“É conhecereis a verdade e a
verdade vós libertará”.
João 8:32

O PRIMEIRO SUCOTE (Tabernáculos)

“Jacó, porém, partiu para Sucote e
edificou para si uma casa; e fez
cabanas para o seu gado; por isso
chamou aquele lugar Sucote”.
Gênesis 33:17

SUCOTE – “Sucah”
Abrigo
Proteção
Cabana
Tabernáculo
Esconderijo
Tenda
Pavilhão

Estrebaria

SUCOTE
1º Dia – Jacó retornou para a Palestina em um
Sucote;
2º Dia – Moisés retornou para a Terra Prometida
em um Sucote;

3º Dia – Esdras e Neemias celebram o Sucote
quando retornaram para Judá;
4º Dia – Jesus retornará dos céus em um Sucote;
5º Dia – Os salvos retornarão para os Novos Céus
e a Nova Terra em um Sucote;

FESTA DOS TABERNÁCULOS - SUCOTE
1)Será um tempo de grande alegria;
2)Dará inicio há uma nova etapa, ou novo ciclo
da Revelação Divina;
3)Virá depois de uma grande crise;
4)O Senhor promoverá uma grande
reestruturação na sociedade, nos
relacionamentos e na manifestação dos
seus propósitos.

O PRIMEIRO SUCOTE (Tabernáculos)

“Jacó, porém, partiu para Sucote e
edificou para si uma casa; e fez
cabanas para o seu gado; por isso
chamou aquele lugar Sucote”.
Gênesis 33:17

SUCOTE: ABRIGO → PROTEÇÃO →
LIBERTAÇÃO
Quando retorno aos propósitos de Deus...
1) Serei perseguido por inimigos que nunca
mais retornaria a ver: Labão, o sogro;
2) Enfrentarei inimigos, que voltarei a
reencontrar muitas vezes: Esaú, o irmão;

3) Terei que lutar com um inimigo muito
íntimo.

Serei perseguido por inimigos...
Gênesis 31:22-31
“E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então
tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por
sete dias; e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a
Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não
fales com Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e
armara Jacó a sua tenda naquela montanha; armou também Labão com
os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a
Jacó: Que fizeste, que me lograste e levaste as minhas filhas como
cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente, e lograste-me, e não
me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e
com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus
filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora, fazendo assim.
Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai
me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó
nem bem nem mal. E agora se querias ir embora, porquanto tinhas
saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses?
Então respondeu Jacó, e disse a Labão: Porque temia; pois que dizia
comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. “

Quando um parente pode se
transformar em um inimigo?
 Quando as relações familiares são
estabelecidas debaixo de enganos e
suspeitas;
 Quando os limites e acertos não são
respeitados;

 Quando as conquistas familiares são
fundamentadas em mentiras e falcatruas;
 Quando a inveja substitui a admiração.

Um Inimigos que terei que enfrentar
muitas vezes.
Gênesis 32:1-8
“Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos
de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E
chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros
adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de
Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú:
Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e
me detive lá até agora; E tenho bois e jumentos, ovelhas, e
servos e servas; e enviei para o anunciar a meu senhor, para que
ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó,
dizendo: Fomos a teu irmão Esaú; e também ele vem para
encontrar-te, e quatrocentos homens com ele. Então Jacó temeu
muito e angustiou-se; e repartiu o povo que com ele estava, e as
ovelhas, e as vacas, e os camelos, em dois bandos. Porque dizia:
Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. “

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS
EMOCIONAIS DE PERSEGUIÇÕES
CONSTANTES
 Medo
 Angústia
 Pânico
 Busca por saídas paliativas
 Depressão
 Desespero

Terei que lutar com um inimigo muito
íntimo – Minha própria Alma
A alma de Jacó estava enferma porquê...
1- Construiu sua identidade pessoal fundamentada no
engano;

2- Procurou respostas paliativas para problemas
emocionais;
3- Preferiu dar vasão a sensualidade do que a verdade;
4- Desenvolveu preferencias familiares sem medir as
consequências;
5- Tornou-se epiteto de corrupção, depravação, apostasia,
teimosia, derrota e fracasso espiritual.

Salmo 15
[Salmo de Davi] “SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo?
Quem morará no teu santo monte?
Aquele que anda sinceramente, e 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.”

