LIÇÃO 185 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS
- QUEBRA GELO: O que você mais gosta e te faz alegre em uma festa em geral?
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim”
- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: João 1.14
A PESSOA E AS OBRAS DE JESUS CRISTO: A HABITAÇÃO E O TEMPO DE DEUS: João 7:1-8

Introdução
Todo o capítulo 7 gira em torno da festa dos tabernáculos. O verso 2 diz: Ora, estava próxima a
festa dos judeus, a dos tabernáculos. Esta é uma festa popular até hoje em Israel, onde se faz
pequenas cabanas (Sukkot) nos jardins das casas. Outros nomes são: "festa dos tabernáculos"
ou "festa da colheita". Ocorre entre setembro e princípios de outubro e dura oito dias. A Festa
dos Tabernáculos é a de maior significado profético para nós cristãos.
Algumas aplicações dos significados da festa dos tabernáculos para as nossas vidas:
- Para os Judeus era um tempo de recordação da história da salvação, do sustento e proteção de
Deus nos 40 anos de peregrinação e da fragilidade das tendas. – Nós também devemos
diariamente e nos cultos relembrar as bênçãos do Senhor e louvá-lo “celebrar”.
- Habitar em tendas (Tabernáculo) indica que precisamos em todo tempo e nos momentos de
aflição pedir ao Todo-Poderoso que nos “abrigue em sua tenda” (Leia Salmo 27.5).
- Para os Judeus, “habitar” (Levítico 23) era algo literal, consistia em poder comer, beber e
dormir na tenda… No plano espiritual, o que você tem feito para habitar na presença de Deus?
- Esta festa tem um significado profético para os judeus e para os gentios. (Leia Amos 9.11)
- Para nós o tabernáculo é Jesus. Em João 1.14 diz: “O verbo se fez carne e habitou (habitar no
grego é “Skeneseii”= tabernacular) entre nós”. Ele habita em nós, nós habitamos Nele!
- No futuro o centro da festa dos Tabernáculos é Jesus, o Messias; Ele voltará e cumprirá todas
as profecias unindo judeus e todos os povos gentios em um só corpo, uma única família.
Vs.6 Disse-lhes, então, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo; mas o vosso tempo
sempre está presente.
- Ele diz que ainda não é o seu tempo de revelar-se ao mundo, o momento Dele se manifestar
publicamente seria no futuro, na cruz. Existe tempo para tudo na vida.
Vs. 8 Subi vós à festa; eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu
tempo.
- Jesus disse: “O meu tempo ainda não está cumprido”. Jesus usa aqui a palavra Kairós que
significa: O tempo certo, a oportunidade ou momento que pode não se repetir.
- Você consegue reconhecer que tem momentos certos que Deus preparou para mudar sua
vida? Fale sobre um destes momentos e o que lhe aconteceu?
- No verso 3 os irmãos de Jesus tentaram forçá-lo a fazer as coisas. Precisamos entender que
Jesus é Deus; Ele não opera sob pressão humana, só a nossa fé pode movê-lo.
- Para os discípulos os tempos eram todos iguais, para Jesus era diferente, Ele tinha o tempo
apropriado para tudo. Leiam Eclesiastes 3.1 e conversem sobre a gestão do tempo.
- A presença de Jesus na festa faria toda diferença. Porque? – Uma das respostas: Sua simples
presença gera desafios a nossa maneira de viver, gera conflitos e nos incita a mudar de vida.
Conclusão
Em cada culto ou célula que participamos devemos relembrar o que Cristo tem feito e celebrá-lo.
Devemos também procurar habitar na presença de Deus e sujeitar a nossa vida ao tempo e
propósito de Deus a todo momento. Oremos uns pelos outros.
EVANGELISMO - APELO: Faça um apelo para a salvação e para consagração de vidas!
VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize.
MISSÕES MUNDIAS: Orem por Rubia, Safwat e filhos no Sudão, Saúde e trabalho.
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