MINI-ESTUDO: A Festa dos Tabernáculos Retrata o Mundo de Amanhã
Os sete festivais anuais de Deus retratam os passos de Seu plano mestre
para se reproduzir por meio da humanidade.
Os três primeiros festivais ocorrem durante a primavera. Eles retratam
grandes eventos que levam à primeira colheita espiritual de seres humanos
gerados pelo Espírito para a Família governante de Deus no universo.
Lembre-se, de estudos anteriores, que a Páscoa é um memorial do
sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Os Dias dos Pães Ázimos retratam
nosso afastamento do pecado e nossa constante necessidade de obedecer a
Deus. O Pentecostes retrata a geração espiritual das primícias do plano de Deus.
Os últimos quatro festivais são realizados durante o outono. Eles retratam
eventos tremendos que ainda ocorrerão no plano de Deus. Aprendemos que a
Festa das Trombetas representa o retorno de Jesus Cristo para elevar as
primícias à imortalidade e estabelecer o governo de Deus na terra. E o Dia da
Expiação retrata a deposição, remoção e aprisionamento de Satanás por 1.000
anos. Com o fim da influência pecaminosa de Satanás, a humanidade pode
então ser reconciliada - feita em unidade - com Deus. Isso nos leva ao sexto
festival e ao assunto deste estudo. Vamos aprender o próximo passo no plano
mestre de salvação de Deus para a humanidade.
1. Que festival ordenado por Deus ocorre apenas cinco dias após o Dia da
Expiação? Lev. 23:33-34, Deut. 16:13-15.
2. Esta festa começa com um sábado sagrado ou dia alto em que todo
trabalho comum é proibido e no qual o povo deveria se reunir diante de
Deus? Lev. 23:35. Deus ordenou que este Festival anual fosse mantido para
sempre? Versículo 41.
A Festa dos Tabernáculos também era chamada de Festa da Colheita
(Êxodo 23:16, 34:22) porque começava logo depois da colheita do outono ser
recolhida e armazenada (Lev. 23:39).
Este festival da colheita de outono seria um momento de grande alegria e
gratidão pelas abundantes bênçãos de Deus. Hoje, entendemos que ele
representa a futura grande colheita de seres humanos gerados pelo Espírito na
Família de Deus durante um período de 1.000 anos conhecido como Milênio.
Vamos entender.
3. A festa anual dos tabernáculos dura mais de um dia? Lev. 23:34, Deut.
16:15.
Como aprendemos em estudos anteriores, Deus usou as safras anuais na
terra da Palestina para demonstrar as futuras colheitas espirituais da
humanidade em Sua Família.

A colheita de grãos da primavera é pequena em comparação com a
grande colheita do outono. A primeira colheita, representada por um único dia o Festival de Pentecostes - retrata o número relativamente pequeno de pessoas
que Deus chamou para Sua Igreja antes do retorno de Cristo, quando nascerão
na Família de Deus.
Mas a Festa dos Tabernáculos, no outono de cada ano, dura sete dias
inteiros. Isso mostra que a grande colheita de outono de Deus para a
humanidade levará mais tempo para ser colhida. As pessoas nascerão
fisicamente, serão chamadas por Deus e nascerão espiritualmente em Sua
Família durante todos os mil anos, após cumprirem o propósito de suas vidas de
crescer no caráter de Deus.
4. Quem decidiria onde a Festa dos Tabernáculos seria celebrada? Deut.
16:16.
Deus escolheu onde Seu povo iria celebrar Sua Festa. Deus lidera os
encarregados de selecionar locais apropriados para a festa em todo o mundo
para acomodar os membros de Sua Igreja. Dezenas de milhares de pessoas de
Deus e suas famílias participam delas durante esta grande festa de outono.
5. Qual é o tema divinamente definido para a observância anual da Festa
dos Tabernáculos? Deut. 16: 14-15.
6. Deus diz que boa comida deve ser comida para aumentar a alegria e
felicidade durante esta festa? Deut. 14:26.
A Festa dos Tabernáculos é um momento de grande alegria. Para o antigo
Israel, era um tempo de regozijo porque o abundante estoque de inverno era
retirado pouco antes da festa. Mas no Milênio, a felicidade, alegria e
prosperidade representadas pela Festa dos Tabernáculos existirão em todo o
mundo sob o governo justo de Jesus Cristo. A obediência às leis de Deus e ao
Seu modo de vida fará do mundo do amanhã uma utopia literal.
7. O povo de Deus deve viver em cabanas - isto é, em habitações
temporárias - durante a festa? Lev. 23:40, 42.
Um tabernáculo é uma habitação que Deus ordenou aos antigos israelitas
que vivessem em abrigos temporários feitos de galhos de árvores enquanto
celebravam esta festa. Para o povo de Deus que participa da festa hoje, uma
habitação ocupada temporariamente, como uma tenda de camping, pousada ou
quarto de hotel, se qualificaria como barraca.
Deus pretende que a Festa dos Tabernáculos separe e liberte Seu povo
do mundo. Vivendo em moradias temporárias por uma semana inteira - longe de
seus arredores cotidianos, empregos e influências mais negativas - o povo de
Deus desfruta de uma pequena amostra da liberdade universal, alegria e paz

que existirão no Milênio, quando Satanás se for e o Espírito de Deus estiver
liderando toda a humanidade (Joel 2:28, 32).
Estes são dias de comunhão cristã contínua e genuína e de boa diversão.
Os cristãos na festa demonstram agora, pela maneira como vivem juntos em
harmonia, como será todo este mundo infeliz e doente de pecado depois que
Cristo voltar.
Mas, assim como a Festa dos Tabernáculos é uma festa física cheia de
alegria, também é uma festa espiritual de educação e preparação. Os membros
da Igreja de Deus recebem instruções dos ministros de Deus por meio de
sermões inspiradores para ajudá-los a se qualificar para governar com Cristo
durante o Milênio.
8. Depois que Jesus Cristo subjugar as nações em guerra em Seu retorno
e estabelecer o governo de Deus sobre a terra, as nações começarão a vir
a Ele para receber instruções sobre o modo de vida de Deus? Miquéias 4:12. Será que o mundo inteiro finalmente compreenderá o caminho de Deus
para a paz, felicidade, vida abundante e salvação? Isa. 11: 9, Jer. 31:34.
Depois que Satanás tiver sido aprisionado e o governo de Deus tiver sido
estabelecido, uma Era de ouro de 1.000 anos de paz e prosperidade mundial
terá início. É nesse tempo que vão começar os preparativos para colher a grande
colheita espiritual da humanidade na Família de Deus. O programa de
reeducação de Cristo para o mundo inteiro trará uma nova civilização baseada
no modo de vida de Deus - Sua lei de amor - resultando em grandes bênçãos
físicas e espirituais.
9. Mas o que acontecerá com as nações que, a princípio, se recusam a ser
reeducadas no caminho de Deus? Zac. 14:16-17. E se eles ainda não
obedecerem? Versos 18-19.
Cristo começará imediatamente a reeducar as pessoas do mundo por
meio de Seus festivais anuais. O mundo saberá que o plano mestre de Deus
representa o caminho para as bênçãos físicas e a salvação espiritual. Aqueles
que teimosamente se recusam a guardar a Festa dos Tabernáculos sofrerão com
a seca e pragas até que se submetam à vontade de Deus.
10. Haverá algum limite para o aumento do governo de Deus? Isa. 9:7.
A população mundial no Milênio aumentará rapidamente. No final, bilhões
serão convertidos. A grande colheita de outono de vidas humanas será reunida
no Reino de Deus - nascidos de novo como membros divinos da Família de Deus
que governa o universo.
No final dos 1.000 anos, a Família estará pronta para a etapa final do
plano mestre de Deus. Ainda mais alegria e realizações estão por vir após o
Milênio. O próximo e último estudo desta série irá explicar.

