O GRANDE E ÚLTIMO TABERNÁCULO
Apocalipse 21: 1-7

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 Tabernáculo;

FATOS IMPORTANTES QUE CONDUZEM A
TABERNÁCULOS

Uma grande e profunda crise mundial;
Um conflito envolvendo a cidade de
Jerusalém;
Um julgamento, e
Uma nova oportunidade de
restauração.

UMA GRANDE E PROFUNDA CRISE MUNDIAL
Salmos 2:1-12

“Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas
vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam
juntamente contra o SENHOR e contra o seu ungido, dizendo:
Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas
cordas. Aquele que habita nos céus se rirá; o Senhor zombará
deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu,
porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião.
Proclamarei o decreto: o SENHOR me disse: Tu és meu Filho,
eu hoje te gerei.”

UMA GRANDE E PROFUNDA CRISE MUNDIAL
Salmos 2:1-12

“Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da
terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara
de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro.
Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir,
juízes da terra. Servi ao SENHOR com temor, e alegrai-vos
com tremor. Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais
no caminho, quando em breve se acender a sua ira; bemaventurados todos aqueles que nele confiam.”

UM CONFLITO ENVOLVENDO A CIDADE DE
JERUSALÉM

Apocalipse 20: 7 e 8

“E subiram sobre a largura da terra, e
cercaram o arraial dos santos e a cidade
amada; e de Deus desceu fogo, do céu, e os
devorou. E o diabo, que os enganava, foi
lançado no lago de fogo e enxofre, onde está
a besta e o falso profeta; e de dia e de noite
serão atormentados para todo o sempre.”
Ezequiel 38 e 39

UMA GRANDE E PROFUNDA CRISE MUNDIAL
Apocalipse 20:7-10

“E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua
prisão, E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro
cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é como a
areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a
largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade
amada; e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. E o
diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde está a besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão
atormentados para todo o sempre.”

UM JULGAMENTO
Apocalipse 20:11-15

“E vi um grande trono branco, e o que estava assentado
sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu; e não se
achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos,
que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros; e abriuse outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados
pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as
suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte
e o inferno deram os mortos que neles havia; e foram
julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o
inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda
morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo.”

OS TRIBUNAIS DA BÍBLIA
• O Tribunal de Cristo – Romanos 14: 10 - “O dia do
telão” – Somente os salvos em Cristo;
• O Tribunal do Trono Branco – Todos os homens.

UMA NOVA (ÚLTIMA) OPORTUNIDADE DE
RESTAURAÇÃO.
O Tabernáculo Permanente de Deus entre os Homens :

Não haverá mais sofrimento;

Não haverá mais morte;
Não haverá mais qualquer tipo de dor;
Não haverá mais pecado;
Não haverá mais maldição.

PROFETIZANDO PELO ÉDEN ETERNO
Éden terreno – Cópia do Verdadeiro
Apocalipse: 21:22-27
“E nela (Nova Jerusalém) não vi templo, porque o seu templo é
o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não
necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam,
porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua
lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz; e os reis
da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas
não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela
trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa
alguma que contamine, e cometa abominação e mentira; mas só
os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.”

PROFETIZANDO PELO ÉDEN ETERNO
Apocalipse 22:1-7

“E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal,
que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua
praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida,
que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as
folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca
mais haverá maldição contra alguém; e nela estará o trono de
Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o
seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome.”

PROFETIZANDO PELO ÉDEN ETERNO
“E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de
lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os
ilumina; e reinarão para todo o sempre. E disse-me: Estas
palavras são fiéis e verdadeiras; e o Senhor, o Deus dos
santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus
servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que
presto venho: Bem-aventurado aquele que guarda as
palavras da profecia deste livro.”

