FESTA DOS TABERNÁCULOS
Deus marca o nosso tempo e nos chama para celebrarmos a
chegada desse momento por meio da Adoração ao Seu Santo nome. E
com reverência a Sua Santa Palavra que habita em nosso meio, por meio
do Espírito Santo é que celebraremos a Festa dos Tabernáculos em nossa
cidade. É uma Santa convocação para todas as famílias da Terra. E assim
faremos, nossa família biológica e espiritual juntas, celebraremos ao
grande nome de Adonai.
A Festa de Tabernáculos é a mudança do nosso calendário
espiritual, é o Kairós de Deus sobre as nossas vidas. É o tempo de
celebrar com fé na Palavra de Deus, tendo a certeza que receberemos o
que foi determinado nesse tempo, pois o justo vive pela fé.
O que devemos pedir em Tabernáculo? Chuva! Parece até
redundante que em tempos de chuva, vamos invocar a Deus por chuva.
Vamos desejar e expressar audivelmente como família por chuva, por
saber que as coisas espirituais não são compreendidas por homens
naturais, carnais, mas sim pela revelação do Espírito Santo.
A Bíblia fala da chuva de benção, chuva de vida, de provisão,
salvação, alegria, amor, etc. E é exatamente nessa estação profética que
iremos pedir o que está determinado que chegará.
“Pedi ao SENHOR chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao SENHOR que faz
relâmpagos; e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo.”
(Zacarias10:1)

E o nosso pedido será atendido, pois a Palavra de Deus é infalível.
“Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos
principados e potestades nos céus,” (Efésios 3:10)

Esse é o tempo de cantar a nossa fé, firmar a nossa esperança e
tirar o pano de saco das lembranças de situações tristes e colocar vestes
de alegria para nos apresentarmos diante do Senhor. É a nossa alegria
manifestada nas celebrações.

Cantaremos ao Senhor. Sim cantaremos em todo o tempo. Vamos
fazer declarações desses cânticos nesta semana, pois grandes coisas
acontecerão em nosso meio. Pois, a determinação para nós nesta festa
está descrita nos verbos destacados dos textos bíblicos abaixo. Se você
está de todo o coração motivado em adorar ao Senhor na Festa dos
Tabernáculos, sua atitude não pode ser diferente da determinação vinda
de Deus através dos textos sagrados.
“Cantai ao SENHOR um cântico novo*, porque fez maravilhas; a sua destra e o
seu braço santo lhe alcançaram a salvação. 2 O Senhor fez notória a sua salvação,
manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. 3 Lembrou-se da sua
benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel; todas as extremidades
da terra viram a salvação do nosso Deus. 4 Exultai no Senhor toda a terra;
exclamai e alegrai-vos de prazer*, e cantai louvores*.5 Cantai louvores ao Senhor
com a harpa*; com a harpa e a voz do canto. 6 Com trombetas e som de cornetas,
exultai perante a face do Senhor*, do Rei. 7 Brame o mar e a sua plenitude; o
mundo, e os que nele habitam. 8 Os rios batam as palmas; regozijem-se também
as montanhas,
9 Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra; com justiça julgará o
mundo, e o povo com equidade.” (Salmo 98)
“Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos*; ajoelhemos diante do Senhor que nos
criou.” (Salmo 95:6)
“Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. 2 Servi ao Senhor
com alegria, e apresentai-vos a ele com cântico. 3 Sabei que o Senhor é Deus! Foi
ele quem nos fez, e somos dele; somos o seu povo e ovelhas do seu pasto.4 Entrai
pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor; dai-lhe graças
e bendizei o seu nome.” (Salmo 100:1-4)
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