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SÁBADO - O DIA DO SENHOR

Como Adventistas do Sétimo Dia, já declaramos que: 
"As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a Palavra de Deus escrita, dada por 
inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem 
movidos pelo Espírito Santo. Nesta Palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário 
para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de Sua vontade. Constituem o 
padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno 
dos atos de Deus na História." – Crenças Fundamentais, 1

Também declaramos que: 
"Há um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três Pessoas co-eternas. Deus é 
imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da 
compreensão humana, mas é conhecido por meio de Sua auto-revelação. Para sempre é digno de 
culto, adoração e serviço por parte de toda a criação." – Crenças Fundamentais, 2

Hoje declaramos que como Adventistas do Sétimo Dia também cremos que: 
"O bondoso Criador, após os seis dias da Criação, descansou no sétimo dia e instituiu o sábado para 
todas as pessoas, como memorial da Criação. O quarto mandamento da imutável lei de Deus requer 
a observância deste sábado do sétimo dia como dia de descanso, adoração e ministério, em 
harmonia com o ensino e prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa 
comunhão com Deus e uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, um sinal de 
nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antegozo de nosso futuro eterno no reino de 
Deus. O sábado é o sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com Seu povo. A prazerosa 
observância deste tempo sagrado duma tarde a outra tarde, do pôr-do-sol ao pôr-do-sol, é uma 
celebração dos atos criadores e redentores de Deus.” – Crenças Fundamentais, 19

O Sábado ao Longo da Bíblia

O sábado ocupa lugar central em nossa adoração a Deus. Sendo o memorial da Criação, revela as 
razões pelas quais Deus deve ser adorado: Ele é o Criador, e nós Suas criaturas. “O sábado, 
portanto, representa a própria base da adoração divina, pois ensina essa grande verdade do modo 
mais impressionante, como nenhuma outra instituição o faz. A verdadeira base de toda adoração a 
Deus, não apenas aquela praticada no sétimo dia, senão toda a adoração, encontra-se na distinção 
entre o Criador e Suas criaturas. Esse grandioso fato jamais se poderá tornar obsoleto, nem deve 
jamais ser esquecido.” Foi para conservar essa verdade para sempre diante da raça humana que 
Deus instituiu o sábado.

Deus descansou no sábado: O sábado foi um presente maravilhoso deixado a nós por Deus, nosso 
criador na semana da criação. "E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, 
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; 
porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.” Gênesis 2:2-3. O Senhor não 
descansou por necessidade, Deus não Se cansa nem Se fadiga (Isaias 40:28). O verbo descansar, 
shabbath, literalmente significa “cessar os labores ou atividades” (cf. Gênesis 8:22). Deus descansou 
no sétimo dia porque queria que o homem descansasse, Ele deixou um exemplo que deveria ser 
seguido e observado por todos os seres humanos (Êxodo 20:11). Aliás, não há nada que Deus nos 
peça para que façamos que Ele mesmo não tenha feito antes. É um Pai que nos ensina por exemplo 
e não por palavras. Isso é maravilhoso.



Deus abençoou o sábado: Deus não apenas criou o sábado, mas Deus o abençoou. O Comentário 
Bíblico Adventista comenta que "A bênção sobre o sábado implicava que ele fora reservado como 
objeto especial do favor divino e um dia que haveria de trazer bênçãos a Suas criaturas”.

Deus santificou o sábado: Santificar é tornar santo, sagrado, separado e destinado a uso sagrado. 
Deus separou esse dia para uma comunhão especial entre o Criador e Suas criaturas. O sábado não 
só enriquece nosso relacionamento com nosso Senhor, bem como nos lembra quem somos e o 
quanto somos amados por nosso Criador.

Ao examinarmos a Bíblia veremos o sábado por toda ela, desde o Gênesis até o Apocalipse. 
Veremos o sábado em todas as épocas da humanidade, da criação a eternidade:

Na criação - Gênesis 2:2-3  
No deserto (Sinai) - Êxodo 20:8-11  
No maná - Êxodo 16:23-27  
Durante todo o período dos juízes e dos Reis - Isaias 56:2  
Jesus guardou o sábado - Lucas 4:16  
Os discípulos guardaram o sábado - Lucas 23:56  
A igreja cristã (era apostólica) - Atos 13:14; 17:1-2; 18:4  
Na Nova Terra - Isaias 66:22-23

Não há um único texto na Bíblia que mencione qualquer outra dia de adoração que não seja o sétimo 
dia, o sábado.

Se a Bíblia toda menciona o sábado como dia de guarda e adoração, por que as pessoas 
guardam o domingo?

Nos dois primeiros séculos da era cristão não há indícios da guarda de outro dia que não fosse o 
sábado. Registros históricos dão conta que começava uma tendência nas igrejas de Roma e de 
Alexandria para se reunir em outro dia, ou seja, no domingo ao invés do sábado para não serem 
caracterizados como judaizantes, uma vez que o Império Romano alimentava fortes sentimentos anti-
judaicos. Sócrates, historiador do quinto século, escreveu: “Praticamente todas as igrejas do mundo 
celebram os sagrados mistérios no sábado, todas as semanas, embora as igrejas cristãs de 
Alexandria e Roma, por conta de algumas tradições antigas, tenham deixado de fazê-lo.” 
Ecclesiastical History, livro 5, cap. 22, transcrito em Nicene and Post-Nicene Fathers, 2a série (Grand 
Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1979), vol. 2, pág. 132

Começava dentro do Império Romano uma verdadeira veneração ao deus Sol, deus esse cada vez 
mais aceito pelo Imperador e por seus súditos. Era bonito, elegante e moderno adorá-lo. Assim, muito 
cristãos vindos do paganismo e recém-convertidos, sem muita base bíblica, mas com fortes tradições 
pagãs, sentiam-se inclinados a guardar o dia do deus sol ao invés do “Dia do Senhor”.

O quarto século testemunhou a introdução de leis dominicais, primeiro leis de caráter civil e mais 
tarde leis de caráter religioso. O Imperador Constantino introduziu o primeiro decreto dominical civil 
em 07 de março de 321 d.C., refletindo suas próprias origens como adorador do deus sol (sol 
invictus). Precisamos lembrar também que foi ele, Constantino, quem tirou a igreja cristã do 
anonimato e a declarou como uma das religiões oficiais do Império Romano (313 d.C.). Ao fazer isso, 
Constantino elaborou uma organização religiosa para os cristãos, uma vez que até então não havia 
templos nem organização administrativa (era uma igreja perseguida e escondida).

O sistema organizacional criado por Constantino não era universal, mas dava poder e estatus a seus 
seguidores, com lideres religiosos e templos constituidos e doados pelo governo. Assim, essa 
organização religiosa reuniu um concílio no ano 364 d.C. (Concílio de Laodicéia) e nele a Igreja 
Apostólica Romana instituiu a primeira lei dominical religiosa, “se possível, não trabalhar nesse dia”, 
ao mesmo que convidava os cristãos a não “ficarem inativos no dia de sábado, pois deveriam 



trabalhar nesse dia”. Fonte: Concílio de Laodicéia, Cânone 29, in Charles J. Hefele, A History of the 
Councils of the Church From the Original Documents, tradução e edição de Henry N. Oxenham 
(Edinburg: T. & T. Clark, 1876), vol. 2, pág. 316. Veja também SDA Bible Students’ Source Book, 
edição revista, pág. 885, citado no livro Nisto Cremos.

Buscar no youtube.com - Roma uma história mal contada.

Mudança Profetizada

A Bíblia revela que a observância do domingo como instituição cristã tem sua origem no “mistério da 
iniqüidade” (II Tess. 2:7), o qual já se encontrava em operação nos dias de Paulo. Por meio da 
profecia de Daniel 7, Deus revelara Seu conhecimento antecipado quanto à mudança do dia de 
adoração. O chifre pequeno trabalharia no sentido de "mudar os tempos e a lei” (Daniel 7:25).

O próprio catecismo Católico Romano reconhece que os textos bíblicos apontam para a guarda do 
sábado e que coube à igreja a mudança desse dia de adoração como celebração da ressurreição de 
Cristo ocorrida no domingo. Nota: Cristo ressuscitou no domingo justamente para que Ele mesmo e 
Seus discípulos pudessem descansar no sábado (Lucas 23:56). A única cerimonia cristã que 
comemora a ressurreição de Cristo é o “batismo” (Romanos 6:3-5).

Até por volta do ano 1500 a única organização religiosa era a Igreja Apostólica Romana. Em 1534 o 
Rei Henrique VIII separou da Igreja Romana por ter pedido anulação de seu casamento com Catarina 
de Aragão para poder casar com Ana Bolena. Nasceu assim a segunda organização religiosa da era 
cristã, a Igreja Anglicana. Na verdade cópia da igreja romana mas coordenada pelo rei inglês.

Também nesse período o padre Martinho Lutero começou seu movimento de reforma, em 31 de 
outubro de 1517 ele pregou na porta de sua igreja, Wittemberg, as 95 teses da justificação pela fé. 
Lutero nunca pretendeu se desligar da Igreja Romana, mas lutou para que ela aceitasse o quão 
distante estava da Bíblia, especialmente no tocante a salvação (salvação pela fé). A própria igreja 
usou o assunto do sábado para rebater o argumento de Lutero quanto ao uso da Bíblia. John Eck, um 
dos defensores da fé católica, reivindicou a autoridade da igreja acima da Bíblia ao argumentar com 
Lutero: "As Escrituras ensinam: ‘Lembra-te do dia de sábado para o santificar; seis dias trabalharás e 
farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus’, etc. Entretanto, a Igreja 
mudou o sábado para o domingo com base em sua própria autoridade, e para isto você [Lutero] não 
tem Escritura” (John Eck, Enchiridion of Commonplaces Against Luther and Other Enemies of the 
Church, tradução de Ford L. Battles, 3a edição (Grand Rapids: Baker, 1979), pág. 13)

Lutero teve uma compreensão parcial do texto bíblico e todos os outros reformadores (Calvino, 
Wesley, Wycliffe, Knox, etc) seguiram a linha da justificação pela fé pregada por Lutero e não 
buscaram o restante das verdades bíblicas.

Vale lembrar que durante todo esse tempo, sempre houve cristãos sinceros que defenderam a Bíblia, 
viveram de acordo com ela e inclusive eram guardadores do sábado conforme ensinam as escrituras. 
Muitos desses cristão deram a vida em defesa da Bíblia e da obediência a ela.

Lei de Deus

O sábado é apenas um dos mandamentos da “Lei de Deus” (Êxodo 20:3-17). Muitos argumentam 
que essa Lei foi abolida por Jesus, mas novamente o fazem sem nenhuma base bíblica. Jesus 
mesmo declarou que não veio para revogar a lei (Mateus 5:17). Jesus também disse que nada seria 
alterado na lei (Mateus 5:18). “Se Me amardes, guardareis o Meus mandamentos” (João 14:15). “Se 
queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos” (Mateus 19:17). Paulo ainda reforçou: 
“Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma! Antes, confirmamos a lei” (Romanos 3:31)

http://youtube.com


O sábado (quarto mandamento) não é mais importante que nenhum dos outros mandamentos. Todos 
os mandamentos da Lei de Deus são igualmente importantes: “Qualquer um que guarda toda a lei, 
mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.” Tiago 2:10. Mas por saber que o sábado 
seria o mais atacado e o mais rejeitado ponto da lei, Deus fez dele um sinal: “santificai os Meus 
sábados, pois servirão de sinal entre Mim e vós, para que saibais que Eu sou o Senhor, vosso Deus” 
Ezequiel 20:20.

A observância do sábado, especialmente para os cristãos do "tempo do fim”, foi colocado por Deus 
como um sinal, um “selo" sobre seu povo.

Selo de Deus

O que é um selo?? Originalmente os reis e autoridades selavam suas correspondências para garantir 
que não seriam abertas, lidas ou adulteradas durante o percurso até o destinatário. Selo portanto, era 
uma marca feita por essa autoridade e dava autenticidade a carta e/ou documento que era lido. O 
selo deveria conter algumas informações: o nome do dono do selo, seu título e a jurisdição de seus 
domínios.

O quarto mandamento é o único que apresenta essas características e traz essas informações: 
Nome do dono do selo: “Senhor teu Deus” 
Título do dono do selo: “Criador - Aquele que fez” 
Jurisdição do dono do selo: “Os Céus e a Terra, o mar e tudo que neles há” (Êxodo 3:11)

Deus tem uma bênção especial para aquele que neste tempo do fim “guardam os mandamentos de 
Deus e têm a fé em Jesus” (Apocalipse 14:12). Estes serão especialmente perseguidos pelo Dragão 
(Apocalipse 12:17), pois esse poder (chifre) esta tentando mudar “os tempos” e “a Lei” (Daniel 7:25). 
Haverá um dia em que toda a humanidade lançará perseguição contra os remanescente de Deus, os 
guardadores da lei e do sábado. Profeticamente conhecemos isso como “decreto dominical”. Já 
existe um forte movimento mundial unindo líderes políticos e religiosos nessa direção (ver palestra 
Michelson Borges em criacionismo.com.br). Isso não é novo, sempre houve movimentos nessa 
direção, e por enquanto os anjos de Deus estão segurando os quatro ventos (Daniel 7:1), até que a 
Terra esteja madura para esse acontecimento. O fato é que estamos mais perto dele do que jamais 
estivemos e precisamos ter firme convicção de nossa fé.

A Bênção do Sábado

Quando pensamos no sábado, precisamos lembrar de algumas coisas:

1. Deus é amor (I João 4:8), ou seja, se ele nos ordena santificar o sábado, o faz por amor a nós.

2. Precisamos do sábado em nossa vida. “O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem 
por causa do sábado” (Marcos 2:27) - ao parar com nossas atividades rotineiras, não trabalhar, 
não comprar, não vender, fugir de todas as atividades regulares e seculares, mesmo do lazer 
comum, e dedicar esse dia para comunhão com Deus e serviço ao semelhante, crescemos muito 
espiritualmente e nos aproximamos mais de nosso Criador. Se Deus não tivesse separado um 
dia para adoração a ganância humana tornaria a todos “escravos".

3. Quando tiramos o sábado de nossa vida nos afastamos definitivamente de Deus. Uma vez que a 
observância desse dia nos leva para perto dEle, nos afastarmos dele nos leva, obrigatoriamente, 
para longe se nosso Salvador. 
"Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo 
dia; se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não 
seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras 

http://criacionismo.com.br


vãs, então, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei 
com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse.” (Isaias 58:13-14)

4. Não pode ser qualquer outro dia da semana, tem que ser o sábado. Deus é um Deus de ordem, 
um Deus zeloso (Êxodo 20:5; 34:14; Josué 24:19). Ele sabia que se deixasse livre para 
escolhermos, na verdade não teríamos dia nenhum. Por isso Deus escolheu, separou, abençoou 
e santificou o dia de sábado, e só a este dia (Êxodo 20:11) e a nenhum outro dia mais.

5. Biblicamente falando, o sábado deve ser observado de pôr do sol a pôr do sol (Gênesis 1:5; 
Marcos 1:32).

6. A sexta feira é chamada na Bíblia de “dia da preparação” (Marcos 15:32). Este é o dia que 
antecede o sábado, é quando nos preparamos para ele. Casa, carro, roupa, comida, etc, tudo 
deve estar pronto para o “dia do Senhor”. Para que o sábado seja de fato um dia 
“deleitoso" (Isaias 58:13)

Devemos seguir o exemplo de Cristo

1. Ele regularmente participava da adoração nas sinagogas (Marcos 1:21; 3:1-4; Lucas 4:16-27; 
13:10).

2. Ele fazia mais que simplesmente prestar culto, desfrutava da comunhão com outros (Marcos 
1:29-31; Lucas 14:1).

3. Gastava tempo fora de casa (ar livre) (Marcos 2:23)

4. Praticava atos de misericórdia. Sempre que possível, curava os doentes e aflitos (Marcos 
1:21-31; 3:1-5; Lucas 13:10-17; 14:2-4; João 5:1- 15; 9:1-14). Quando criticado por Seus atos de 
amor aos sábados, Jesus respondeu “É lícito, nos sábados, fazer o bem” (Mateus 12:12)

O Senhor do sábado convida a todos a que sigam o Seu exemplo. Aqueles que atendem o Seu 
chamado desfrutam do sábado como dia de deleite e festa espiritual – um antegozo do Céu. 
Descobrem que “o sábado foi designado por Deus para prevenir o desencorajamento espiritual. 
Semana após semana, o sétimo dia conforta a nossa consciência, assegurando-nos que, a despeito 
de nossos caracteres imperfeitos, somos completos em Cristo. Suas realizações no Calvário servem 
como nossa expiação. Ingressamos em Seu repouso” Nisto Cremos, pág. 352.


