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A Festa dos Tabernáculos 
(Sucôt ou Cabanas)
 
Dentre as três grandes festas comandadas por Deus, 
a Festa dos Tabernáculos é a de maior significado 
profético para nós cristãos. É comemorado no 
décimo quinto dia do mês de Tishri, duas semanas 
após Rosh Hashanah e, usualmente, cai final de 
Setembro ou princípio de Outubro.
 
Significado histórico

“Disse mais o Senhor a Moisés: 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: 
nenhuma obra servil fareis. Sete dias oferecereis 
oferta queimada ao Senhor; no dia oitavo tereis santa 
convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao 
Senhor; é reunião solene, nenhuma obra servil fareis.
 
A palavra “tabernáculo” origina-se da palavra latina 
“tabernaculum” que significa “uma cabana, um 
abrigo temporário”. No original hebraico a palavra 
equivalente é Sucá, cujo plural é Sucot.
 
A Festa dos Tabernáculos durava uma semana e 
durante este período habitavam em tendas 
construídas com ramos.

AGENDA SEMANAL

Q

2ª feira –  13, 14, 15
3ª feira –  16, 17, 18

4ª feira –  19, 20, 21
5ª feira–  Êxodo 22, 23, 24
6ª feira – Êxodo 25, 26, 27 

Sábado – Êxodo 28, 29, 30 
Domingo – Êxodo 31, 32, 33 

 
Período atual:

Quarta semana

Cultos:
uartas-feiras, às 20h00

e domingos, às 19h30

Culto dos adolescentes:
terças-feiras, às 20h00

Programa de Qualidade  de Vida
aos domingos, às 9h00
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de quem os profetas haviam falado. Ele Os levitas se faziam acompanhar por 
era o cumprimento de todas as músicos em instrumentos de corda, 
p r o m e s s a s .  O  M e s s i a s  v e i o  e  sopro e percussão durante a recitação 
tabernaculou entre nós. (João 1.14).dos Salmos 113 a 118 – (Hallei) 

especialmente as palavras messiânicas 
 “Ah! Todos vós os que tendes sede, vinde do Salmo 118, versos 25 e 26: “Ó Senhor, 
às águas; e vós os que não tendes salva, Te pedimos! Ó Senhor, nós te 
dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, pedimos, envia-nos a prosperidade. 
vinde e comprai, sem dinheiro e sem Bendito aquele que vem em nome do 
preço, vinho e azeite. Porque gastais o Senhor”.
dinheiro naquilo que não é pão: e o vosso 
suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me Esse ritual simbolizava também a 
atentamente, comei o que é bom, e vos alegria espiritual e salvação.
deleitareis com finos manjares. Inclinai 
os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a Eles festejam a salvação que havia 
vossa alma viverá; porque convosco farei chegado, pois não era uma salvação de 
uma aliança perpétua, que consiste nas um momento, mas uma salvação 
fiéis promessas a Davi”. (Isaías 55.1-3).completa.
 
Através de Seu Espírito que seria A Festa dos Tabernáculos tem um 
derramado em vasos humanos Deus significado profético.
promete tirar de nós o coração de pedra e  
nos dar uma nova natureza (uma O profeta Amós, antevendo a vinda do 
salvação real e completa).Messias, escreveu: “Naquele dia 

levantarei o tabernáculo caído de Davi, 
Jesus veio ao mundo e a salvação eterna re p a ra re i  a s  s u a s  b re c h a s ,  e ,  
de Deus é estabelecida entre os homens.levantando-o das suas ruínas restaurá-

lo-ei como fora nos dias da 
antiguidade”. (Amós 9.11).

Assim que o cortejo passou 
com o clamor nos lábios do 
Salmo: “Ó Senhor, salva, Te 
pedimos…” Jesus se levanta e 
sua voz explode num grito 
carregado de misericórdia: 
“Se alguém tem sede, venha a 
mim e beba. Quem crer em 
Mim, como diz a Escritura, do 
seu interior fluirá rios de 
água viva”. (João 7.37-38).
 
Ali estava em pessoa Aquele 



CRONOGRAMA DA Quarta, dia 16, às 20h
FESTA DOS TABERNÁCULOS 2019 Culto dirigido pela Rede de Homens

Palavra: Pr. Paulo (Ministério Gênesis)
Louvor: Comunidade Amai-vos
Dança: Blessart

Quinta, dia 17, às 20h
Culto dirigido pelo Ministério de Louvor
Palavra: Pb. Filipe Kadosh 
Louvor: Comunidade Amai-vos
Dança: Blessart

Sexta, dia 18, às 20h
Culto dirigido pela Rede de Jovens
Presença do irmão Glauter (CEI)
Louvor: CEI
Dança: Blessart
Teatro: Revivart

Sábado, dia 19
Dia A – início às 9h da manhã
Culto dirigido pelos Departamentos de 
Missões e Ação Social – 20h
Palavra: Pr. Márcio (Igreja Evangélica do 

Hoje, 13 de outubro, abertura da Festa Calvário)
dos Tabernáculos Louvor: Comunidade Amai-vos

Dança: Blessart
Segunda, dia 14, às 20h Teatro: Revivart
Culto dirigido pela Rede de Mulheres
Palavra: Pra. Débora (Igreja Metodista Domingo, 20 de outubro, 
em Palmeiras) encerramento da Festa dos 
Louvor: Ministério de Louvor da Igreja Tabernáculos às 19h30 com a 
Metodista em Palmeiras reapresentação da peça de abertura
Dança: Blessart Master

AMADOS, HONREM AO 
Terça, dia 15, às 20h

SENHOR TODOS OS DIAS DA Culto dirigido pela Rede de Crianças
FESTA. OS CULTOS ESTÃO Palavra: Bryan Carvalho (Centro 

Evangelístico Nacional da Bênção) SOB DIREÇÃO DOS 
Louvor: Comunidade Amai-vos

DEPARTAMENTOS, MAS  Dança: Blessart Kids, Blessart Teens e 
SÃO ABERTOS A TODA A Conjunto Jardim de Deus (Igreja 

Missionária Betesda Monte Alegre) IGREJA



- e não ficaram sabendo que a guerra 
tinha acabado senão uns dois anos 

 depois de haverem cessado as 
Onde vai o Senhor encontrá-lo? hostilidades.

Então os homens se meterão nas A Bíblia diz que, quando Cristo vier a 
cavernas das rochas, e nos buracos da segunda vez, haverá duas classes de 
terra, ante o terror do Senhor... quando pessoas: aquelas que se esconderão nas 
Ele Se levantar para espantar a Terra. Is. covas e cavernas da terra por estarem 
2:19. despreparadas para encontrá-Lo, e 

aquelas que olharão para cima e dirão 
Passei meu ano de calouro do segundo com alegria: "Eis que Este é o nosso 
grau em um pequeno internato cristão Deus, em quem esperávamos, e Ele nos 
nas colinas ocidentais do Estado da salvará; este é o Senhor, a quem 
Carolina do Norte. Um colega me contou aguardávamos: na Sua salvação 
certo dia que na montanha atrás da exultaremos e nos alegraremos." Is. 
escola havia uma caverna, onde um 25:9.
desertor do exército confederado se 
escondera durante a Guerra Civil. Meu A maneira como vivemos hoje 
amigo deu-me as indicações para determinará em que grupo nos 
encontrar o local; um dia subi sozinho e encontraremos amanhã. Poderemos 
realmente encontrei a caverna. estar entre os que se esconderão "nas 

cavernas e nos penhascos" e clamarão 
Imaginei que fosse uma caverna ampla, "aos montes e aos rochedos: Caí sobre 
clara, confortável, com abundante nós, e escondei-nos da face dAquele que 
suprimento de água. Não era. Tinha Se assenta no trono, e da ira do 
pouca altura; mal dava para se ficar em Cordeiro". Ap. 6:15 e 16, ou poderemos 
pé lá dentro, e era desoladoramente estar entre os que encontrarão o Senhor 
escura. Mas havia evidências de em paz. A escolha é nossa.
habitação humana. Como, perguntei-
me perplexo,  conseguiu aquele 
troglodita sobreviver em condições tão 
primitivas? Mais tarde fiquei sabendo 
que havia uma fonte natural não muito 
distante da caverna; à noite, o homem 
percorria sorrateiramente as fazendas 
das redondezas para procurar alimento 
e outras coisas necessárias.

Além desse soldado sem nome, houve 
outros que desertaram durante a 
G u e r ra  C iv i l .  D o i s  h o m e n s  s e  
esconderam num vale da mesma região 

REFLEXÃO
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