TABERNÁCULOS
A FESTA DA LIBERTAÇÃO

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 DA UNIDADE
• Abrigo
• Proteção
• Cabana
• Tabernáculo
• Esconderijo
• Tenda
• Pavilhão
• Estrebaria

A FESTA DA UNIDADE
“Tu, teu filho, tua filha, teus servos, o levita, o
estrangeiro, o órfão e a viúva”,
- 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”.
Efésios 4:1-6

GÁLATAS 5: 26
“Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns
aos outros, tendo inveja uns dos outros.”

UMA FESTA DE ACERTO DE CONTAS

“Quando houveres recolhido os frutos da
tua eira e do teu lagar” v.13a
• Dívidas pessoais;
• Dívidas nacionais;
• Dívidas da humanidade;

DÍVIDAS PESSOAIS
Primeira Semana de Liberdade dos que haviam se
tornado escravos;

Oprimir ao próximo!
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

DÍVIDAS 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

MATEUS 18:23-35
“Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo
rei que quis fazer contas com os seus servos; E,
começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe
devia dez mil talentos; E, não tendo ele com que pagar, o
seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus filhos
fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a
dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se,
o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para
comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo,
movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a
dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos
seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e, lançando
mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves”.

MATEUS 18:23-35
“Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe,
dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém,
não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se
muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara.
Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo
malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não
devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu
também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o
entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe
devia. Assim vos fará, também, meu Pai celestial, se do coração
não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas”.

DÍVIDAS NACIONAIS
DEUTERONÔMIO 28: 1-13

DÍVIDAS NACIONAIS
JEREMIAS 34:13-17
“Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os
tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de sete anos libertareis cada
um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido seis anos, e despedi-lo-ás
livre de ti; mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vos
havíeis hoje arrependido, e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade
cada um ao seu próximo; e fizestes diante de mim uma aliança, na casa que se chama
pelo meu nome; Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um
ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tínheis despedido libertos conforme a
vontade deles; e os sujeitastes, para que se vos fizessem servos e servas. Portanto
assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um
ao seu irmão, e cada um ao seu próximo; pois eis que eu vos apregôo a liberdade, diz o
Senhor, a liberdade para a espada, para a pestilência, e para a fome; e farei que sejais
espanto a todos os reinos da terra”.

DÍVIDAS 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	
  Cnha	
  uma	
  foice	
  
aguda.	
  E	
  saiu	
  do	
  altar	
  outro	
  anjo,	
  que	
  Cnha	
  poder	
  sobre	
  o	
  fogo,	
  e	
  clamou	
  
com	
  grande	
  voz	
  ao	
  que	
  Cnha	
  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	
  
aCrou-‐as	
  no	
  grande	
  lagar	
  da	
  ira	
  de	
  Deus”.	
  
Apocalipse	
  14:15-‐19	
  

A FESTA DA BÊNÇÃO ABUNDANTE
• Terminar;
• Abençoar;
• Santificar;
• Descansar.

ZACARIAS 14: 16 E 17
“E acontecerá que, todos os que restarem de todas as
nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em
ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para
celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que,
se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém,
para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre
ela a chuva”.

A FESTA DO SHALOM DE DEUS
• Paz, Tranquilidade, Serenidade, Calma, Concórdia,
Prosperidade, Bem-estar, Felicidade, Sossego;
• Segurança;
“Assim diz o Senhor... Ah! Se tivesses dado ouvidos aos
meus mandamentos! Então, seria a tua paz como um rio,
e a tua justiça, como as ondas do mar. Também a tua
posteridade seria como a areia e os teus descendentes
como os grãos de areia; o seu nome nunca seria
eliminado nem destruído de diante de mim.”
Isaías 48:17s e 19

TABERNÁCULOS
A FESTA DA LIBERTAÇÃO
• A FESTA DA UNIDADE
• A FESTA DO PERDÃO / ACERTO DE CONTAS;
• A FESTA DA BENÇÃO ABUNDANTE
• A FESTA DO SHALOM DE DEUS

