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SÁBADO - O DIA DO SENHOR

O Sábado ao Longo da Bíblia

Deus ____________ 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 ____________ o sábado: Deus não apenas criou o sábado, mas Deus o abençoou.
Deus ____________ 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.

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

Se a Bíblia toda menciona o sábado, por que as pessoas guardam o domingo?

Registros históricos dão conta que começava uma tendência nas igrejas de ________ e de ____________ 
para se reunir em outro dia, ou seja, no domingo ao invés do sábado para não serem caracterizados como 
judaizantes.
O quarto século testemunhou a introdução de leis ___________, primeiro leis de caráter _______ e mais 
tarde leis de caráter _____________. 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).
O sistema organizacional criado por ____________ não era universal, mas dava poder e estatus a seus 
seguidores. Assim, essa organização religiosa reuniu um concílio no ano 364 d.C. (Concílio de _________) 
e nele a Igreja Apostólica Romana instituiu a primeira lei dominical religiosa.
Buscar no youtube.com - Roma uma história mal contada.

Mudança Profetizada

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).
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 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.

http://youtube.com


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)
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.

Selo de Deus

Selo era uma marca feita por uma 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).(ver palestra 
Michelson Borges em criacionismo.com.br).

A Bênção do Sábado

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)
3. Quando tiramos o sábado de nossa vida nos afastamos definitivamente de Deus.
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).
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).

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 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)

http://criacionismo.com.br

