FESTA DOS TABERNÁCULOS

“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.”
João 8: 32

QUARTO DIA
Jesus retornará dos céus em uma Festa dos
Tabernáculos

HEBREUS 4:8-10
“Porque, se Josué lhes houvesse dado
repouso, não falaria depois disso de outro
dia. Portanto, resta ainda um repouso para
o povo de Deus. Porque aquele que entrou
no seu repouso, ele próprio repousou de
suas obras, como Deus das suas. “

A GRANDE FESTA DO SÉTIMO MÊS.
A Festa do Descanso
“E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua
obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a
sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia
sétimo e o santificou porque nele descansou de
toda a obra que, como criador, fizera.”
Gênesis 2: 2 e 3

A GRANDE FESTA DO SÉTIMO MÊS











Sétimo dia;
Sétimo mês;
Sete vezes sete;
Setenta vezes sete;
Semana de sete dias;
Semana de sete anos;
Sétimo ano – Descanso da terra – Shabat da
terra;
Ciclo completo.

SÉTIMO MÊS - TISHRI
Dois Ano Novo:
1) Ano Novo Eclesiástico – “Aviv” (Primavera)
Tudo que diz respeito a Terra de Israel
Chamamento de Abraão
Libertação de Israel do Egito, etc.
2) Ano Novo Civil – “Tishri” (início, iniciar) Início do ano
civil
Tudo que diz respeito ao homem e a Terra
Criação do Homem;
Redenção da terra – Romanos 8: 18-25

A REDENÇÃO DA TERRA
Romanos 8:18-23
“Porque para mim tenho por certo que as aflições
deste tempo presente não são para comparar com a
glória que em nós há de ser revelada. Porque a
ardente expectação da criatura espera a
manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação
ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas
por causa do que a sujeitou,”

A REDENÇÃO DA TERRA
“Na esperança de que também a mesma criatura
será libertada da servidão da corrupção, para a
liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque
sabemos que toda a criação geme e está
juntamente com dores de parto até agora. E não
só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias
do Espírito, também gememos em nós mesmos,
esperando a adoção, a saber, a redenção do
nosso corpo.”

4- AS BÊNÇÃOS DIVINAS SERVEM DE ESCUDO E
PROTEÇÃO CONTRA NOSSOS INIMIGOS.
Zacarias 14:9, 11, 12 e16
9- “E o SENHOR será rei sobre toda a terra; naquele dia um

será o SENHOR, e um será o seu nome.”
11- “E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque
Jerusalém habitará segura.”
12- “E esta será a praga com que o SENHOR ferirá a todos os
povos que guerrearam contra Jerusalém: a sua carne
apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos
nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca.”
16- “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.”

AS BÊNÇÃOS DIVINAS SERVEM DE ESCUDO E
PROTEÇÃO CONTRA NOSSOS INIMIGOS.
Apocalipse 20:1-6
“E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do
abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele
prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o
Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E
lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo
sobre ele, para que não mais engane as nações,
até que os mil anos se acabem. E depois importa
que seja solto por um pouco de tempo. “

AS BÊNÇÃOS DIVINAS SERVEM DE ESCUDO E
PROTEÇÃO CONTRA NOSSOS INIMIGOS.
“E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes
dado o poder de julgar; e vi as almas daqueles que
foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela
palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a
sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas
nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com Cristo
durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram,
até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira
ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem
parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem
poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus
e de Cristo, e reinarão com ele mil anos.”

AS MORTES NAS ESCRITURAS
1ª Morte: Física – A morte física de Adão
aconteceu mil anos depois de sua criação.
Adão morreu com 930 anos;
Concerto: Primeira Ressureição
 2ª Morte: Espiritual – Separação
espiritual do homem para
com Deus;
Concerto: Segunda Ressureição
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