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O Oitavo Dia

A Festa de Tabernáculos como temos estudado dura sete dias. No primeiro dia há uma
santa convocação.
Mas, logo após o ultimo dia da Festa, o dia seguinte, o oitavo dia, Deus fez esse dia
sagrado onde temos que nos reunir perante nosso Deus.
Sete dias haverá a Festa de Tabernáculos e no Oitavo Dia haverá outra santa
convocação.
Estudemos os mandamentos desta solenidade de Deus.
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Lição 18

L I Ç Ã O 18 – O Oitavo Dia
Festivais do Outono
Chegamos agora à última Festa mandada por Deus. Muitos perguntam, “mas as Festas
ou solenidades são de Deus?” Porque não deixamos Deus mesmo responder essa pergunta.
“Depois falou o SENHOR a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As
solenidades do Senhor, que convocareis, serão santas convocações; estas são as minhas
solenidades”, Levítico 23:1-2.
Deus não deixou nenhuma dúvida sobre essa pergunta. Deus disse essas solenidades são
minha é todos vocês devem segui-las.
É de costume dos cristãos que seguem os mandamentos de Deus celebrar essa Festa como
sendo uma continuação da Festa de Tabernáculos.
1. Quando devemos observar o Oitavo dia?
Comentário: “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 haverá descanso”, Levítico 23:39.
Deus deixou bem claro que haverá solenidades
no primeiro e no oitavo dia. É bem normal
comentar que a Festa de Tabernáculos tem oito
dias. Mas, espiritualmente falando, o Oitavo Dia é
diferente dos sete dias da Festa de Tabernáculos.
Deus assim provou quando ele Fez o Oitavo dia
diferente dos outros.
2. Como os irmãos fazem para observar as
Festas?
Comentário: Muitos irmãos tiram as férias para observar a Festa de Tabernáculos e o Oitavo
Dia assim como também a Festa dos Pães Asmos. Se a pessoa não tem férias para isso, seria bom
começar a olhar outro trabalho para ver como observar os mandamentos de Deus. Geralmente
essa é uma época onde Deus quer que iremos a um lugar que Ele escolheu para o adorá-Lo –
como vimos nas lições passadas.
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