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Os Mistérios de Deus

Estudo Bíblico

Lição 17

“E Falou o SENHOR

a Moisés, dizendo,

‘Aos quinze dias

deste mês

sétimo será a

festa dos tabernáculos

ao SENHOR

por sete dias’”

Levíticos 23:33-34
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Chegamos agora à próxima Festa, ou solenidade, a ser celebrada por todo mundo –
este dia certamente será celebrado por todo o mundo, no mundo de amanhã.

Depois do Dia de Expiação a festa seguinte é a Festa de Tabernáculos. Esta Festa terá
de ser celebrada por sete dias.

A Festa de Tabernáculos é interessante porque como a Pentecostes e Pães Asmos,
Deus comanda que teremos de sair de nossas casas e ir a um lugar para celebrá-la. Deus fala
que não devemos ir ao local onde Ele escolher e por sete dias.

Muitos cristãos ao redor desse mundo usam as férias de trabalho para viajar e
encontrar com outro da mesma fé e adorar o nosso Deus.

Estudemos então a Festa de Tabernáculos.
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L I Ç Ã O 17 – Festa de Tabernáculos

Festivais do Outono

Até agora temos estudados a Festa das Trombetas, Expiação e agora Tabernáculos.
Não há dúvida de que temos que celebrar essas solenidades. Deus nos mostra o dia e a
maneira das quais temos que celebrá-las. São solenidades de Deus. Não temos a opção de
escolher se devemos ou não celebrá-las. É um mandamento de Deus. Todos aqueles que
amam Deus, segue Suas palavras, “Se me amais, guardai os meus mandamentos”, João 14:15.

Festa de Tabernáculos

“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”, Deuteronômio 16:13-15.

A Festa de Tabernáculos e também conhecida como
Festa das colheitas. Da mesma maneira que a Festa dos Pães
Asmos é de sete dias, a Festa de Tabernáculos também é de
sete dias. A Festa de Pães Asmos é celebrada logo após a
Páscoa, no início da colheita dos cereais. A Festa de
Tabernáculos é celebrada no final do ano de Deus, na colheita
das frutas. Note como Deus assim fala...

“E a festa da sega [Pães Amos] dos primeiros frutos do
teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita [Tabernáculos], à saída do
ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho”, Êxodo 23:16.

Se o estudante olhar com detalhes, Deus faz comparação entre essas duas Festas, dois tipo
de colheitas. Duas Festas, uma feita no início do ano das colheitas e a outra feita no final do ano
das colheitas. É claro que há um significado profético nisso que estudaremos no final de todos os
estudos das Festas.

Note novamente uma ligação que Deus faz sobre Suas três solenidades: A Festa de Pães
Asmos, A Festa de Pentecostes e a Festa de Tabernáculos...

“Também guardarás a festa das semanas [Pentecostes], que é a festa das primícias da
sega do trigo [Festa dos Pães Asmos], e a festa da colheita [Festa dos Tabernáculos] no fim do
ano”, Êxodo 34:22.

Novamente Deus fala destas três solenidades...

http://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/14/15
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“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...”, Deuteronômio 16:16.

1. Quando Devemos celebrar a Festa de Tabernáculos?

Comentário: Esta solenidade terá de ser celebrada no sétimo mês do calendário de Deus
(Nas lições anteriores estudamos o calendário de Deus: vemos que os meses começam com a lua
nova e o início do ano começa com a lua nova junto com o amadurecimento da colheita dos
cereais).

“E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos quinze
dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao SENHOR por sete dias. Ao primeiro dia
haverá santa convocação; nenhum trabalho servil fareis”, Levítico 23:33-35.

No dia 15 do sétimo mês é o dia quando começaremos a Festa que durará sete dias,
conforme o mandamento de Deus.

2. O que devemos fazer nesta Festa? Devemos viajar?

Comentário: A resposta é bem clara. Deus compara três de Suas Festas e diz que elas
devem ser celebradas no lugar onde Ele mostrar. Ele fala claramente que devemos chegar
perante Ele quando os dias destas solenidades chegar.

“Três vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor DEUS”, Êxodo
23:17. Deus deu esse mandamento logo depois que Ele mencionou no versículo anterior, 16, as
Festas que devemos aparecer perante Ele: Festa de Pães Amos, Festa de Pentecostes, e Festa de
Tabernáculos.

Quando Deus usa repetição do mesmo
mandamento é para mostrar a seriedade do
mandamento. E aqui também esse mandamento é
falado duas vezes. Deus comandou o mesmo
mandamento nesse outro capítulo, “Três vezes ao ano
todos os homens aparecerão perante o Senhor DEUS,
o Deus de Israel”, Êxodo 34:23.

3. Para onde devemos ir, então?

Comentário: Temos que ir a um lugar onde pessoas da mesma fé estão reunidas para
adorar o Deus do universo. No tempo de Moisés, Deus falava para Ele onde o povo tinha de se
reunir para adorá-Lo. Se não tiver pessoas da mesma fé, poderá certamente observar a Festa de
Deus sozinho. Isso é agradável a Deus. Ele o justificará e te amará por observar Seus
mandamentos.
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Hoje em dia, mantemos o mesmo mandamento. Viajamos de nossas casas para um lugar
onde outros da mesma fé estão reunidos para observar o mandamento de Deus, “Porque, onde
estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”, Mateus 18:20.

A única coisa que Deus comanda é que devemos ir a um lugar onde Ele está. Este lugar é
claro, hoje em dia, seria onde pessoas da mesma fé
se reuniram para adorar o nosso Deus. Poderemos
ficar em hotéis e reunir no primeiro dia para um
estudo bíblico.

4. Quando Deus fala que devemos nos
reunir nessa Festa?

Comentário: Deus nos fala para reunirmos
no primeiro dia, entretanto, é claro, se as pessoas
quiserem se reunir para adorar a Deus todos os

sete dias, não há nada de errado. Mas, o mandamento de Deus de se reunirem seria o primeiro
dia, “Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos quinze dias deste mês sétimo será a festa dos
tabernáculos ao SENHOR por sete dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação; nenhum
trabalho servil fareis”, Levítico 23:34-35.

Muitos cristãos gostam de reunirem todo o dia de manhã por uma ou duas horas e
adorarem o Seu Deus.

5. O que mais devemos fazer no primeiro dia quando reunirmos para adorá-Lo?

Comentário: “E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de
palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiros de ribeiras”, Levítico 23:40. Devemos
procurar ramos de árvores de frutas como manga e nos reunimos segurando esses ramos. Esse é
o mandamos de Deus.

6. O que mais devemos fazer na Festa?

Comentário: Como em toda a Festa,
Deus quer que celebremos Sua festa em alegria.
Ter alegria de todas as coisas que Ele tem nos
dado, tanto fisicamente como espiritualmente.

“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”, Deuteronômio 16:13-15.

http://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/16/13-15
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Um dia desta festa devemos nos reunir e adorar a
nosso Deus com estudos e meditações de todas as coisas que
o nosso Deus tem feito não somente para nós, mas para todo o
ser humano. Este primeiro dia da Festa é sagrado e não
devemos trabalhar ou fazer qualquer tipo de coisa que nos
colocará longe de Deus. Este dia é de Deus. É um dia
sagrado.

O resto da Festa, os seis dias, poderá assim fazer o que
quiser. Passear com a família e fazer atividades em alegria,
pois esse é o mandamento de Deus. Muito preferem ter um
estudo por uma ou duas horas antes de saírem e alegrarem
perante Deus com atividades com a família, ou com outros da

mesma fé.

Aqui é a razão do porque muitos tiram férias de trabalho neste dia e vão para lugares
onde outros da mesma fé se reúnem para adorar o nosso Deus.

7. Por quanto tempo esta Festa de Tabernáculos deve ser celebrada?

Comentário: Para sempre. Como todas as Festas (ou solenidades) de Deus (não as nossas
Festas), todos esses dias de solenidades (sagrados), eles devem ser observados para todo o
sempre. Muitos que pensam que essas solenidades foram somente para os israelitas daquele
tempo, estão grandemente enganados. Deus assim nos comanda a observá-los para toda a
eternidade...

“E celebrareis esta festa ao SENHOR por sete dias cada ano; estatuto perpétuo é pelas
vossas gerações; no mês sétimo a celebrareis”, Levítico 23:41.

Um resumo do mandamento de Deus para esta solenidade

Levítico 23 nos capítulos 34 a 44, o nosso SENHOR nós dá um resumo de quando e como
devemos observar Sua Festa de Tabernáculos...

“E falou o SENHOR a Moisés, dizendo:”

“Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos quinze dias deste mês sétimo será a festa dos
tabernáculos ao SENHOR por sete dias”.

“Ao primeiro dia haverá santa convocação; nenhum trabalho servil fareis. Sete dias
oferecereis ofertas queimadas ao SENHOR; ao oitavo dia tereis santa convocação [A próxima e
a última Festa santa de Deus], e oferecereis ofertas queimadas ao SENHOR; dia de proibição é,
nenhum trabalho servil fareis”.

“Estas são as solenidades do SENHOR, que apregoareis para santas convocações, para
oferecer ao SENHOR oferta queimada [não há necessidade disso pois Cristo foi nosso sacrifício
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e holocausto], holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia
próprio”

“Além dos sábados do SENHOR, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos
votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao SENHOR”.

“Porém aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra,
celebrareis a festa do SENHOR por sete dias; no primeiro dia haverá descanso, e no oitavo dia
[a próxima Festa que estudaremos] haverá descanso”.

“E no primeiro dia tomareis para vós ramos de
formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores
frondosas, e salgueiros de ribeiras; e vos alegrareis perante
o SENHOR vosso Deus por sete dias”.

“E celebrareis esta festa ao SENHOR por sete dias
cada ano; estatuto perpétuo é pelas vossas gerações; no mês
sétimo a celebrareis”.

“Sete dias habitareis em tendas; todos os naturais em Israel habitarão em tendas;
Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os
tirei da terra do Egito. Eu sou o SENHOR vosso Deus”.

“Assim pronunciou Moisés as solenidades do SENHOR aos filhos de Israel”.


