
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Êxodo 23:14 
Três vezes no ano me celebrareis festa. 

 
Em todos os anos estudamos as festas bíblicas, celebramos Páscoa, Pentecoste e 
Tabernáculos. 
Nosso site tem essas ministrações para todos que desejam alinhar agenda e vida com as “Santas 
Convocações” do Senhor. www.projetoadoradores.org  
 

Levítico 23:4 
São estas as festas fixas do SENHOR, as santas convocações, que proclamareis 
no seu tempo determinado: 

 
As festas bíblicas não tratam de liturgias, regras ou tradições judaicas. Nelas temos revelação de 
princípios eternos do Reino de Deus. Ao nos aprofundarmos neste conhecimento, abrimos 
caminhos de relacionamento com a Verdade; com o Senhor e Seu Reino.  
 
Em Páscoa, o Cordeiro Jesus nos salva; em Pentecostes, o Espírito Santo nos enche de frutos e 
dons; em Tabernáculos, celebramos a expectativa do cumprimento da vinda de Cristo com a 
colheita do ano; Ele é quem vem tabernacular-se em nós! Dízimos e ofertas passam a ser uma 
ação de fé e palavra profética; descansar e desfrutar da provisão de Deus nos dá motivos de 
gratidão e culto; ter certeza do direcionamento do Senhor para cada projeto à frente nos torna 
pessoas de excelência e ação! 
 
Estamos vivendo os dias de Tabernáculos no tempo desta lição. Colocamos diante do Senhor 
o término da estação de um ano de plantação e colheitas. Agora, vamos cuidar dos três cestos. 
 
Usamos a figura dos cestos de forma didática, isso não é uma doutrina. 
Entendemos que aquilo que o Senhor nos dá pode ser separado em primícias, sustento e semente 
profética para o próximo ano. Você vai entender com mais profundidade sobre isso ouvindo as 
ministrações no site. 
 

A FESTA 

ORGANIZE TUDO EM 3 CESTOS GRANDES 
 
As festas são celebrações. Encerram um ciclo, abrem outro, geram honra, nos 
permitem parar para desfrutar das alegrias de cada estação. 

As Festas das Células são uma oportunidade de estabelecermos marcos, 
“divisores de águas”. 
 
Assim são as Festas Bíblicas.  
Em Tabernáculos, aprendemos sobre OS TRÊS CESTOS.  

CESTO 1 – Primícias para Deus, a Fonte! 
CESTO 2 – Deleites pessoais e em família; prosperidade 
CESTO 3 - Sementes e certezas para a plantação da próxima estação 

 
 

 
 

 

http://www.projetoadoradores.org/


2 Coríntios 9:6 
E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia 
com fartura com abundância também ceifará. 

 
Com os frutos do ano, separamos dízimos e ofertas. 
Fazemos isso todos os meses e semanas da vida cristã, junto à igreja local. Mas, em Tabernáculos 
levantamos uma oferta especial que representa tudo que o Senhor nos deu. Primícias e ofertas 
são altares diante do Senhor. Enquanto o mundo pagão celebra festas de colheita honrando os 
deuses das nações, os filhos do Senhor celebram a Deus! 
 

Hebreus 7:8 
Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de 
quem se testifica que vive. 

 
Os frutos do nosso trabalho são para o nosso sustento e deleite 
Alguém que é fiel ao Senhor recebe a provisão e crescimento. Portanto, nesta festa de 
Tabernáculos, faça uma lista de motivos de gratidão do ano. Passamos a ter um coração mais 
sábio quando contamos os dias, quando consideramos o que já nos aconteceu da parte do 
Senhor, valorizamos e agradecemos. Honre ao Senhor com suas primícias, mas também desfrute 
em família as alegrias do ano! 
 

Isaías 1:19 
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. 

 
O terceiro cesto diz respeito a direcionamentos do Senhor sobre o que faremos no próximo 
ano! 
O Senhor tem prazer em dirigir e provisionar seus filhos. Quando vivemos os princípios do Reino 
de Deus, temos sabedoria, revelações, direcionamento em fé para os passos de crescimento e 
conquistas. É nesse período que o Senhor tem nos dado os temas, as atividades, as ações, 
investimentos e a agenda do próximo ano. Isso vale para a vida da igreja local, mas também para 
sua vida pessoal. 
 

2 Crônicas 20:20 
... Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém! Crede no SENHOR, vosso 
Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas e prosperareis. 
 
Esdras 6:14 
Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que 
profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a 
terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, 
de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. 

 
Quando paramos para celebrar os frutos do ano, com primícias, deleites e planejamento profético, 
a paz, segurança, alegria, confiança do Senhor nos conduzem a passos de fé e prosperidade. 
 
 
4 perguntas a serem respondidas no encontro da Célula. 
 
 

1. Quem de nós ouviu e se lembra dos ensinos sobre Tabernáculos e os três cestos? 
2. O que você já tem aplicado em relação a plantar e colher, ter sementes para cada uma 

das dimensões de ensino dos cestos; dízimos, deleite e palavras proféticas. 
3. Um ano é um ciclo completo estabelecido por Deus. Quem se dispõe a viver essa 

próxima estação de um ano entendendo e praticando os princípios do Reino nas festas 
bíblicas? 

4. Quais passos você e eu podemos dar para usar os cestos e desfrutar da fidelidade, 
liberalidade, provisionamento de Deus e direcionamentos para 2022? 
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