DO CICLO COMPLETO
O BALANÇO PATRIMONIAL
“A Festa dos Tabernáculos, celebrá-la-ás por sete
dias, quando houveres recolhido os frutos da eira e
do lagar.”
Dt 16:13
! As colheitas do começo do ano: Os cereais (eira);
! As colheitas do fim de ano: As frutas (lagar).

A FESTA DO CICLO COMPLETO
O BALANÇO ESPIRITUAL
“Três vezes ao ano todos os homens aparecerão
perante o Senhor DEUS, o Deus de Israel; Porque eu
lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o
teu território; ninguém cobiçará a tua terra, quando
subires para aparecer três vezes no ano diante do
Senhor teu Deus.
Êxodo 34:23,24
1) Lançar fora os inimigos;
2) Alargar, ampliar, crescer e prosperar seu território;
3) Proteger, guardar, livrar e esconder da inveja.

A FESTA DO CICLO COMPLETO
O FIM DE TODAS AS PROFECIAS
“Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o
primeiro e o derradeiro”.
Apocalipse 22:13
“Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor,
o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu
sou o último, e fora de mim não há Deus”.
Isaías 44:6

A FESTA DA UNIDADE
“...Tu, teu filho, tua filha, teus servos, o levita, o
estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das
tuas cidades”. V 14b
TODOS PRECISAM ESTAR ENVOLVIDOS!
- Tua Casa;
- Teus Reis;
- Teus Nobres;
- Teus Generais;
- Teus sacerdotes;
- Teus Ricos, Pobres, Livres, Servos, etc.

“Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em
unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a
mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a
mim.”
João 17:23

“Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é
digno da vocação com que fostes chamados, Com toda a
humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos
uns aos outros em amor, Procurando guardar a unidade do
Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança da
vossa vocação; Um só Senhor, uma só fé, um só batismo; Um
só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em
todos vós”.

A FESTA DE ACERTO DE CONTAS
“Quando houveres recolhido os
frutos da tua eira e do teu lagar” v.
13a
!Dividas pessoais;
!Dividas nacionais;

PRIMEIRA
SEMANA DE
LIBERTAÇÃO DAS
DIVIDAS

!Dividas da humanidade;

DIVIDAS PESSOAIS
Havendo riscado o escrito de dívida que era
contra nós nas suas ordenanças, a qual de
alguma maneira nos era contrária, e a tirou do
meio de nós, cravando-a na cruz”.
“

Colossenses 2:14

DIVIDAS PESSOAIS – FILEMON X ONÉSIMO
“Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti
por algum tempo, para que o retivesses para sempre,
não já como servo, antes, mais do que servo, como
irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais
de ti, assim na carne como no Senhor? Assim, pois,
se me tens por companheiro, recebe-o como a mim
mesmo. E, se te fez algum dano, ou te deve alguma
coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha
própria mão o escrevi; eu o pagarei, para te não dizer
que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves.
Filemom 1:15-19

DIVIDAS NACIONAIS
DEUTERONÔMIO 28: 1-13

DIVIDAS DA HUMANIDADE
“E outro anjo saiu do templo, clamando com
grande voz ao que estava assentado sobre a
nuvem: Lança a tua foice, e sega; a hora de
segar te é vinda, porque já a seara da terra está
madura. E aquele que estava assentado sobre a
nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi
segada. E saiu do templo, que está no céu, outro
anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E
saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o
fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a
foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e
vindima os cachos da vinha da terra, porque já
as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a
sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da
terra, e atirou-as no grande lagar da ira de
Deus”.

A FESTA DA ALEGRIA ABUNDANTE
!“Alegrar-te-ás, na tua festa,..” (v.14)
!“...pelo que de todo te alegrarás”. (v.15)
“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”.
2 Coríntios 5:1

A FESTA DA ALEGRIA ABUNDANTE
“Sete dias celebrarás a
festa ao Senhor, teu
Deus,, no lugar que o
Senhor escolher,
porque o Senhor, teu
Deus, há de abençoar-te
em toda a tua colheita e
em toda obra das tuas
mãos, pelo que de todo
te alegrarás.”
v. 15

• Terminar;
• Abençoar;
• Santificar;
• Descansar.

A FESTA DA ALEGRIA ABUNDANTE
Lucas 2:10-14
“E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui
vos trago novas de grande alegria, que será para
todo o povo: Pois, na cidade de Davi, vos nasceu
hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos
será por sinal: Achareis o menino envolto em
panos, e deitado numa manjedoura. E, no mesmo
instante, apareceu com o anjo uma multidão dos
exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo:
Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa
vontade para com os homens”.

A FESTA DA GRATIDÃO SEM MEDIDA
“Três vezes no ano todo o homem entre ti
aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que
escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das
semanas, e na festa dos tabernáculos; porém não
aparecerá de mãos vazias perante o Senhor; Cada
um, conforme as obras da sua mão, conforme a
bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado.
Deuteronômio 16:16,17

A FESTA DA GRATIDÃO SEM MEDIDA
Salmos 100
“Celebrai com júbilo ao SENHOR, todos os
moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria; e
entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é
Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos;
somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai
pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios
com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome.
Porque o Senhor é bom, e eterna a sua
misericórdia; e a sua verdade dura de geração em
geração”.

A FESTA DA GRATIDÃO SEM MEDIDA
SALMOS 96:1-13
“Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao
SENHOR toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o
seu nome; anunciai a sua salvação de dia em dia.
Anunciai entre as nações a sua glória; entre todos
os povos as suas maravilhas. Porque grande é o
Senhor, e digno de louvor, mais temível do que
todos os deuses. Porque todos os deuses dos
povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus.
Glória e majestade estão diante dEle, força e
formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó
famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força.

A FESTA DA GRATIDÃO SEM MEDIDA
SALMOS 96:1-13
“Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome;
trazei oferenda, e entrai nos seus átrios. Adorai ao
Senhor na beleza da santidade; tremei diante dele
toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor
reina. O mundo também se firmará para que se não
abale; julgará os povos com retidão. Alegrem-se os
céus, e regozije-se a terra; brame o mar e a sua
plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há
nele; então se regozijarão todas as árvores do
bosque, Ante a face do Senhor, porque vem, porque
vem a julgar a terra; julgará o mundo com justiça e
os povos com a sua verdade”.

A FESTA DAS FESTAS
!A Festa do Ciclo Completo;
!A Festa da Unidade;
!A Festa do Acerto de Contas;
!A Festa da Alegria Abundante;
!A Festa da Gratidão Sem Medida.

