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A Festa das Cabanas/Tabernáculos 
(2ª Edição: Setembro - 2013) 

 
A maior e mais agradável Festa é, sem dúvida, a Festa dos Tabernáculos, dias 
de Grande Regozijo diante do Eterno: 

Neemias 8:9-10 “E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o 
escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é 
consagrado a YHWH vosso Elohim, então não vos lamenteis, nem choreis. 
Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da Torá. Disse-lhes mais: Ide, 
comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada 
preparado para si; porque este dia é consagrado ao nosso Elohim; portanto não 
vos entristeçais; porque a alegria de YHWH é a vossa força”. 

Generalidades: 

Cabanas/Tabernáculos, é o festival da colheita do Outono, a terceira principal 
temporada festiva (Êxodo 23:17; 34:22 – Deuteronómio 16:16 – 2ª Crónicas 8:12-
13). 

O primeiro dia da Festa, 15º do sétimo mês, é uma santa convocação na qual 
tem o mesmo regime de um sábado semanal, abstenção das tarefas normais do 
quotidiano, para dedicarmos este de consagração ao culto do Altíssimo (Levítico 
23:33-36 – Números 29:12).  

O povo devia de colher os frutos da época, as colheitas da saída do ano agrícola, 
ramos de palmeira e de árvores frondosas e viver durante sete dias em sukkot, 
ou habitações provisórias, os tabernáculos/tendas. É uma festa com vários 
significados…. É um Estatuto Perpétuo para todo o Israel (Romanos 11:17; 30-
32, 36 – Gálatas 3:29) que lhes recordava o Êxodo do Egipto (Levítico 23:39-43). 

A Festa era um tempo de alegria e de celebração que incluía os estrangeiros 
(Deuteronómio 16:13-15). Cada sétimo ano, no ano sabático, libertavam-se os 
escravos, lia-se a Torá publicamente durante estes sete dias dos Tabernáculos 
(Deuteronómio 31:10-13). 

O Templo de Salomão foi dedicado durante os dias desta Festa (2ª Crónicas 5;2-
3; 7:8), Esdras e Neemias guardaram este festival (Esdras 3:4 – Neemias 8:14-
18),  

Neemias 8:17 “E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram 
cabanas, e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de 
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Israel, desde os dias de Jesua, filho de Num, até àquele dia; e houve mui grande 
alegria”.  

Ezequiel profetizou uma restauração desta Festa (Ezequiel 45:25). Assim como 
Oseias a mencionou em suas profecias (Oseias 12:9). Mas a referência mais 
específica sobre esta Festa encontra-se na grande profecia messiânica do 
milénio, quando Yeshua já estiver a governar com os seus eleitos toda a terra 
(Apocalipse 5:9-10; 12:5 – Zacarias 14:16-19).  

Em Zacarias 14:19, há uma profecia que diz que os gentios, durante o Milénio, 
ou observarão as Festas de Elohim ou serão punidos por Ele se não as 
observarem. 

O Oitavo Dia, ou Ultimo Grande Dia da Festa, a dos Tabernáculos tem a duração 
de 7 dias, mas o oitavo dia também é uma Santa Convocação, de repouso 
(Levítico 23:39; Números 29:35). Este dia chamava-se a “assembleia de 
encerramento” (atzeret) (Levítico 23:36). Salomão observou a convocação do 
oitavo dia e despediu-se do povo no nono (2ª crónicas 7:9-10). Esdras também 
convocou uma assembleia solene neste dia (Neemias 8:18). 

Hebreus 13:8 diz que o Messias Yeshua é o mesmo que permanece, seja como 
o anjo da presença do Altíssimo que foi o instrumento pela qual o Eterno deu a 
Torá (instrução) ao povo (Actos 7:35-39), quer como o nosso Sumo-sacerdote 
(Hebreus 8:1-11), em confirmação dessa mesma Torá (instrução ou princípios 
pelo qual o homem vive).  

Há um princípio que nos une a todos, os que aceitam o sacrifico do Messias 
como o Salvador, enviado pelo Eterno, João 17:3., e que para chegarmos ao Pai, 
há que andar no caminho de rectidão que Yeshua trilhou (1ª João 2:1-7). 

Sendo assim chegamos a um magnífico capítulo como representante do dia-a-
dia presente do nosso Mestre, onde espiritualiza esta grande Festa com o 
exemplo das águas vivas.  

Há quem diga que Yeshua não observou esta Festa, e se de facto fizermos uma 
leitura parcial do capítulo 7 de João, teremos sim esse entendimento, mas se 
optarmos por ler o capítulo inteiro, veremos que a realidade é bem diferente, e 
até se aconselha ter atenção aos vs. 10-13 e aos vs. 14-15 (aqui fala que já se 
estava no meio da festa – a festa dos tabernáculos dura sete dias, o 1º dia é uma 
santa convocação (Levítico 23:34), e após sete dias, vem o oitavo (Levítico 
23:36) também dia de santa convocação, que em termos do Plano de YHWH 
aponta para outro grande acontecimento, o Juízo. 
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A culminação deste Ultimo Grande Dia vê-se nos vs. 37-39., e diz o que 
corresponde em Zacarias 14:7-8, 9 e Actos 2:4. Nas Escrituras temos que ter 
sempre em mente o princípio de dualidade, ou seja, por vezes há trechos que se 
referem quer ao passado quer ao futuro, e esta profecia das “águas vivas” tanto 
pode indicar a descida do Espirito Santo noutra Festa, a do Pentecostes, como 
a que se refere a um tempo ainda por acontecer no Milénio. Estes apontamentos 
proféticos aconteceram na tal “festa dos judeus” mas que no Milénio, ai da nação 
que não subir a Jerusalém para a festejar (Zacarias 14:16-19). 

A Festa dos Tabernáculos e o Último Grande Dia 

Deuteronómio 16:13-17 “A festa dos tabernáculos celebrarás sete dias, quando 
tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E, na tua festa, alegrar-te-ás, tu, e teu 
filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, 
e a viúva, que estão dentro das tuas portas. Sete dias celebrarás a festa ao 
Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher; porque o Senhor teu Deus te 
há-de abençoar em toda a tua colheita, e em todo o trabalho das tuas mãos; por 
isso certamente te alegrarás. Três vezes no ano todo o homem entre ti aparecerá 
perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e 
na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos; porém não aparecerá vazio 
perante o Senhor; Cada um, conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção 
do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado”. 

Como já vimos, o primeiro destes 7 dias é uma santa convocação – uma 
assembleia obrigatória. Nenhuma obra será feita. “... e vos alegrareis perante o 
Elohim vosso YHWH por sete dias, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações; 
no mês sétimo a celebrareis” (Levítico 23:40-41). Atenção ao sublinhado, é uma 
ordenança para sempre, à semelhança de Hebreus 13:8. 

Vê-se aqui retratado os acontecimentos culminantes do grande Plano de YHWH:  

- a morte do Mashiach pelos nossos pecados para redimir a humanidade;  

- o envio do Espírito do Santo e o resgate de um povo para o nome de YHWH 
para que eles se tornem reis e sacerdotes durante os mil anos; a gloriosa vinda 
do Mashiach, após ele ter restaurado finalmente os redimidos, e de ter posto 
todos os pecados sobre a cabeça de hasatan, o seu verdadeiro autor, separando 
da presença de YHWH e de seu povo tanto o diabo como os pecados, fazendo 
com que cada um de nós seja um com YHWH, para que estejamos prontos para 
aquela série final de acontecimentos; 
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- o começo do “casamento com o Cordeiro”, a verdadeira celebração da Nova 
Aliança, o estabelecimento do reino de YHWH sobre a terra e a época da grande 
colheita de almas por mil anos. Esta Festa retrata isto mesmo. 

Retrato do Milénio 

Para descrever o Seu Plano, o Altíssimo valeu-se das épocas de colheitas anuais 
na antiga Israel como uma figura da colheita espiritual de Almas. Na Terra Santa 
havia três colheitas, a primeira, era a colheita do grão da primavera, a cevada, a 
segunda por altura do Pentecostes, a do trigo, e a terceira a colheita geral dos 
frutos, a da saída do ano agrícola. 

Chama-se a atenção para o facto que a Festa dos Tabernáculos era realizada 
“no fim do ano” (Êxodo 34:22). Neste verso a Festa dos Tabernáculos ou das 
Cabanas é chamada especificamente a “festa da colheita". Assim como 
Pentecostes retrata a segunda colheita – a era da Kehilah (congregação) – 
também a Festa dos Tabernáculos esboça a colheita do Outono – a grande 
colheita de almas no Milénio! 

Em Zacarias 12 e 13 vemos retratados o retorno do Mashiach e o começo da 
reconciliação do mundo. Aqui o significado das Festas das Trombetas e 
Expiação é por mais que evidente. No capítulo seguinte, o 14, é o tempo do 
Milénio. 

“E YHWH será rei de toda a terra; naquele dia um será YHWH, e um será o seu 
nome (…) e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura” (vs 
9-11).  

Será o tempo quando as “águas vivas” – a salvação, o Espírito Santo – “correrão 
de Jerusalém” (vs. 8). As “águas” estão no sentido literal e figurativo. O Altíssimo 
sempre retratou o Seu Plano espiritual através dos factos materiais. 

Naquele dia, quando a terra estiver seguramente habitada, quando o Espírito 
Santo for derramado por toda a terra; “E acontecerá que, todos os que restarem 
de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para 
adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos 
tabernáculos” (Zacarias 14:16). 

Depois do retorno do Mashiach, as nações que ainda não receberam a salvação, 
virão a Jerusalém celebrar a Festa dos Tabernáculos. Perguntar como é que 
eles poderão celebrar uma Festa que segundo alguns foi abolida, ou cravada no 
madeiro, não faz sentido. Assim estas nações só poderão celebrar se a mesma 
estiver de facto ordenada para sempre, conforme diz a instrução do Altíssimo 
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contida na Lei/Torá, ou os estatutos pelos quais o homem viverá (Levítico 18:5 
e Ezequiel 20:11) e não apenas o judeu. 

E o que acontecerá se essas nações recusarem-se a obedecer a YHWH? “E 
acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, para 
adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva” (vs. 17). 
Palavras Duras. 

As nações serão ordenadas a observar a Festa dos Tabernáculos, ano após ano, 
quando o Messias Yeshua  governar as nações com vara de ferro (Apocalipse 
2:27). 

E se nem assim obedecerem? “E, se a família dos egípcios não subir, nem vier, 
não virá sobre ela a chuva; virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os 
gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo 
do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não 
subirem a celebrar a festa dos tabernáculos”. (Zacarias 14:18-19). 

Naturalmente, isto é ordenado para sempre! 

Semelhantemente Isaías 66:23. mostra que o Sábado (semanal) será também 
observado no Milénio, como prova de que devemos guardá-lo hoje. 

Se citamos Zacarias 14:16, para mostrar que a Festa dos Tabernáculos será 
observada no Milénio, somos coerentes se negligenciamos a sua observação 
hoje? 

Irmãos, poderemos qualificarmo-nos como “filhos de YHWH” – como reis e 
sacerdotes (Apocalipse 5:9-10) – para governar com Yeshua no Seu trono, como 
seus assistentes, se nos recusamos agora em observar estas Festas? Mais uma 
vez ressalva-se o facto que o Messias Yeshua observou a Festa dos 
Tabernáculos, João dedicou um capítulo inteiro do seu evangelho, o sétimo – 
para nos descrever o que Yeshua disse e fez nessa Festa no último ano do Seu 
ministério! 

Abraão, Isaque e Jacó, eram meramente herdeiros quando habitaram a terra 
(Hebreus 11:9)- Enquanto eram herdeiros em potencial eles habitaram em 
sukkot, cabanas, residências temporárias na terra da promessa. As cabanas ou 
residências temporárias mostravam que eles não haviam ainda entrado na posse 
da herança. Assim ao lermos que na Festa dos Tabernáculos “habitareis em 
tendas por sete dias...” para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar 
os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egipto” (Levítico 23:42-
43). 
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Israel habitou em tendas no deserto antes de entrar na terra da promessa, As 
tendas mostram que os israelitas eram apenas herdeiros em potencial. Até 
mesmo durante o Milénio, quando o reino de YHWH estiver a governar as 
nações, o povo será apenas herdeiro em potencial do reino. Eles devem vencer 
e crescer no conhecimento e na sabedoria para herdarem as promessas. 

YHWH diz, falando de Efraim (um tipo de toda a Israel) que eles “habitarão em 
tabernáculos, como nos dias das festas solenes (Oseias 12:9). Israel, no deserto, 
tipificava todos os povos que devem de enfrentar problemas e tribulações para 
herdar as promessas. Eles andaram errantes, com a esperança de herdar as 
promessas da salvação. 

A Festa Nos tempos Actuais 

Actualmente esta Festa tem um grande carácter festivo, e de regozijo entre as 
comunidades, quer no mundo das “Igrejas que observam as Festas” quer no 
mundo judaico de forma transversal. 

É recorrente ver nas comunidades mais ortodoxas do judaísmo, algumas 
tradições inerentes à transferência das suas casas para uma moradia temporária 
ou suká, durante estes 7 dias. A suká é uma cabana temporária, cujo tecto é 
coberta de ramos e galhos. Come-se na suká, e muitos judeus também dormem 
lá. O propósito da suká é de lembrar aos judeus as cabanas em que habitaram 
os seus antepassados quando deambulavam pelo deserto durante o Êxodo 
(Levítico 23:43) e as nuvens de glória que os cercavam. Eles estavam protegidos 
dos elementos por YHWH, e ao relembrar isso, os judeus estão a recordar de 
que não é o tijolo e a argamassa da casa que proporcionam a definitiva 
protecção, mas sim o Próprio Eterno. 

Apesar do Êxodo ter sido na Primavera, a Festa dos Tabernáculos (Sukot) é 
comemorada no Outono, pois na Primavera as pessoas saem naturalmente de 
suas casas em busca de acomodações mais frescas, e o significado de morar 
em cabanas perder-se-ia. O Outono é também o fim da estação das colheitas, 
quando os celeiros ficam cheios. Mudar então para uma morada simples serve 
também para lembrar aos ricos as dificuldades e aflições dos pobres. 

Em cada noite da Festa, sete personagens bíblicos são convidados para a suká 
como convidados espirituais (Ushpizin*). Cada um é, por seu turno, o hóspede 
especial em uma determinada noite, e os outros vêm para acompanhá-lo; se o 
anfitrião não convidar também pessoas pobres para se juntar a ele na refeição, 
os “hóspedes espirituais” retiram-se desgostosos com a sua falta de 
hospitalidade.  
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No seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=zCoqdJ6Q7AI vemos um 
filme israelita que retrata muito bem todo o panorama da Festa junto das 
comunidades ortodoxas em Jerusalém. É uma comédia séria, e como uma 
imagem vale por mil palavras, faz todo o sentido assistir pois fica-se mais 
familiarizado com todo este panorama, da suká e do carácter festivo actual na 
tradição judaica. 

 

Outro exemplo. No mundo das “Igrejas Sabatistas e observadoras das 7 Festas 
do Eterno” existe varias formas dos irmãos se congregarem nos oito dias da 
Festa. 

Há congregações que andam todo um ano a preparar um local agradável e 
bucólico, onde se possa acomodar algumas dezenas de irmãos. É quase como 
um campo de Férias para famílias inteiras. Acontece por sua vez que como estas 
igrejas têm crentes em vários países, na Festa há todo um colorido de 
experiências e culturas nos crentes. 

Para além do carácter solene dos dias de santa Convocação, no 15º e no 22º do 
sétimo mês, existem estudos bíblicos diários para toda a congregação, e 
promove-se também actividades lúdicas entre todos. Um dos dias mais 
aguardados é a noite dos talentos. Ou seja como num determinado ajuntamento, 
pode haver irmãos provenientes, de vários países ou continentes, há sempre 
alguém que canta um tema tradicional do seu país, ou alguém que é virtuoso 
num determinado instrumento.  

Por exemplo, numa dessas noites misturou-se o fado e cantares alentejanos com 
música erudita dum quarteto de cordas canadiano, e o dançar do flamenco 
espanhol, muito agradável a interação de culturas dentro do mesmo espirito de 
comunhão. 

Ainda Outra Festa 

Sukkot representa apenas a sexta de um conjunto de sete Festas instituídas pelo 
Eterno. A Festa dos Tabernáculos dura literalmente só sete dias – para 
caracterizar todo o Milénio. Sete é o número de perfeição de YHWH. Por isso 
também deve de haver sete Festas distintas, e estas sete representam o Plano 
de Redenção de YHWH tipificado nos sete milénios. Assim falta falarmos do 
último festival, ou do Último Grande Dia. 

Levítico 23:34-36 “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; nenhum trabalho servil fareis. Sete dias oferecereis 

https://www.youtube.com/watch?v=zCoqdJ6Q7AI
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ofertas queimadas ao Senhor; ao oitavo dia tereis santa convocação, e 
oferecereis ofertas queimadas ao Senhor; dia de proibição é, nenhum trabalho 
servil fareis”. 

O oitavo dia, legalmente é uma Festa distinta, passou a denominar-se como o 
“Último Grande Dia” nos tempos apostólicos. Era um termo derivado do costume 
judaico. João fala do “último  dia” como “o grande dia de festa” (João 7:37). Qual 
é o seu significado, ou o que é que representa este dia de Festa? 

Vejamos o que Yeshua pregou na véspera daquele dia: “Se alguém tem sede, 
venha a mim, e beba... rios de água viva correrão no seu ventre [de dentro do 
ser] (E isto disse ele do Espírito que haviam de receber...)” João 7:37-39. Esta 
foi a pregação em que Yeshua deu o significado ao último grande dia. 

O Dia do Juízo 

Este é o que tipifica o dia do juízo mencionado em Mateus 10:15. É uma época 
de todos quantos morreram na ignorância receberão a oportunidade de obter a 
salvação.  

Ezequiel 16:53-55 esclarece isso muito bem. Até mesmo os israelitas que 
morreram nos seus pecados receberão a sua primeira oportunidade para 
entender a verdade de YHWH e seu caminho (Ezequiel 37). O profeta escreveu 
que YHWH colocaria o seu Espírito nos ressuscitados (Ezequiel 37:14). Esta é 
precisamente a salvação que Yeshua mencionou no seu sermão, naquele 
grande dia de festa. 

Este oitavo dia. Imediatamente a seguir aos setes dias da Festa dos 
Tabernáculos, mostra a integridade do plano de redenção. Será imediatamente 
antes dos novos céus e da nova terra. 

O “livro da vida” tipificando a salvação- será aberto (Apocalipse 20:12). O livro 
do Apocalipse apresenta-nos a visão final do “dia do juízo” quando apresenta o 
céu e a terra a perecer – e os fiéis a receber o seu galardão diante do trono do 
Mashiach. Os impios – os que desobedeceram – perecerão no lago do fogo. 

Em jeito de Conclusão sobre as Festas Fixas do YHWH, em que o Altíssimo não 
coloca qualquer distinção, mas o homem onde toca, atrapalha tudo. 

O texto de Levítico 23:37-38, depois de descrever estes dias santos anuais, 
declara: “Estas são as solenidades de YHWH, que apregoareis para santas 
convocações (...) Além dos sábados de YHWH”. 

Shalom. 
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