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Nota de tradução: O autor do artigo usa a terminologia “tabernáculo”, porém a palavra usada no original é 

sukkah que tem mais a ver com uma “tenda, uma cabana, algo temporário e provisório”, prefiro, portanto usar 

esta definição.  Também tomei a liberdade de inserir algumas informações que julgo ser importante para uma 

plena compreensão. Boa leitura. 

1. A PROMESSA DA RESTAURAÇÃO DA TENDA DE DAVI 

 

a.  Em setembro de 1982, o Senhor disse: “Eu vou mudar o entendimento do cristianismo na terra 

em uma geração”.  

Em maio de 1983, Ele disse: "Eu vou estabelecer a oração 24 horas por dia, no espírito da Tenda 

de Davi.”. 

Esta foi uma profecia de determinação de Deus para estabelecer a oração 24/7 em todo o 

mundo. Eu combino estas palavras proféticas em uma mensagem: Eu vou mudar a expressão do 

cristianismo estabelecendo a oração 24/7 no espírito da tenda de Davi. Era como se o Senhor 

fizesse uma pausa por um ano entre cada fracção do parágrafo profético. 

 

b. Em 750 A.C, Amós profetizou a restauração do tabernáculo de Davi. 

11 “Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caído, e repararei as suas 
brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos; 12 para 
que eles possuam o resto de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o 
Senhor, que faz estas coisas. 13 Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que o que lavra 
alcançará ao que sega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente; e os montes destilarão 
mosto, e todos os outeiros se derreterão. 14 Também trarei do cativeiro o meu povo Israel; e 
eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão; plantarão vinhas, e beberão o seu 
vinho; e farão pomares, e lhes comerão o fruto. 15 Assim os plantarei na sua terra, e não serão 
mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.”. (Am. 9.11-15) 
 

1. Naquele dia: fala de um momento específico da história relacionada com o retorno do 

Senhor. 

2. Eu levantarei: fala de um processo em todas as áreas espirituais, políticas e missionária. 

3. Como nos dias antigos: fala dos aspectos físicos e políticos na terra de Israel 

4. Resto de Edom: fala de alcançar os árabes e muçulmanos para Cristo. Uma chave para 

ganhar os muçulmanos para Jesus é o corpo funcionar no espírito da tenda de Davi. 

5. Trarei do cativeiro: inclui os sobreviventes judeus do Holocausto. 

 

c. A Profecia de Amós liga o tempo da reconstrução da tenda de Davi para uma geração - quando 

Israel for restaurado à sua terra de uma maneira que ela nunca iria ser tirada deles. (v. 15). 

d. Israel foi restaurado à sua terra em maio 1948, é a única geração em que esta profecia poderia 

ser cumprida. Ela marcou o início da época em que o espírito da tenda de Davi seria liberado - 

conectado à colheita do remanescente de Edom (árabe e nações islâmicas). 

e. O Senhor plantou Israel na sua terra três vezes - na geração de Josué (cerca de 1400 A.C), na 

geração de Zorobabel (538 A.C), e em maio de 1948 (a única vez que eles não serão arrancados). 

Sabemos que o Estado de Israel, fundado em 1948 não será expulso da terra porque a Escritura 
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profetiza que Israel no fim dos tempos permanecerá na terra cercada pelas nações (Zc 12-14) 

com um remanescente, sobrenaturalmente preservado até Jesus entregá-los. (Joel 2:32). 

 

2. ORAÇÃO NO ESPÍRITO DA TENDA DE DAVI: 8 CARACTERÍSTICAS 

 

a. Oração que é conduzida pela adoração profética, ou seja, por cantores e músicos com um espírito 

profético (1 Cro 9.33;. 16:04; 2 Cro 29.25). 

1 Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado... 4 E 

pôs (Davi) alguns dos levitas (músicos) por ministros perante a arca do SENHOR; isto para 

recordarem, e louvarem, e celebrarem ao SENHOR Deus... (I Cro. 16.1-4). 

1. Israel apoiou cantores e músicos em uma ocupação de tempo integral (1 Cro 9.33; 16.37; 23.05; 

25.7, 2 Cro 8.12-14, 31.4-6, 16; 2 Cro. 34.9, 12; Ne 10:37-39, 11.22-23; 12. 44-47; 13.5-12). 

33 Destes foram também os cantores... porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-

se naquela obra. (1 Cro 9:33) 

2. Davi ordenou aos reis de Israel após ele estabelecer músicos de tempo integral e cantores como 

Deus revelou a ele (2 Cro 29:25;. 35:4, 15; Esdras 3:10-11;. Neemias 12:24, 45-47). 

 
25 E pôs (Ezequias) os levitas (cantores e músicos) na casa do SENHOR com címbalos, com 
saltérios, e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do 
profeta Natã; porque este mandado veio do SENHOR, por mão de seus profetas. (2 Crônicas 
29:25) 
 

b. Oramos para a liberação completa do propósito de Deus para Israel, que inclui Jesus como filho de 
Davi reinando em Jerusalém e sendo exaltado sobre todas as nações (Is 2:3; 4:4-6; 24:23, 62:1, 7, 
65:18, 66:20, Jer 03:17;. Joel 3:17;. Mic 4:2; Zc 6:12-13;. 8:2-3). 

 
c. Nós oramos por justiça em misericórdia - a liberação dos caminhos de Deus no governo e na 

sociedade (Is 16:05). 
 

16 Porque o trono se firmará em misericórdia, e sobre ele na tenda de Davi se assentará em 
verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. (Isaías 16:5).  

 
d. Oramos para a colheita, para o "resto da humanidade." A primeira aplicação na Escritura da 

restauração da tenda de Davi foi relacionada para os gentios serem salvos (Atos 15:16-17). Em cerca 
de 50 DC, Tiago citou a profecia de Amós sobre a tenda de Davi que está sendo restaurada (Atos 
15.16-17). 

 
16 Depois disto voltarei, E reedificarei a tenda de Davi... 17 Para que o restante dos homens 

busque ao Senhor, E todos os gentios (nações), sobre os quais o meu nome... (Atos 15.16-17) 

e. Oração que é energizada pela intimidade com Deus e por contemplar Sua beleza e amor (Sl 27:4). 

4 ... para contemplar a formosura do SENHOR, e inquirir no seu templo. (Salmos 27:4).  
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f.  Oramos por direção de Deus, inquirindo do Senhor a Sua vontade e estratégias proféticas. 

g. Oramos por proteção divina (Salmo 91:1-14). Quase todo o Salmo 27 é sobre Davi recebendo 

proteção de seus inimigos e julgamento de Deus. (Refiro-me a isso como o "princípio Gósen"). 

Deus coloca a sua marca de proteção em Seu povo antes dele abater a terra (Apocalipse 7:3). 

Outros crentes (gentios) serão marcados por Deus (Ap 9:4). Em Êxodo, Israel recebeu um "sinal de 

proteção" em suas portas que salvou os primogênitos dentre os mortos. O princípio "Gósen" 

(Êx.8:22-23; 9:04, 6, 26). 

h. Oramos para a plenitude dos propósitos de Deus. Davi prometeu lutar pela plenitude de propósitos e 

bênção (Sl 132:1-5) de Deus. A Igreja será preenchida com a glória, o amor do Espírito, o poder, a 

sabedoria e a bênção (2 Crônicas 5:13, Hab 2:14;. Ef 5:27). 

 

3. A TENDA DE DAVI 

 

a. Ela tem uma expressão espiritual. O corpo de Cristo em adoração profética como pode ser 

visto ao redor do trono. 

Ela tem uma expressão política. Através a sociedade de que o governo justo do trono de 

Deus. 

Ela tem uma expressão missionária. Crentes, proclamando o evangelho do reino a todas as 

nações. 

Ela tem uma expressão escatológica. Enfatizando o Filho de Davi reinando de Jerusalém. 

É o governo de Deus (formas e energia) liberado na terra que flui da oração com adoração. 

b. Davi foi o primeiro a estabelecer o dia e a noite de adoração profética em Jerusalém, ele era 

o rei do governo de Israel (trono de Davi), e ele proclamou o Reino aos gentios (Sl 67-68). 

c. Ela é expressa por meio da igreja internacional em toda tribo, língua da terra. 

Ela é expressa através do remanescente messiânico na terra restaurada e estado de Israel. 

d. É a convergência do céu e da terra no contexto do Novo Um Homem (de crentes judeus e 

gentios), sob a autoridade de Jesus, o Filho de Davi regendo as nações a partir de Jerusalém. 

Articula a restauração da oração, adoração e o espírito de profecia na Igreja com o 

movimento de missões e com o remanescente messiânico na terra restaurada e estado de 

Israel. Ela conecta três dimensões - Igreja orando, o movimento messiânico, e o Estado de 

Israel (com o governo justo que entra sob a autoridade de Jesus a partir do trono de Davi). 

e. Ela se manifesta em parte, nesta época (com aumento continuo) e em plenitude no Milênio. 

A plenitude da restauração da tenda de Davi ocorre somente após Jesus voltar para governar 

todas as nações do trono de Davi em Jerusalém, no contexto de adoração com intercessão. Ele 

só será completamente restaurado no governo milenar de Jesus com base na adoração davídica 

24/7. 

f. Hoje, existem três casas em guerra na terra disputando a dominação global nesta geração. 

1. Islã Radical: Globalmente eles declararam a Jihad contra Israel e o Ocidente. 

Isto é um Jihad ativamente violenta ou um jihad cultural. (Jihad é um conceito 

essencial da religião islâmica e significa "empenho", "esforço". Pode ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
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entendida como uma luta, mediante vontade pessoal, de se buscar e conquistar 

a fé perfeita). 

2. Humanismo secular militante: Eles procuram impor suas crenças sobre o 

resto da sociedade. Eles trabalham para impor sua visão de mundo através 

de instituições culturais e educacionais. Por exemplo, a MTV apresenta uma 

cultura de 24/7 a música com um sistema de valores impactando uma 

geração. 

3. Casa do Senhor: O Senhor está levantando casas de oração no espírito ds 

tenda de Davi. Há uma nova expressão do Cristianismo com o espírito de 

devoção e coragem. Eles renunciar às coisas deste mundo e vivem com o 

propósito supremo de ver o valor de Jesus ampliado e a expansão do reino 

de Deus. 

g. Enchendo a programação: Em nossos primeiros 10 anos, fomos desafiados a manter o fogo 

no altar 24/7. 

h. Enchendo a terra: Em nossos próximos 10-20 anos ou mais, somos desafiados a ver 24/7 

oração com louvor em cada tribo, e língua. Nós procuramos suscitar e favorecer outros nas 

nações. 

i. Enchendo as taças: Em nosso futuro, juntamente com muitos outros intercessores, somos 

desafiados a encher as taças no céu (Apocalipse 5:8). Isto levará à plenitude do Espírito na 

Igreja. 

 

4. A PROFECIA DE ISAIAS – SOBRE O MOVIMENTO DE ORAÇÃO E ADORAÇÃO NO FIM DOS TEMPOS 

 

a. Isaías profetizou ministérios de oração contínua de 24/7 até a volta de Jesus (Isaías 62:6-7). 

Apenas uma geração verá o cumprimento da promessa de Deus para "definir" sentinelas 

(intercessores) em seus lugares clamando 24/7 até Jerusalém torna-se um louvor na terra (o 

que ocorre quando Jesus voltar). 

6 Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se 

calarão, ó vós, os que fazeis lembrar ao SENHOR, não haja descanso em vós... Nem deis a ele 

descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra.  

Isaías 62:6-7 

b. Isaías profetizou sobre um movimento global de intercessão e adoração (Isaías 24:14-16; 42:10-

12) que seriam dinamicamente ligados à volta de Jesus (Is 42:13), e os seus juízos (Isaías 42:14-

15 ). 

10 Cantem ao Senhor uma nova canção! Deixem seu louvor ser cantado desde os confins da 

terra... 11 que o deserto e suas cidades levantem a voz, as vilas de Quedar (Arábia Saudita), 

que os habitantes de Sela (Jordânia) gritem de alegria... 13 O Senhor sairá (segunda vinda de 

Jesus) como um soldado, como um soldado inflamado pela fúria da batalha (Isaias 42.11-13). 

14 Eles levantam a voz, cantando de alegria... das partes mais distantes nós os ouvimos 

cantar... (Isaias 24.14-16). 
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c. A convergência do santuário de adoração celestial ao movimento de adoração terrena no fim 

dos tempos é descrita por Isaías (Is 24, 26, 42, 62). 

 

9 Depois disso, olhei; e diante de mim estava uma multidão, grande demais para ser contada, 

de toda nação, tribo, povo e lingua. Eles estavam em pé, diante do trono... 10 e clamavam: A 

vitória pertence a nosso Deus... e ao Cordeiro (Ap. 7.9-10) 

 

1 Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: 

Aleluia! A vitória, a glória e o poder de nosso Deus... 6 Ouvi algo semelhante ao som de uma 

grande multidão...: Aleluia! O Senhor, Deus dos Exércitos, começou a reinar. (Ap. 19.1-6). 

 

5. A GERAÇÃO DA TRANSIÇÃO 

 

a. Há um período de transição, a partir do momento que Davi foi ungido para quando ele se 

encontra em posição de mudar a cultura do reino.  O sistema de Saul foi totalmente funcional 

quando Davi tinha apenas uma harpa, uma palavra profética e a unção do Espírito Santo,  ainda 

sem finanças, um exército ou apoio do governo. Tribo por tribo, família por família, pessoa a 

pessoa, todo o Israel tinha que decidir se iria ser fiel à casa de Saul, ou a casa de Davi?  

 

b. Os filhos de Issacar nos ensinar três princípios importantes. (1 Cr. 12:32). 

 

32... dos descendentes de Issacar, homens que entendiam os tempos e sabiam o que Israel 

deveria fazer, havia 200 líderes, e todos os seus companheiros estavam sob seu comando. 

 

1. Compreensão dos tempos: Eles tinham uma visão profética sobre o que Deus 

estava fazendo. 

2. Deveria fazer: Eles sabiam o que Israel deveria fazer.  Ação prática. 

3. 200 líderes: seus irmãos seguiram seu rumo. Unidade sustentada. 

 


