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Culto Messiânico #7 

* 9:00hs – Início da Escola Sabática 

* 9:20hs – Louvor Musical. 

* 9:35hs – Informações gerais [judaísmo] 

* 9:45hs – Culto a YAOHUH UL‟HIM e ao Seu Filho, Yaohu‟shua! 

         Intróito (Canto Congregacional) e entrada da plataforma – 

Shofar.mp3 

         Doxologia (Oração de Invocação em silêncio, seguida de canto 

congregacional). 

Ha Selichot (Mestre Piedoso).mp3 

         Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

     

SERMÃO – Sucot: o aniversário do Messias! Jo 1:14 

Quando falamos de aniversário, vem à nossa mente o nosso próprio  

aniversário. Comemorar aniversário é bíblico? Temos serias restrições sobre 

este tipo de comemoração, principalmente se nos lembrarmos que as duas 

únicas vezes que lemos sobre algum aniversário sendo comemorado nas 

Escrituras, foram de pagãos: o faraó, no Egito, antes do êxodo e o de Herodes, 

quando premiou sua afilhada, com a cabeça do Imersor, Yao‟khanan... 

Portanto, antes, deveríamos comemorar o dia em que renascemos e não o dia 

do nosso nascimento! 

Mas porque tratarmos de aniversário, em pleno Sucot, a festa das Cabanas? 

Porque nos lembramos que o mundo comemora o „aniversário‟ de Yaohu‟shua, 

em 25 de dezembro! Esta é uma data extremamente contraditória e pagã, 

principalmente porque 25 de dezembro, no hemisfério norte, é o  dia do ídolo 

sol. Ou seja, sabemos que a Terra faz uma volta em torno do sol, em um ano...  

E também sabemos que o Criador providenciou que esta volta não fosse na 

forma de um circulo, mas sim na forma de uma elipse, como um ovo. E, com 

isto, a terra está próxima do sol, em duas ocasiões do ano; e, outras duas, 

mais longe. Estas quatro variações é que dão origem às quatros estações do 

ano.  

Além disto, a Terra gira em torno de si mesma, formando um dia de 24 hs... 

Lembrando sempre que o dia se inicia com a parte escura, a noite; pois no 

princípio haviam as trevas... e depois veio a Luz, a parte clara!  

Mas TAMBÉM o Criador fez algo diferente com a Terra, neste girar em torno de 

si mesma, como se tivesse um eixo para que isto ocorresse. Um eixo, 

imaginário é claro, com uma pequena inclinação, de modos que mediante esta 

inclinação, a Terra, quando em uma das posições mais perto do sol, estivesse 
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um pouco mais perto do que na outra ocasião em que isto ocorre! Dai temos as 

diferenças entre Primavera e Outono... E, nas outras duas ocasiões em que a 

Terra está mais longe do sol, em uma delas, devido à esta inclinação, termos 

uma posição que fica um pouco mais distante e outra relativamente mais perto 

e por isto, novamente a diferença entre Vedão e Inverno... E mais, TAMBÉM 

devido à esta inclinação do planeta, as estações são trocadas entre si, para o 

hemisfério norte (acima da linha imaginária do Equador) e para o hemisfério 

sul. De modos que no meio do ano, para o hemisfério norte é Primavera e para 

nós, no hemisfério sul, Inverno. Já no fim do ano gregoriano, em dezembro, no 

hemisfério norte, é Inverno e para nós, Outono! 

Mas porque esta aula de geografia? Porque, repito, em 25 de dezembro, quando 

o mundo comemora o nascimento de Cristo, no hemisfério norte, onde fica 

Israel, é inverno; inclusive com a queda de neve! E as Escrituras nos dizem que 

haviam pastores no campo! Pastores no campo, em pleno inverno??? Veja, os 

pastores levavam aos rebanhos para a engorda, até a última estação antes do 

inverno; e então recolhiam os rebanhos para que pudessem suportar o inverno. 

Isto nos mostra que o Messias não nasceu em dezembro! 

E porque então escolheram o dia 25 de dezembro? Voltando à nossa geografia, 

este dia era o dia mais longo do ano, no hemisfério norte, em que a Terra está 

mais longe do sol; um ídolo para os pagãos. E como para eles era o sol que se 

afastava, faziam cultos e sacrifícios para que o sol – que estava indo embora, 

voltasse!!!. Estas festas em dezembro eram com orgias regadas a vinho - daí o 

mês em que se inicia o ano gregoriano ser dedicado a Janus, o ídolo do vinho.  

E como isto tudo entrou para o cristianismo! Foi com a queda do Império 

Romano, quando Constantino se converteu, por conveniência, ao cristianismo. 

Com esta conversão, ele trouxe consigo suas crenças e assim, tanto a nefasta 

doutrina da trindade, quanto suas festas pagãs, adentraram ao cristianismo, 

Dai, o 25 de dezembro ser o domingo dos domingos, quando o ídolo sol é 

chamado para voltar para os seus!  

E aproveitando-se que o Messias diz ser a LUZ, nada mais fácil do que atrelar o 

seu nascimento com o dia do sol! E pior, aproveitando-se da falta de 

conhecimento das Escrituras que tem os ditos cristãos, manipularam as 

Escrituras para mostrar uma ressurreição em um domingo e com isto, FAZENDO 

com que os pretensos cristãos renegassem o quarto mandamento e passarem a 

guardar o dia do sol, semanalmente! 

Kozoq‟yah (corrompido como Ezequiel) já havia visto isto; lemos:  

“Trouxe-me depois para o pátio interior do Templo, e ali, à entrada, entre o 

pórtico e o altar de bronze, estavam cerca de 25 homens de pé, de costas 

voltadas para o Templo de UL, virados para o oriente e adorando o sol”!  

Perceberam, VINTE E CINCO (o dia vinculado ao nascimento do Messias) 

adoradores do sol... E, o dia que todo crente guarda – renegando o 4º 

Mandamento – é o domingo, o dia do sol, em diversas línguas, a exemplo do 

inglês que diz „sunday‟ literalmente...  
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E você ainda quer continuar seguido esta revelação de Kozoq‟yah, guardando o 

domingo, só porque o líder da sua „velha igreja‟ lhe ensinou que o sábado foi 

cravado na cruz e que agora você deve guardar o domingo; isto porque Ele 

ressuscitou no domingo, segundo suas más interpretações das Escrituras???? 

Bem, voltando... mas então porque ao anunciar que vamos falar da Festa de 

Sucot [que, coincidentemente, se comemora já a partir deste primeiro dia da 

semana], acabamos por falar de aniversário? Porque Jo 1:14 diz: 

“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade;” 

No original grego, a palavra “habitou” vem de “Skenê”, traduzida como  

“tabernaculou”, ou seja, a Festa das Cabanas, ou dos Tabernáculos, é uma 

forma de nos lembrarmos – assim como era no deserto – da proteção e 

presença divina, que diz:  

“Porque YAOHUH amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nEle crê, não pereça; mas tenha a vida eterna”.  

E por isto, o vs 14, de Jo 1, acima, diz textualmente “se fez carne e 

tabernaculou entre nós”... E, se se fez carne, nasceu entre nós... Dai, a Festa 

de Sucot ser a real data do nascimento de Yaohu‟shua e não em 25 de 

dezembro como quer os cristãos, seguidores da Igreja Apostólica Romana! 

O Sucot, no deserto 

Após o pecado do Bezerro de ouro, as nuvens da Shekinah (presença ou gloria 

de Yaohushua) desapareceram. No Yom Kipur, no dia 10 de Tishrei, Mehu‟shua 

(corrompido como Moisés) desceu o Monte Sinai com as segundas Tabuas da 

Lei. No dia seguinte, em 11 de Tishrei, ele disse ao povo de Israel para trazer 

doações para a construção do Tabernáculo. Fizeram isto por dois dias [dia 12 e 

13]. E, em 14 de Tishrei, os construtores do Tabernáculo classificaram os 

materiais e no dia seguinte, dia 15, começaram seu trabalho e a Shekinah 

retornou. Esta é a Alegria de Sucot! 

Sucot, como vimos, é também chamada de festa dos Tabernaculos ou Cabanas, 

e é uma imagem profética do Reino que está entre nós – desde a cruz – e que 

também está por vir em plenitude, na Sua Volta! É a comemoração que diz que 

o mundo vai viver em paz e em fraternidade sob o Seu reinado, dentro do 

milênio terreal. 

Após o Yom Kipur, cabanas temporárias são construídas relembrado aqueles 

dias no deserto em que a Lei foi dada para trazer a Salvação àqueles que a 

seguem... 

As sucás, cabanas rudimentares, tradicionalmente são feitas de quatro 

espécies de plantas e o judaísmo, as atrelam a qualidades ou tipos de pessoas 

que juntas, formam o povo do Criador. São elas: 

* O Cidrão que tem gosto, e também um cheiro característico, representa a 

pessoa que aprende e pratica a palavra e boas obras. 
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* O ramo de Palmeira, que tem gosto, no entanto, nenhum cheiro representa a 

pessoa que aprende, mas não pratica a palavra e boas obras. 

* Os Salgueiros, que não tem nenhum sabor e nem cheiro representa a pessoa 

que não atenta a aprender a palavra e nem pratica boas obras. 

* E a Murta, que não tem gosto, mas tem cheiro representa uma pessoa que 

não atenta a aprender a palavra, mas pratica boas obras. 

E o cheiro cítrico do Cidrão (Erva Cidreira ou o tal de Capim Limão), na Sucá 

(cabana), declara a nossa fé na proteção divina e é a essência da festa de Sucot 

– um cheiro suave a YAOHUH! 

É a Sucá que representa a paz, fé, abrigo e o otimismo eterno do 

comportamento humano. Por isto, TAMBÉM, é usada nas cerimônias de 

casamento apontando para o novo lar... 

Como a Sucá torna-se um “Abrigo, e de paz”? Se o Criador queria proteger-nos, 

deveríamos ter abrigo de concretos aço e ferro. Quem pode confiar em algo tão 

frágil como uma Sucá para nos proteger? A Sucá não é feita com armadura de 

aço, mas com fé.  

A Sucá é um lembrete de que todo o Yaoshor‟ul (Israel) habitou em uma Sucá – 

a Sucá da Shekinah/presença do Criador. Vimos que a “nuvem da Gloria” que 

acompanhava os hebreus foi removida após o pecado do “bezerro de ouro”. Os 

Hebreus arrependeram-se e Yaohu‟shua os perdoou no primeiro Yom Kipur. E a 

“Gloria” reapareceu cinco dias mais tarde, naquele Sucot (Tabernaculos)! 

 

Assim, temos Igualdade para todos 

A Sucá apaga as diferenças de classes. Todos são ordenados a estar sobre uma 

Sucá sejam ricos ou pobres. Ela ensina os ricos que os bens físicos não são tão 

permanentes como eles parecem ser, e que não estão sempre no controle de 

suas vidas. Ela ensina aos pobres, que eles podem ter confiança que o Criador 

proverá nas suas vidas. Aquela viúva, observada por Yaohu‟shua, depositando a 

sua pequena oferta, compreendeu isto! Durante a festa de Sucot 

(tabernaculos), os pobres e ricos estão literalmente sob o mesmo “teto” – a 

Sucá. 

Seres humanos têm uma tendência a pensar que está no controle de tudo. 

Sabemos em nossas mentes que não é assim, mas agimos como se nosso 

destino e nosso mundo estão em nossas mãos. Temporárias cabanas – “sucá” – 

mostram-nos que as coisas são bem diferentes. A última palavra é colocar 

nossa confiança no Criador. 

O Rei Shua‟olmoh (corrompido como Salomão), um dos homens mais rico de 

todos os tempos, diz: “tudo é havel (ilusão)”. E “que proveito tem o homem de 

todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol”? E completa: 

“De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema ao Criador e obedeça aos 

Seus mandamentos porque foi para isso que fomos criados”. Ec 12:13  
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Por isto, YAOHUH é a única força estável no mundo, e não os bens materiais ou 

feitos humanos. Este é ponto central da Festa de Sucot! 

Sucot comemora como Yaohu‟shua cuidou dos yaoshorul‟itas (israelitas) quando 

eles “tabernacularam” no deserto, e com o Verbo vindo em carne, 

rememoramos de como YAOHUH cuida de nós, enviando Seu único filho para 

“tabernacular” entre nós. 

E porque uma Festa comemorada por 8 dias? Porque se o Seu nascimento se 

deu no primeiro dia da Sucá, certamente a Sua aguardada Volta, para reinar – 

tabernacular – definitivamente entre nós, se dará no último dia desta festa do 

Sucot!  

O próprio ritual da circuncisão, aos 8 dias da criança, apontava para a Sua 

Volta, em carne, pois era mediante este ritual que o ser humano  - na figura do 

patriarca – passava a pertencer ao Povo de Yaoshor‟ul! 

O Milênio 

Sucot fala sobre o ajuntamento e o milênio. Zochar‟yah (corrompido como 

Zacarias) 14, fala da era milenial. Ele informa da libertação de Yashua‟oleym e 

como o Messias vai ser rei sobre todo o planeta.  

Sucot é uma imagem da era Messiânica, o reinado de 1000 anos de 

Yaohu‟shua. YAOHUH diz a nós através de Zochar‟yah, o profeta, que na era 

messiânica todos irão subir a Yashua‟oleym e celebrar a festa de Sucot. 

Haverá consequências para os que não forem a Yashua‟oleym, de ano em ano 

para adorar Yaohushua:  

“Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Yashua‟oleym 

subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Criador dos Exércitos, e para 

celebrar a Festa dos Tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a 

Yashua‟oleym, para adorar o Rei, o Criador dos Exércitos, não virá sobre ela a 

chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a 

chuva; virá a praga com que UL‟HIM ferirá as nações que não subirem para 

celebrar a Festa dos Tabernáculos” (Zc 14:16-18). 

Yashua‟yah confirma inclusive a guarda semanal do Santo Sábado, dentro do 

milênio! Lemos em Is 66:21- “Toda a humanidade virá para me adorar, sábado 

após sábado, mês após mês, a cada Festa da Lua Nova”. 

Assim, as Festas continuarão a serem rememoradas dentro do Milênio terreal... 

E, a festa de Sucot, será a mais importante no reinado do Messias, porque foi o 

tempo do seu nascimento; porque será o tempo da Sua Volta e ela representa o 

Seu reinado, tabernaculando entre nós; Salve Iman‟ul!  

Portanto, a festa de Sucot simboliza a própria presença de Yaohu‟shua, o nosso 

Messias e Redentor. Yaohu‟shua é “o Tabernáculo de YAOHUH”. Amnao! 

 

HINO FINAL: Louve Shu’odai.mp3 (Salvador) Adon 
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Oremos: Santo Pai... Ajude-nos a estar sempre dispostos a estudar e divulgar 

a Verdade e que as garras de satan não nos arrastem para o erro! Faça de 

nossa Chupa a Sua morada e ajude-nos a mantê-la sempre limpa, varrendo 

dela, as falsas doutrinas que aprendemos ao longo do tempo e que ela seja 

ocupada não só pela Sua Verdade, assim como também pelo Seu amor e assim, 

não sobre espaço para satan agir... Examine as gavetas do nosso coração e nos 

mostre aquilo que nos impede de estar em Sua presença, na plenitude! Esteja 

conosco a todo momento em nosso Caminhar contigo! E, neste momento, 

derrame as Suas bênçãos sobre todos nós que seguimos a Lei Moral... Este é o 

meu desejo e o faço em Nome de Yaohu‟shua... Amnao! 


