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Caro Leitor,
Este livro é uma oferta dos seus amigos
Adventistas do Sétimo Dia.
Usando a Bíblia como fonte e guia, ele
revelar-lhe-á, por sua vez, uma oferta de
Deus para toda a humanidade e para cada
indivíduo. Encontrá-la-á no tempo – um
tempo para si.
Em Um Tempo para Si: Porquê?, o leitor
terá a oportunidade de verificar, através
de um conjunto coerente e sólido de
informações, o que a Palavra revela sobre
o lugar e a importância atribuídos por Deus
à Sua lei de amor, num relacionamento
protector e restaurador com o homem.
Qual é, afinal, a importância do tempo,
para Deus? Como se perdeu e como se
pode reencontrar esse tempo que Deus
nos oferece?
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1

À Procura do Dia
do Senhor na Bíblia

U

m cristão crê que Jesus é o Salvador e
vive de acordo com os ensinos da Bíblia.
No seu livro Handbook of Denominations
in the United States (Manual das Denominações
nos Estados Unidos), o ex-editor da Christian Herald, Dr. Frank S. Mead, resumiu a história e as
doutrinas de cerca de 220 denominações cristãs.
Ele afirma que, embora cada denominação tenha
as suas tradições e doutrinas exclusivas, partilham a crença comum de que a Bíblia é a Palavra
de Deus e a bitola para cada acção.1
A Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, é escrita por servos de Deus, inspirados. Através da Bíblia, Deus transmite o conhecimento
necessário à salvação do homem. Só por meio
dela podemos encontrar a base das nossas crenças e o padrão para as nossas acções. Da Bíblia,
5

temos um relato fidedigno dos actos de Deus ao
longo da História, a pedra de toque de uma experiência religiosa, de doutrinas peremptórias e
o conhecimento de um carácter santificado.2

A Origem do Sábado
O que diz a Bíblia sobre o Dia do Senhor? Génesis, o primeiro livro da Bíblia, narra a origem
do Sábado.
“Assim os céus, e a terra, e todo o seu exército foram
acabados. E havendo Deus acabado, no dia sétimo, a
Sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de
toda a Sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia
sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a
Sua obra, que Deus criara e fizera” (Génesis 2:1-3).

O ciclo semanal de sete dias não aconteceu
devido a um fenómeno natural, como os movimentos da Terra à volta do Sol ou da Lua à volta
da Terra. A origem da observância do Sábado no
sétimo dia de uma semana de sete dias só pode
ser encontrada na Palavra de Deus. No princípio,
o Sábado foi instituído no Éden, tal como o foi o
casamento.
Deus é o Criador e nós somos criação Sua. O
Sábado estabelece o fundamento da verdadeira
adoração, e é uma instituição santa, que nos recorda periodicamente, e nos ensina, as razões
pelas quais devemos adorar o Deus Criador.
Deus separou o sétimo dia para que o Seu povo
pudesse ter um relacionamento amoroso com
Ele através deste tempo santo. Nele pode experi6

mentar-se descanso físico, emocional e espiritual, bem como paz.

Os Dez Mandamentos e o Sábado
O ensino da instituição do Sábado foi apresentado repetidamente nos Dez Mandamentos que
foram dados aos israelitas no Monte Sinai.
“Lembra-te do dia do Sábado, para o santificar. …
Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o
mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou:
portanto, abençoou o Senhor o dia do Sábado e o santificou” (Êxodo 20:8-11).

Alguns cristãos dizem que os ensinos dos Dez
Mandamentos não são tão importantes nesta
era, porque estamos a viver sob o Novo Testamento. Mas Cristo não ensinou essa doutrina.
Ele disse: “Não cuideis que vim destruir a lei ou
os profetas: não vim ab-rogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo que, até que o céu e
a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido” (Mateus
5:17-18).

Cristo e o Sábado
Ensinou-nos Cristo a guardar um dia específico? Ele declarou ser o Senhor do Sábado (Mateus 12:8).
O próprio Cristo foi Quem estabeleceu o Sábado, portanto, só Ele tem autoridade para o abolir
ou mudar a promessa a ele ligada para outro dia;
7

mas Ele nunca aboliu ou mudou o Sábado, o sétimo dia da semana.
Os quatro evangelhos do Novo Testamento relatam que Cristo guardou o Sábado e o abençoou, e que também ensinou os Seus discípulos
a mantê-lo santo. O livro de Lucas relata que Jesus guardou o Sábado: “E, chegando a Nazaré,
onde fora criado, entrou num dia de Sábado, segundo o Seu costume, na sinagoga, e levantou-Se para ler” (Lucas 4:16). Guardar o Sábado era
um dos costumes de Jesus.
Cristo libertou as pessoas do pesado fardo de
milhares de regras e tradições para o Sábado, feitas pelos homens, o que mostrou que o Sábado
era para abençoar a raça humana. Ele curou os
doentes no Sábado e mostrou que Deus trabalhava até no Sábado para enriquecer e preservar
a vida. Ele também compreendia a importância e
a santidade do Sábado. Disse: “E orai para que
a vossa fuga não aconteça no Inverno, nem no
Sábado” (Mateus 24:20). Os discípulos de Jesus
guardavam o Sábado de acordo com os Seus
ensinos.
Quando os discípulos de Jesus retiraram o corpo de Cristo da cruz e o levaram para o sepulcro,
o Sol estava a pôr-se e o Sábado estava perto.
Os discípulos e as mulheres que trabalhavam
com eles tiveram que suspender os preparativos
do sepultamento para guardar o Sábado. Lucas
relata que “... e no Sábado repousaram, conforme o mandamento” (Lucas 23:56).
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Os Apóstolos e o Sábado
Após a Ressurreição
Como é que os apóstolos da Igreja dos primeiros séculos trataram o Sábado depois da ressurreição de Cristo? O livro de Actos, que relata o
princípio do Cristianismo, testemunha repetidas
vezes que os discípulos ainda guardavam o Sábado. Durante as suas primeiras viagens missionárias mundiais, Paulo e os seus companheiros
pregaram em Antioquia, da Pisídia, e, “entrando
na sinagoga, num dia de Sábado, assentaram-se”. A pedido da congregação, “no Sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir
a Palavra de Deus” (Actos 13:14, 42, 44).
Este livro do Novo Testamento mostra que Paulo,
o apóstolo para os gentios, seguia o exemplo de
Cristo e guardava o Sábado no mundo estrangeiro. “E Paulo, como tinha por costume, foi ter com
eles; e, por três sábados, disputou com eles sobre
as Escrituras” (Actos 17:2). Guardar o Sábado fazia parte da vida de Paulo. O livro de Actos testifica
que Paulo não quebrou este mandamento, quer
estivesse nas sinagogas judaicas, quer entre os
gentios (Actos 13:14, 42, 44; 16:13, 18:4, 11).

A Ressurreição e o Sábado
Embora existam incontáveis testemunhos no
Novo Testamento sobre a guarda do Sábado,
muitos cristãos argumentam que guardam o
Domingo de forma a celebrar a ressurreição de
Cristo. Citam versículos bíblicos, tais como Ac9

tos 20:7, I Coríntios 16:1 e 2, Gálatas 4:10 e 11,
Romanos 14:5 e Apocalipse 1:10, para justificar
a sua guarda do Domingo. Mas os leitores da Bíblia, que têm uma noção do que está por detrás e
do contexto destes versículos, verão que eles de
forma alguma advogam a mudança do Sábado
do sétimo dia, como dia de descanso e adoração, ou que o Domingo é santo.
Não há um único versículo no Novo Testamento
que diga que os discípulos ou os primeiros cristãos guardavam o Domingo, como dia sagrado,
depois da crucificação e ressurreição.
Há oito referências ao “primeiro dia” no Novo
Testamento (Mateus 28:1; Marcos 16:2, 9; Lucas
24:1; João 20:1, 19; Actos 20:7; I Coríntios 16:2),
mas nem um único versículo sugere que os discípulos da Igreja dos primeiros séculos fizeram
uma reunião de celebração em honra da ressurreição.
O Novo Testamento não se refere ao Sábado
como tendo sido abolido ou mudado para qualquer outro dia. A ressurreição de Cristo é o foco
da nossa fé. “E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou” (I Coríntios
15:13). Mas pode ela substituir uma outra certeza: o sistema do Sábado, que foi estabelecido
por Deus desde o princípio, apresentado nos
Dez Mandamentos, observado por Cristo, e guardado santo pelos discípulos? Quem pode decidir nessa questão? A cruz de Cristo testifica da
dignidade e natureza imutável da lei de Deus. A
crucificação declara que Deus ama os pecado10

res, e que a lei do Céu não pode ser mudada,
conforme foi evidenciado pelo sacrifício do Filho
de Deus. Portanto, Paulo, na sua carta à Igreja no
mundo gentio, escreveu: “Anulamos, pois, a lei
pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei” (Romanos 3:31).

O Dia do Senhor na Bíblia
Qual é o dia indicado na Bíblia como Dia do
Senhor? Não há um único versículo que diga que
o primeiro dia da semana (Domingo) foi fixado
como Dia do Senhor. Se o Dia do Senhor tinha
de ser num dos dias da semana, a Bíblia afirma
claramente que é o sétimo dia. Esta afirmação é
apoiada em Êxodo 20:10, onde Deus declara que
“o sétimo dia é o Sábado do Senhor teu Deus”, e
em Mateus 12:8 onde Jesus diz que “o Filho do
homem é Senhor do Sábado”.
Através da Bíblia, podemos ver que o Sábado
do sétimo dia era o dia sagrado que o povo de
Deus guardava como dia de adoração. O Novo
Testamento testemunha que até depois da crucificação e da ressurreição de Cristo, e do Pentecostes, os discípulos e a Igreja dos primeiros séculos guardaram o Sábado do sétimo dia como
dia sagrado. Portanto, podemos estar confiantes
de que o Sábado do sétimo dia, que foi estabelecido por Deus no Éden, reafirmado nos Dez Mandamentos, e guardado por Cristo e pelos Seus
discípulos, é o dia que também devemos guardar
como Dia do Senhor.
11

1. Frank S. Mead and Samuel S. Hill, ed., Handbook of Denominations, 8th ed. (Nashville: Abingdon Press, 1985).
2. Westminster Faith Confession. Lee, Jong Sung translated,
7th ed. [Korean Christian Book House, 1970] pp.1-4.
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O Primeiro Dia da
Semana no Novo
Testamento

E

m geral, a maioria das pessoas que frequentam uma igreja prestam culto no
primeiro dia da semana, Domingo, a que
chamam o Dia do Senhor, em vez de observarem
o sétimo dia, o Sábado, que é o dia de repouso
bíblico. Alguns desses crentes acreditam que o
Domingo é o Sábado mencionado nos Dez Mandamentos (Êxo. 20:8-11). Por outro lado, muitos
outros crentes acreditam e ensinam que o dia de
repouso era, originalmente, o sétimo dia (Sábado), mas que, depois da ressurreição de Jesus
no primeiro dia da semana (Domingo), Ele proclamou que o primeiro dia devia ser santificado
como sendo o dia de repouso (Sábado). Por
isso, chamam ao Domingo o Dia do Senhor. Um
exemplo desta afirmação encontra-se no livro Criticizing Cults, pág. 253, de Young-Gwan Park:1
13

“Em muitos lugares do Novo Testamento, é mostrado que, depois da ressurreição de Jesus, o dia de
repouso (Sábado) foi observado no primeiro dia. Em
João 20:1, Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro
dia da semana e disse que o primeiro dia devia ser observado como dia de repouso (Sábado).”

Será esta declaração biblicamente válida?

 Verdade expõe um Mito
A
(A história das patas da aranha)
Há muitas situações em que uma coisa, que
se assume como sendo verdadeira durante um
longo período de tempo, é gradualmente aceite
como uma verdade provada, especialmente se a
maioria acreditar nela. Vejamos um exemplo.
Por volta do ano 350 a.C., o filósofo grego Aristóteles afirmava que a aranha tinha seis patas.
Dois mil anos mais tarde, toda a gente ainda
acreditava que a aranha tinha seis patas. Na realidade, ninguém se tinha dado ao trabalho de se
sentar e contá-las. Além disso, quem é que teria
querido desafiar o grande filósofo?
No entanto, Lamarck, um grande biólogo e
naturalista, contou cuidadosamente as patas da
aranha. E descobriu que, na realidade, ela tinha
oito patas. A afirmação que tinha sido proclamada como verdade durante muitos séculos foi destruída por Lamarck, que se deu ao trabalho de
contar as patas da aranha e que desafiou outros
a fazê-lo também.
14

Assim, para perceber se Jesus realmente disse
aos discípulos que guardassem o primeiro dia
da semana como dia santo, vamos examinar de
perto, como Lamarck fez com a aranha, o que a
Bíblia diz acerca do Domingo.

Versículos Bíblicos acerca da Ressurreição
Algumas pessoas afirmam que os discípulos
e a Igreja dos primeiros séculos, em celebração
da ressurreição de Cristo, observavam o primeiro
dia da semana como dia santo.
No entanto, a Bíblia ensina claramente que
os discípulos guardavam o sétimo dia (Sábado)
como dia de repouso (Actos 13:14, 42, 44; 17:2;
18:1-4; Hebreus 4:4-11).
Na verdade, o primeiro dia da semana só é
mencionado oito vezes em todo o Novo Testamento, sendo que a maior parte delas se refere
ao mesmo acontecimento.
Mateus 28:1 – “E, no fim do Sábado, quando já
despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.”
Marcos 16:2 – “E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol.”

Marcos 16:9 – “E Jesus, tendo ressuscitado na
manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado
sete demónios.”
Lucas 24:1 – “E, no primeiro dia da semana, mui15

to de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as
especiarias que tinham preparado.”

João 20:1 – “E, no primeiro dia da semana, Maria
Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda
escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro.”
Estes cinco versículos atestam a verdade bíblica de que Jesus ressuscitou dos mortos no
primeiro dia da semana. Nem um só desses versículos sugere que houvesse adoração nesse
dia, o que demonstra que aqueles que seguiam
Jesus de perto não viam o Domingo como um
dia de culto e adoração. Depois de terem “no
Sábado, repousado conforme o mandamento”,
foram ao sepulcro no primeiro dia da semana
para aplicarem especiarias e perfumes no corpo
do Senhor. Reparem que foi no primeiro dia, depois de passado o Sábado, que foram cuidar do
corpo de Jesus. É claro que estes seguidores de
Jesus eram observadores do Sábado.
O livro de João foi o último dos quatro evangelhos a ser escrito. Foi escrito algum tempo depois do ano 90 da nossa era, muitos anos depois
da ressurreição. No entanto, no livro de João, o
Sábado continua a ser chamado Sábado, e o
Domingo continua a ser chamado “o dia depois
do Sábado”. Mesmo no final do primeiro século, não há qualquer indicação de que os discípulos comemorassem a ressurreição como um
dia santo.
Vejamos agora em pormenor os últimos três
versículos.
16

João 20:19 – “Chegada, pois, a tarde daquele dia,
o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os
discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado,
chegou Jesus, e pôs-Se no meio, e disse-lhes: Paz seja
convosco.”
Aquilo a que aqui se chama “tarde” em grego é
opsios, que significa, na verdade, “o fim do dia”,
mas deve ser o contexto a definir se é antes ou
depois do pôr do Sol. No entanto, reflectindo
sobre o texto bíblico citado acima, podemos ver
que se trata do entardecer, pouco antes do pôr
do Sol, no dia da ressurreição de Jesus. Neste
momento, os discípulos não estavam reunidos
para celebrar a Sua ressurreição. Uma vez que
nem sequer acreditavam ainda que Ele tinha ressuscitado, estavam reunidos apenas por “medo
dos judeus”. Este texto não tem qualquer relação
com a observância do Domingo como dia santo.
Jesus apareceu aos Seus discípulos para lhes
dar a certeza da Sua ressurreição e da Sua vitória. Hoje, celebramos esta boa nova da ressurreição de Jesus através da cerimónia do baptismo
(Romanos 6:1-11). Mas não existe nenhuma ordem para adorar no primeiro dia.

Uma Reunião à Noite
Actos 20:7 – “E, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que
havia de partir no dia seguinte, falava com eles; e
alargou a prática até à meia-noite.”
17

Este versículo é o único registo no Novo Testamento de uma reunião religiosa que teve lugar no
primeiro dia da semana. Young-Gwan Park afirma que ele serve como evidência da observância
regular do Domingo, nessa altura: “Os cristãos
que viviam em Tessalónica reuniram-se para adorar no primeiro dia da semana, e Paulo deu-lhes
testemunho. Isto sugere fortemente que esta é
uma reunião regular de celebração e de partilha
da Santa Ceia.”2

A prática de Paulo de guardar o Sábado
Lucas, que é bem conhecido por ser um historiador exacto, escreveu o livro de Actos, que
regista cerca de 30 anos da história da Igreja
apostólica, depois da ressurreição até ao ano 63
da nossa era.
Do livro de Actos concluímos claramente que
Paulo observou o Sábado mais de 84 vezes, ao
falar na sinagoga todos os sábados, enquanto estava em Corinto, ou seja, cerca de um ano e meio
(Actos 18:4, 11). Por outro lado, só há um lugar no
livro de Actos que menciona realmente o primeiro
dia da semana, o Domingo. Lucas escreveu acerca do hábito que Jesus tinha de adorar na sinagoga no dia de Sábado (Lucas 4:16), e, do mesmo
modo, regista que Paulo, “como tinha por costume”, também ia à sinagoga ao Sábado (Actos
17:2). E, no “dia depois do Sábado” reuniram-se à
noite, antes da partida de Paulo, no dia seguinte.
A reunião foi uma combinação especial de Santa
Ceia com um jantar de despedida feito a Paulo.
18

O Uso que Lucas Faz do Calendário
Judaico
É evidente que o Sábado tinha passado, uma
vez que Actos 20:7 afirma que foi no “primeiro dia
da semana” que Paulo se reuniu com algumas
pessoas de Troas para partir o pão. O versículo
não diz a hora exacta de começo da reunião, mas
diz-nos apenas que se alongou até à meia-noite.
Sendo assim, então, em que dia se realizou realmente esta reunião? Precisamos de nos voltar
para o contexto histórico para compreendermos
isso, uma vez que a expressão não é completamente clara. Em termos da contagem do tempo segundo a Bíblia, que os judeus usavam, o
Sábado começa ao pôr do Sol de Sexta-feira e
continua até ao pôr do Sol de Sábado (Levítico
23:32; comparar com Deuteronómio 16:6 e Marcos 1:32), e o primeiro dia começa ao pôr do Sol
de Sábado e alonga-se até ao pôr do Sol de Domingo. Mas o método romano de cálculo começava e acabava cada dia à meia-noite. Por esse
calendário, o Sábado começaria na Sexta-feira à
meia-noite e iria até à meia-noite de Sábado, e
o primeiro dia da semana iria da meia-noite de
Sábado até à meia-noite de Domingo.
No entanto, Young-Gwan Park afirma que a noite do “dia depois do Sábado” se refere à noite de
Domingo, porque ele presume que Paulo usou o
método romano para calcular o tempo.3 Contudo, podemos ver que esta suposição está errada,
porque, noutros lugares, Lucas usou a expressão
“e aproximava-se o Sábado” (Lucas 23:54) para
19

se referir ao momento em que Jesus foi tirado da
cruz e posto na sepultura, que teve lugar à tarde,
antes do pôr do Sol. Esta expressão demonstra
que Lucas usou o método judaico de cálculo,
apesar do facto de ser um gentio.
Em Actos 2:15, também foi usado o método
judaico de cálculo do tempo, como se evidencia pela expressão “terceira hora do dia”, que
corresponde actualmente às 9 horas da manhã.4
Portanto, não há qualquer prova que apoie a
afirmação de que Lucas seguiu o modo romano
de cálculo do tempo. Algumas versões da Bíblia
traduzem Actos 20:7 como “Sábado à noite”,
porque o contexto o exige. Mas ainda que essa
reunião fosse feita no Domingo à noite, isto continuaria a não provar que o Domingo deve ser
guardado como dia de adoração e culto.

A Prática Diária do “Partir do Pão”
Também podemos confirmar, no livro de Actos,
que a expressão “partir o pão” nem sempre se referia à Ceia do Senhor como parte de um serviço
de culto semanal. As igrejas do primeiro século
“perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na
comunhão, e no partir do pão, e nas orações”, e,
no início, “perseverando unânimes, ... partindo o
pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração” (Actos 2:42, 46). Partir o pão
era um acto que se fazia todos os dias e que não
estava estritamente relacionado com a adoração.
Esse convívio envolvia a Ceia do Senhor juntamente com a Festa do Agapé (amor), que era
20

uma refeição tomada na companhia de amigos
(I Coríntios 11:20-22).5 Não encontramos um único
lugar na Bíblia que diga que este tipo de reunião
se realizou para celebrar a ressurreição de Jesus.

 ma Reunião à Noite, a Meio
U
da Viagem de Paulo
Nessa altura, o apóstolo Paulo viajava com um
horário apertado para chegar a Jerusalém antes
do dia de Pentecostes. Por isso, “depois dos
dias dos pães asmos, navegámos de Filipos e,
em cinco dias, fomos ter com eles a Troas, onde
estivemos sete dias” (Actos 20:6, 7).
Voltaram a reunir-se “depois do Sábado” – por
outras palavras, no Sábado à noite – e partilharam a Festa do Agapé e a Ceia do Senhor juntos,
enquanto ouviam Paulo até à meia-noite. Mas a
razão pela qual se tinham reunido e ficado até
tão tarde foi que esta era uma reunião especial,
porque Paulo esperava partir imediatamente na
manhã seguinte, de madrugada (Actos 20:7, 8).
No dia seguinte, Paulo caminhou 11km até Assos, onde se encontrou com o seu grupo que ali
o esperava (eles tinham ido à frente, de barco), e
continuou a viagem, passando por Samos e por
Trogílio, chegando finalmente a Mileto, na Quarta
ou na Quinta-feira. Ali, Paulo convidou os anciãos da igreja de Éfeso para terem uma reunião
especial e deu um testemunho que tocou as suas
mais profundas emoções (Actos 20:14-38).
Se percebermos bem este contexto, podemos
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ver que, embora Paulo estivesse com um horário
de viagem apertado, de modo algum partiu no
Sábado, mas, segundo o seu hábito, passou-o
com outros membros de igreja em adoração. No
dia seguinte – por outras palavras, na noite do
“primeiro dia da semana... havia de partir no dia
seguinte” (20:7) – teve uma reunião especial até
muito tarde. Do mesmo modo, em Mileto, teve
uma reunião especial com os anciãos de Éfeso,
mesmo sendo a meio da semana, na Quarta ou
na Quinta-feira.
A razão da urgência e da intensidade destas
reuniões estava, aparentemente, no facto de
Paulo ter dito aos crentes que não voltariam a vê-lo (Actos 20:37-38).
Parece ter tido conhecimento de que alguns
acontecimentos levariam à sua morte. Por isso, o
contexto prova que o apóstolo Paulo certamente
observou o Sábado mesmo durante a sua viagem. Domingo, que é o “dia depois do Sábado”,
era para ele apenas um dia vulgar, no qual partiu
para a sua viagem. Apesar do horário de Paulo,
que o levava a deslocar-se à pressa de lugar para
lugar, ele observou o Sábado e retomou a viagem no primeiro dia da semana.
Por isso, Bíblias em linguagem mais moderna
dizem algo semelhante a: No Sábado à noite, reunimo-nos para partir o pão. Paulo falou ao povo
e, como queria partir no dia seguinte, prolongou
a sua apresentação até à meia-noite.
Augustus Neander, um importante historiador
da Igreja e guardador do Domingo, honestamen22

te admitiu que Actos 20 não proporciona nenhuma prova para a observância do Domingo: “A
passagem não é totalmente convincente, porque
a iminente partida do apóstolo pode ter reunido
a pequena igreja numa festa/convívio de despedida, aproveitando o apóstolo para dar o seu último testemunho, embora não houvesse qualquer
celebração do Domingo nessa ocasião.”6

A Propósito das Ofertas
I Coríntios 16:2 – “No primeiro dia da semana,
cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar,
conforme a sua prosperidade, para que não se façam
colectas quando eu chegar.”
Este versículo bíblico é a única referência ao
“primeiro dia” em todos os escritos de Paulo. Há
quem acredite que, aqui, Paulo realmente estava a apoiar o levantamento de ofertas na igreja
no primeiro dia da semana. Usam este versículo para justificar a sua observância do Domingo.
Por exemplo, Young-Gwan Park afirma que este
versículo serve como prova de que eles observavam o Domingo.7 Vamos analisar as Escrituras,
para vermos se a afirmação de Young-Gwan Park
é realmente verdade.
O versículo apenas diz que se deviam pôr de
parte ofertas “no primeiro dia da semana”. Não
faz qualquer menção de que as pessoas deviam
levar as suas ofertas para a igreja no Domingo.
Este facto ainda se torna mais claro quando lemos o texto em várias versões diferentes.
23

Bíblia Thompson – “No primeiro dia da semana
cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar,
conforme à sua prosperidade, para que se não façam
as colectas quando eu chegar.”
Tradução Interconfessional (Português Corrente) – “Todos os domingos, cada um de vocês vá pondo
de lado em sua casa uma parte daquilo que conseguiu
juntar, para não haver necessidade de andarem a fazer peditórios quando eu chegar.”

Bíblia de Estudo Almeida – “No primeiro dia da
semana, cada um de vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se
não façam colectas quando eu for.”
No grego original, a referência a pôr alguma
coisa “de lado” significa, literalmente, “pôr junto
a si”. Refere-se a algo feito “em casa”, como dizem as versões que apresentamos.
O significado do texto é muito claro. Não há
qualquer implicação de ter de ir à igreja cada
Domingo e fazer ofertas, como as pessoas fazem hoje. A ordem para “pôr alguma coisa de
lado” não se refere a uma oferta regular, mas a
um fundo especial da família para ajudar a igreja
de Jerusalém, para a qual as igrejas dos gentios
contribuíam generosamente (Romanos 15:25-27;
Actos 24:17).
Por que razão diz para se pôr alguma coisa de
lado no primeiro dia da semana? Este projecto
de oferta especial já tinha começado um ano
antes (II Coríntios 8:10). Paulo, originalmente,
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pensou “exortar estes irmãos, para que primeiro
fossem ter convosco, e preparassem de antemão
a vossa bênção, já antes anunciada” (II Coríntios
9:5), e a razão era que, em vez de lhes pedir que
dessem uma oferta de imediato, que podia sobrecarregá-los, ele estava a tentar levá-los a dar
uma oferta abundante e sincera, pondo de parte
alguma coisa regularmente dos seus proventos e
guardando em casa.
Podemos ver, pelos hábitos e costumes dos
cristãos desse tempo, que aqueles que observavam o Sábado geralmente organizavam os seus
proventos semanais no primeiro dia da semana,
depois do Sábado.8 Mesmo o comentário bíblico
compilado pelos ministros episcopais e publicado pela Universidade de Cambridge, salienta
que não há qualquer evidência de que os cristãos desse tempo se encontrassem no primeiro
dia de cada semana. É claro que o significado
do versículo é que eles deveriam pôr de lado as
suas ofertas em suas casas, de maneira a tê-las
prontas quando fossem necessárias e pedidas.9
Analisámos de perto os oito textos do Novo
Testamento que mencionam o primeiro dia, e
nem sequer uma vez encontrámos a ordem para
santificar o Domingo, em celebração da ressurreição, nem existe qualquer evidência de que isso
fosse alguma vez praticado na Igreja apostólica.
1. Young-Gwan Park, Criticizing Cults, p. 251.
2. Ibid.
3. Ibid.
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4. A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, vol. 3
(Nashville: Broadman Press, 1930), p. 25.
5. William Barclay, The Letters to the Corinthians, (Filadélfia:
Westminster Press, 1975), pp. 100-101.
6. Augustus Neander, The History of the Christian Religion and
Church, 1831, vol. 1, p. 337.
7. Young-Gwan, op. cit., p. 252.
8. M. L. Andreasen, The Sabbath, Which Day and Why (Washington D. C.: Review and Herald, 1942), pp. 172-174.
9. J. J. Lias (ed.), The First Epistle to the Corinthians, The Cambridge Bible for Schools and Colleges (Cambridge University Press), p. 164.
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3

O Sábado Centrado
em Cristo e o Seu
Propósito
O Sábado como Imagem de Cristo

Filipe fez um pedido a Jesus: “Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta.” A isto, Jesus respondeu: “Estou há tanto tempo convosco, e ainda não Me tendes conhecido, Filipe? Quem Me
vê a Mim vê o Pai: e como dizes tu: Mostra-nos o
Pai?” (João 14:8, 9).
Os discípulos não podiam ver Deus Pai directamente, mas podiam ver Jesus e testemunhar as
Suas obras. A resposta de Jesus revelou que Ele
reflectia a imagem do Seu Pai junto da humanidade. (As pessoas podiam observar e perceber o
carácter do Pai através d’Ele.) Do mesmo modo,
o Sábado do sétimo dia é um reflexo de Cristo.
Vamos analisar, numa perspectiva bíblica, as sete
características e bênçãos do Sábado do sétimo
dia como imagem de Cristo.
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1) O Sábado revela Jesus Cristo

como Criador

Nos Dez Mandamentos, o quarto mandamento
diz: “Lembra-te do dia de Sábado, para o santificar” (Êxodo 20:8). Ao santificarmos o Sábado
somos levados a Cristo, o Criador.
O Sábado foi dado a toda a humanidade e existia antes do pecado entrar no mundo. O Sábado
é um memorial da Criação. Toda a vida existe por
desígnio criador e foi dada por Deus com um propósito. Observar o Sábado é um reconhecimento
da soberania e da autoridade do Criador.
Verdadeiramente, o Sábado do sétimo dia é a
imagem de Jesus Cristo como Criador. E o Senhor do Sábado quer atrair todos a Si, também
através do Sábado do sétimo dia.
2) O
 Sábado revela Jesus Cristo como

Redentor e Portador de pecados
na cruz

Quando Deus libertou o Seu povo do Egipto, o
Sábado tornou-se num memorial não só da criação mas também da sua libertação. Existe uma
relação directa entre a ordem de guardar o Sábado e o papel de Deus como Libertador. O Sábado
serve, portanto, como um memorial de que Deus
libertou os Israelitas.
A redenção do cativeiro tinha um duplo significado. Deus não só é capaz de salvar da escra28

vidão física, mas também pode salvar-nos dos
nossos pecados. Este trabalho de redenção foi
simbolizado pela ordem dada aos Israelitas, no
Egipto, antes de cair a última praga (a morte dos
primogénitos). Os Israelitas foram instruídos a
pincelarem com sangue de um cordeiro as ombreiras das suas portas. Se o fizessem, o anjo
da morte não entraria nas suas casas. Eles foram
redimidos do juízo pelo sangue do cordeiro. Este
acto simbolizava a redenção final do pecado. Jesus, como Cordeiro sacrificial, pagou a pena do
pecado ao derramar o Seu sangue na cruz.
Dado que fomos redimidos por Cristo, devemos santificar o dia de Sábado.
Tal como os Israelitas eram instruídos a deixar
repousar a terra e a anular as dívidas durante o
ano sabático, assim nós também devemos descansar dos nossos labores e pôr de lado o fardo
de culpa no sétimo dia da semana, o Sábado.
O propósito de ambas as instituições era atrair
as pessoas para Jesus Cristo como Perdoador.
Jesus estende o convite: “Vinde a Mim, todos os
que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei” (Mat. 11:28).
O Sábado deve servir como uma recordação
constante do papel que Jesus desempenhou na
libertação e salvação de cada um de nós.
Verdadeiramente, o Sábado do sétimo dia é a
imagem de Jesus Cristo como Redentor e Portador de pecados. E o Senhor do Sábado quer
atrair todas as pessoas a Si através do Sábado do
sétimo dia.
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3) O Sábado revela Jesus Cristo como

Aquele que cura

Jesus queria corrigir a concepção errada que
as pessoas tinham da Sua missão. Elas queriam
que Ele agisse como seu libertador do jugo romano. No entanto, como demonstra a passagem
de Isaías 61:1 e 2, a missão de Jesus era libertar
pessoas do jugo do pecado. Ao longo de todo o
Seu ministério, Jesus lutou por revelar essa missão às pessoas libertando-as das suas doenças.
Embora os líderes judeus condenassem Jesus
por curar pessoas ao Sábado, já que rotulavam
isso como trabalho (João 5:16), Jesus procurava
mostrar que estava a trabalhar, realmente, para
aliviar e dar repouso àqueles que tinham doenças. A Bíblia regista que Jesus curava pessoas,
especialmente aquelas que tinham doenças crónicas, no dia de Sábado. Ele podia tê-las curado em qualquer outro dia da semana e evitado
a censura dos líderes religiosos, mas Ele insistiu
em curá-las no Sábado.
Entre aqueles que Jesus curou no Sábado
estavam o homem paralítico há 38 anos (João
5:1-15), o homem cego de nascença (João 9), a
mulher curvada há 18 anos (Lucas 13:10-17). O
Sábado era o melhor dia para curar, porque era
o dia que exemplificava a Sua missão como Messias, tal como está descrita em Lucas 4:18, 19.
Verdadeiramente, o Sábado do sétimo dia é a
imagem de Jesus Cristo como Aquele que cura o
Seu povo. E o Senhor do Sábado quer atrair todas
as pessoas a Si através do Sábado do sétimo dia.
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4) O Sábado revela Jesus Cristo como

Aquele que santifica

O Sábado do sétimo dia revela Jesus Cristo
não só como Criador e Redentor, mas também
como Aquele que santifica o observador do Sábado. No livro de Ezequiel, somos chamados a
lembrar e conhecer o Senhor como nosso Santificador. “Também lhes dei os Meus Sábados,
para que servissem de sinal entre Mim e eles,
para que soubessem que Eu sou o Senhor que
os santifica” (Ezequiel 20:12). Como é que o Senhor santifica o Seu povo? Há duas passagens
bíblicas que dão resposta a esta pergunta.
Em Êxodo, capítulo 3, Deus ordenou a Moisés:
“Não te chegues para cá; tira os teus sapatos
dos teus pés; porque o lugar em que tu estás é
terra santa” (Êxodo 3:5). Essa terra era simplesmente parte de um deserto inóspito. A razão que
levou Deus a chamar-lhe santa foi porque ali “lhe
apareceu o anjo do Senhor, em uma chama de
fogo do meio de uma sarça; e olhou, e eis que a
sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia”
(Êxodo 3:2). A terra tornou-se santa porque Deus
estava ali.
A segunda passagem encontra-se em Êxodo,
no capítulo 19. “Então disse Moisés ao Senhor: O
povo não poderá subir ao monte Sinai, porque Tu
mesmo nos advertiste, dizendo: Marca limites ao
redor do monte, e santifica-o” (v. 23). Este monte,
em si mesmo, não tinha nada de sagrado. Pessoas e animais selvagens tinham andado livremente pelas suas encostas escarpadas. Mas agora
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era chamado santo “porquanto no terceiro dia, o
Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo,
sobre o monte Sinai” (v. 11). O monte tornou-se
santo porque Deus estava ali.
Destas duas passagens deduzimos que onde
Deus está e o que Deus declara como santo é
santo, não devido a alguma diferença intrínseca,
mas porque Deus está presente e em acção. A Bíblia diz em Génesis, no capítulo 2, que Deus santificou o sétimo dia. “E havendo Deus acabado, no
dia sétimo, a Sua obra que tinha feito, descansou
no sétimo dia de toda a Sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou;
porque nele descansou de toda a Sua obra, que
Deus criara e fizera” (vs. 2, 3). Quando Deus criou
a luz, no primeiro dia, disse: “Haja luz” (Génesis
1:3). Deus também trouxe à existência todas as
outras coisas criadas através da Sua palavra. No
entanto, Deus fez alguma coisa no sétimo dia que
o separa dos outros seis dias da criação. Ele descansou no sétimo dia e santificou-o.
Deus deseja intensamente comungar connosco semanalmente, de modo a que possamos ser
santificados e reflectir a Sua imagem. Por isso,
ordenou: “Certamente, guardareis os Meus Sábados: porquanto isto é um sinal entre Mim e vós,
nas vossas gerações; para que saibais que Eu
sou o Senhor, que vos santifico” (Êxodo 31:13).
Verdadeiramente, o Sábado do sétimo dia reflecte a imagem de Jesus Cristo como santificador. E o Senhor do Sábado quer atrair todas as
pessoas a Si através do Sábado do sétimo dia.
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5) O Sábado bíblico revela Jesus Cristo

como Senhor de Justiça pela Fé

O autor do livro de Hebreus aplica, no capítulo
4, o Sábado do sétimo dia aos cristãos dessa
época. “Portanto, resta ainda um repouso (grego – sabbatismos – repouso de Sábado) para
o povo de Deus. Porque, aquele que entrou no
seu repouso, ele próprio repousou das suas
obras, como Deus das Suas” (Hebreus 4:9, 10).
Além disso, o autor salienta a origem do Sábado
durante a semana da criação: “Porque, em certo lugar, disse assim do dia sétimo: E repousou
Deus de todas as Suas obras, no sétimo dia”
(Hebreus 4:4).
O Sábado de Hebreus 4 indica claramente que
a justiça pela fé não é apenas uma questão de
crer, mas também de obedecer à Verdade. Por
isso, qualquer pessoa que queira realmente entrar no repouso de Deus tem de confiar plenamente no Senhor e obedecer. Só então pode a
pessoa entrar no verdadeiro repouso e na bênção do Sábado. Por outras palavras, Jesus Cristo
é o Senhor do Sábado que nos confere a justiça
pela fé revelada na Bíblia, a qual nos leva à obediência à vontade de Deus.
Verdadeiramente, o Sábado do sétimo dia é a
imagem de Jesus Cristo como Modelo de Justiça pela fé. E o Senhor do Sábado quer atrair
todas as pessoas a Si através do Sábado do sétimo dia.
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6) O Sábado revela Jesus Cristo como

o Selo (Sinal) de Deus

O Sábado é apresentado como sendo o sinal
ou selo de Deus: “Também lhes dei os Meus Sábados, para que servissem de sinal entre Mim e
eles” (Ezequiel 20:12). “Certamente guardareis os
Meus Sábados; porquanto isto é um sinal entre
Mim e vós, nas vossas gerações” (Êxodo 31:13).
Assim como Jesus recebeu o selo de aprovação do Seu Senhor e Pai celestial, também o
povo de Deus que guarda o Dia do Senhor (o
Sábado do sétimo dia) receberá o selo de aprovação do seu Senhor, Jesus Cristo. Por outras
palavras, só aqueles que guardam os mandamentos, incluindo o Sábado do quarto mandamento, e que permanecem fiéis a Jesus serão
selados. A Bíblia afirma claramente que o Sábado do sétimo dia será o selo de Deus no tempo
do fim (Apocalipse 7:1-4; cf. Romanos 4:11; Ezequiel 20:12, 20).
Verdadeiramente, o Sábado do sétimo dia é a
imagem de Jesus Cristo como Aquele que sela o
Seu povo fiel. E o Senhor do Sábado quer atrair
todas as pessoas a Si através do Sábado.
7) O
 Sábado revela Jesus Cristo como

Senhor da segunda vinda

O Sábado, que revela o motivo da redenção,
também antecipa a segunda vinda de Jesus,
através do conceito do Jubileu. O conceito do
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Jubileu era a consumação da redenção que o
Sábado revela. O Jubileu era celebrado pelos Israelitas a cada cinquenta anos (Levítico 25:8-10).
No ano do Jubileu, o povo devia voltar às suas
famílias. O som da trombeta era usado para
anunciar a chegada do ano do Jubileu. Esse
ano era uma ilustração para descrever a inauguração da era messiânica (Isaías 27:13). Do
mesmo modo, o povo fiel de Deus será levado
ao encontro da sua família celestial na segunda
vinda. O som da trombeta que anunciava a celebração do Jubileu era um símbolo da trombeta
que soará na segunda vinda. “Porque a trombeta
soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e
nós seremos transformados” (I Coríntios 15:52;
I Tessalonicenses 4:16; Mateus 24:30, 31).
O ano do Jubileu também dava aos proprietários originais a esperança e a oportunidade
de recuperarem as suas propriedades. Algum
tempo depois da entrada do pecado no mundo,
Deus levou o Éden, o lar original de Adão e Eva,
de novo para o Céu, e a sua comunhão directa
com o Criador perdeu-se.
Através da segunda vinda de Cristo, o povo de
Deus unir-se-á ao Criador e voltará a possuir o
seu lar edénico.
Portanto, o conceito do Jubileu era uma expansão do Sábado do sétimo dia. Pela fé, o observador do Sábado do sétimo dia, antecipando a
redenção final e alegrando-se na presente libertação, vive semanalmente a suficiência de Deus
e a Sua fidelidade.
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Verdadeiramente, o Sábado do sétimo dia é a
imagem de Jesus Cristo como Senhor da segunda vinda. E o Senhor do Sábado quer atrair todas
as pessoas a Si através do Sábado.

Assim...
Ao estudarmos as sete características do
Sábado, descobrimos que ele é a imagem de
Jesus Cristo. O Senhor que fez o Sábado quer
atrair o Seu povo para Si mesmo, de maneira a
que ele possa receber as bênçãos do Sábado
do sétimo dia.
Através de uma comunhão espiritual íntima
com o Senhor do Sábado, aqueles que observam o Sábado começarão a ser transformados
à semelhança do carácter de Cristo. Portanto,
o propósito principal do Sábado é promover a
transformação do povo de Deus à imagem de
Deus. A questão não tem que ver apenas com a
guarda do dia certo, mas também com o desenvolvimento do carácter certo, semelhante ao de
Cristo, através da santificação do Sábado. Também através da observância correcta do Sábado
seremos “transformados de glória em glória, na
mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor”
(II Coríntios 3:18).
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4

Do Sábado para
o Domingo

Como é que o Sábado
foi mudado para o
Domingo, como dia de
descanso e adoração?

 Origem Histórica da Observância
A
do Domingo
A mudança do Dia do Senhor do Sábado para
o Domingo foi sendo estabelecida por um esforço gradual, ao longo da história da Igreja. Seguem-se alguns factores históricos na Igreja dos
primeiros séculos, e antes da Idade Média, relativamente a esta mudança:
 Influência individual de alguns
A
dos Pais da Igreja

Não existe nenhuma evidência de uma adoração semanal ao Domingo entre os cristãos, antes do século II. No entanto, existem provas de
que, em meados desse século, alguns cristãos
passaram a observar voluntariamente o Domingo como dia de adoração, em vez do Sábado.
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Justino Mártir, um dos Pais da Igreja, deu várias
razões para o facto de observar o Domingo.1
Duas destas razões incluíam a crença de que o
Domingo foi o primeiro dia da Criação e o dia
da Ressurreição. Ele não procurou dar nenhuma
prova bíblica para a guarda do Domingo.
Uma proposta alternativa, por motivos de
anti-semitismo e perseguição

Quando o povo judeu começou a liderar movimentos de independência e rebelião (como
a Revolta de Bar-Kokhba, 132-135 d.C.), para
tentar opor-se ao domínio do Império Romano,
os sentimentos contra os judeus despertaram e
cresceram à medida que o tempo passou. Os
cristãos eram tratados como judeus, debaixo da
perseguição implacável de imperadores como
Domiciano, Adriano e Nero. Os cristãos tentaram
então distinguir-se dos judeus, abandonando
algumas práticas que tinham em comum com
os judeus, e iniciaram uma tendência que se foi
afastando da veneração do Sábado, rumo a uma
observância exclusiva do Domingo.2
Todavia, continuou a haver cristãos a guardar
o Sábado como dia de descanso e adoração em
praticamente todo o Império Romano. É evidente
que, do século II ao século V, a adoração no Domingo se desenvolveu. Mas existem registos de
cristãos que observavam o Sábado, não só dentro do Império Romano, mas também em locais
longínquos, fora do Império.3
Sócrates, historiador do século V, escreveu:
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“Quase todas as igrejas espalhadas pelo mundo
celebram os mistérios sagrados no Sábado de
cada semana; mas os cristãos de Alexandria e
de Roma, por causa das tradições antigas, recusam-se a fazê-lo.”4
Nos séculos IV e V, muitos cristãos adoravam
tanto ao Sábado como ao Domingo. Sozomeno,
outro historiador deste período, escreveu: “O
povo de Constantinopla, e de várias outras cidades, reúne-se no Sábado, bem como no dia seguinte; este costume não é observado em Roma,
nem em Alexandria.”5
Pela influência de Mitra, a religião oficial
do Império Romano

Os seguidores da religião de Mitra adoravam
o deus Solis Invictus. Eles guardavam o primeiro
dia da semana (Domingo) para a sua adoração.
Não se pode negar a influência que esta religião
teve na mudança do dia de adoração dos cristãos do Sábado para o Domingo.6
A origem histórica de palavras tais como Domingo e Páscoa testifica dessa influência. Domingo (em inglês, Sunday) vem da expressão
latina Dies Solis que significa ‘Dia do Sol’, e Páscoa (em inglês, Easter) refere-se à direcção em
que o Sol nasce.
A Lei Dominical, do Imperador Constantino

O século IV d.C. assistiu à introdução de leis
sobre o Domingo. No princípio, as leis domini39

cais que foram introduzidas tinham um objectivo
civil, para depois adquirirem um perfil religioso.
O Imperador Constantino emitiu um primeiro
decreto sobre o Domingo (o Venerável Dia do
Sol, Venerabilis dies Solis), a 7 de Março de 321,
que obrigava à cessação de todas as actividades neste dia. Tendo em linha de conta a popularidade do Dia do Sol, o Domingo, entre os
adoradores pagãos, e a estima com que muitos
cristãos o guardavam, Constantino esperava, ao
tornar o Domingo num dia santo e feriado, assegurar o apoio destes dois fortes grupos ao seu
governo.7
Depois de sair esta lei, muitos pagãos não convertidos entraram na Igreja. De início, a Igreja
aceitou e integrou estas pessoas, com o objectivo de procurar convertê-las, mas o plano foi contraproducente. A verdadeira fé perdeu a pureza.
O compromisso e a tradição humanas substituíram a verdade, e a Igreja tornou-se secularizada,
lançando as bases para a Idade Média.
O papel decisivo do Concílio de Laodiceia

Algumas décadas após esta lei civil sobre o
Domingo, do Imperador Constantino, a Igreja Católica Romana seguiu o seu exemplo. O Concílio
de Laodiceia (364 d.C.) – que não foi um Concílio
Universal, mas somente Católico Romano – emitiu a primeira lei dominical eclesiástica. No Cânone 29, a Igreja estipulou que os cristãos deviam
honrar o Domingo e, “se possível, não trabalhar
nesse dia”. Denunciou, ainda, a prática do des40

canso ao Sábado e instruiu os cristãos a “não
estarem ociosos ao Sábado, mas a trabalharem
nesse dia”. Assim, o descanso no Sábado foi restringido pelas leis da Igreja e o processo de mudança do dia de adoração continuou.8
Durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana tornou pública a teorização da adoração ao
Domingo, o Dia do Senhor, por Tomás de Aquino.9 Por causa da Reforma, muitas das doutrinas
e tradições da Igreja Católica sofreram críticas,
que levaram a reformas, mas a tradição da guarda do Domingo persistiu e é observada até aos
dias de hoje.
James Gibbons, Cardeal da Igreja Católica Romana, testemunhou que: “Pode ler-se a Bíblia de
Génesis a Apocalipse, e não se encontra uma única linha que autorize a santificação do Domingo.
As Escrituras impõem a observância religiosa do
Sábado, um dia que nós nunca santificámos.”10
Andrew Lincoln, um Protestante, admitiu, na
obra From Sabbath to the Lord’s Day: a Biblical
and Theological Perspective (“Do Sábado para o
Dia do Senhor: Uma Perspectiva Bíblica e Teológica”, tradução livre), que “não se pode argumentar que o Novo Testamento provê, ele próprio, autorização para a crença em que, desde a
Ressurreição, Deus apontou o primeiro dia para
ser observado como Dia de Descanso”. Ele reconheceu: “Tornar-se num observador do Sábado é
a única linha de acção consistente para alguém
que sustente que todo o Decálogo tem validade
e está em vigor como lei moral.”11
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Não interessando as suas denominações religiosas de origem, teólogos e académicos conscienciosos, líderes da Igreja, pastores e crentes
admitirão e reconhecerão que a guarda do Domingo não tem base bíblica.
Teorias Teológicas da Observância do Domingo

Alguns dos argumentos teológicos para a observância do Domingo, que vários dos primeiros
Pais da Igreja apresentaram, incluem: que o Domingo foi o primeiro dia da Criação e da Redenção, o Oitavo Dia da Teologia da Nova Criação
e um memorial da Ressurreição de Cristo. Estas
teorias podem parecer convincentes à lógica humana, mas elas não oferecem nenhuma autoridade escriturística para mudar o dia de adoração
proposto por Deus.
Um professor de História da Igreja afirmou:
“Mas, por mais estranho que pareça, nenhum escritor dos séculos II e III citou um único versículo
da Bíblia como autoridade para a observância
do Domingo em substituição do Sábado. Nem
Barnabé, nem Inácio, nem Justino, nem Ireneu,
nem Tertuliano, nem Clemente de Roma, nem
Clemente de Alexandria, nem Orígenes, nem Cipriano, nem Vitorino, nem qualquer outro autor
que vivesse perto do tempo de Jesus, tomou
conhecimento de qualquer instrução partida de
Jesus ou de qualquer parte da Bíblia.”12
1. Justino Mártir, “First Apology”, in Ante-Nicene Fathers, vol. 1
(Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1979), p. 186.
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4. Sócrates, Ecclesiastical History, bk.5, chap. 22, trans. in Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd series (Grand Rapids:
Wm. B. Eerdmans, 1979), vol. 2, p. 132.
5. Sozomen, Ecclesiastical History. bk. 7, chap. 19, trans. in
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5

O Sábado Através
dos Séculos

A

través dos séculos, Deus sempre teve
um povo que guardou fielmente os Seus
mandamentos e esteve disposto a obedecer à Sua lei a qualquer custo. Este capítulo traça
a sua história do primeiro século até aos dias de
hoje, através de um conjunto de citações.

Século I

“Porque quase todas as igrejas em todo o mundo celebram os mistérios sagrados (a ceia do Senhor) todas as semanas, no Sábado.” (Socrates
Scholasticus, Eccl. History).
“Então a semente espiritual de Abraão (cristãos) fugiu para Pela, no outro lado do Jordão,
onde encontraram um lugar de refúgio seguro,
e puderam servir o seu Mestre e guardar o Seu
Sábado.” (História Eclesiástica, de Eusébio).
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Filon, o filósofo e historiador, afirma que este
Sábado era no sétimo dia da semana.

Século II

“Os primeiros cristãos tinham uma grande veneração pelo Sábado, e passavam o dia em devoção e sermões. ... A sua prática derivava dos
próprios apóstolos, conforme procede de várias
escrituras a esse propósito.” (D. T. H. Morer, Igreja Anglicana, Dialogues on the Lord’s Day, Londres, 1701).

Século III

“Já no ano 225 d.C., havia grandes bispados ou
conferências da Igreja Ortodoxa que guardavam
o Sábado, desde a Palestina até à Índia.” (Mingana, Early Spread of Christianity).

Século IV

“Na Igreja de Milão, Itália, parece que o Sábado era tido em grande estima. Não quer dizer que
as Igrejas Ortodoxas, ou qualquer das outras que
guardavam esse dia, se inclinassem para o judaísmo, mas que se reuniam no dia de Sábado para
adorarem Jesus, o Senhor do Sábado.” (Dr. Peter
Heylyn, History of the Sabbath, Londres, 1636).
“Durante mais de dezassete séculos, a Igreja de Abissínia continuou a santificar o Sábado
como sendo o dia santo do quarto mandamento.” (Ambrósio, de Morbius).
“Ambrósio, o célebre bispo de Milão, disse que
quando estava em Milão observava o Sábado,
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mas quando estava em Roma observava o Domingo. Isto deu lugar ao provérbio ‘Quando estiveres em Roma, faz como os romanos’.” (Heylyn,
History of the Sabbath).
“Pérsia, 335-376 d.C.. Eles (os cristãos) desprezam o nosso deus-sol. Não foi Zoroastro, o santo
fundador das nossas crenças divinas, que instituiu
o Domingo há mil anos em honra do Sol e suplantou o Sábado do Velho Testamento? No entanto,
estes cristãos têm cerimónias sagradas ao Sábado.” (O’Leary, The Syriac Church and Fathers).

Século V

“Agostinho [cujo testemunho se torna mais impressionante por ele ser um leal guardador do
Domingo] mostra ... que o Sábado era guardado
no seu tempo ‘na maior parte do mundo cristão.’”
(Nicene and Post-Nicene Fathers, 1st series, vol.
1, pp. 353, 354).
“Através dos tempos, até mesmo ao século V, a
observância do Sábado judaico foi mantida pela
Igreja Cristã.” (Lyman Coleman, Ancient Christianity Exemplified, p. 526).
“Em 411 (Mingana, o líder da Igreja Ortodoxa)
nomeou um director metropolitano para a China.
Estas igrejas santificavam o sétimo dia.” (J. F. Coltheart, The Sabbath Through the Centuries, p. 11).

Século VI

“Neste último exemplo, eles (a Igreja da Escócia) parecem ter seguido o costume de que
achamos indícios na primitiva Igreja Monástica
da Irlanda, em que tinham o Sábado como sendo
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o dia sagrado no qual descansavam de todos os
seus trabalhos.” (W. T. Skene, Adamnan’s Life of
St. Columbia, 1874, p. 96).
Em Colombus de Iona: “Tendo continuado o
seu trabalho na Escócia durante trinta e quatro
anos, ele clara e abertamente previu a sua morte,
no Sábado, nove de Junho, dizendo ao seu discípulo Diermet: ‘Este é o dia chamado Sábado,
quer dizer, o dia de descanso, e isso é o que será
verdadeiramente para mim; pois será posto um
fim aos meus trabalhos.’” (Butler, Lives of Saints,
“St. Columbia”).

Século VII

“Parece ter sido costume na Igreja Céltica primitiva, tal como na Irlanda e na Escócia, guardar
o Sábado... como dia de descanso do trabalho.
Obedeciam ao quarto mandamento literalmente
no sétimo dia da semana.” (Jas C. Moffat, The
Church in Scotland).
De Gregório I, Papa de Roma, 590-604: “Cidadãos Romanos: Soou-me que alguns homens de
espírito perverso disseminaram entre vós coisas
falsas e em oposição à sagrada fé, pelas quais
proíbem que se faça qualquer coisa no dia do
Sábado. O que poderei chamar-lhes, excepto
pregadores do anticristo?”

Século VIII

Índia, China, Pérsia, etc.. “Muito difundida
e duradoura era a observância do Sábado do
sétimo dia entre os crentes da Igreja Ortodoxa
e os cristãos de S. Tomás, da Índia, que nunca
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se ligaram a Roma. Também era mantido entre
os ramos que se tinham desligado de Roma depois do Concílio de Calcedónia, nomeadamente
os Abissínios, os Jacobitas, os Marionitas e os
Arménios.” (New Schaff-Herzog Encyclopedia of
Religious Knowledge, “Nestorians”).
“No sétimo dia oferecemos sacrifícios, depois
de termos purificado o nosso coração, e recebemos absolvição para os nossos pecados. Esta
religião, tão perfeita e tão excelente, é difícil de
nomear, mas ela alumia as trevas com os seus
preceitos brilhantes.” (China, 781 d.C., The China
Monument).

Século IX

“O Papa Nicolau I, no século IX, enviou ao príncipe reinante da Bulgária um longo documento
dizendo que se deveria deixar de trabalhar no
Domingo, mas não no Sábado. O chefe da Igreja Grega, ofendido pela interferência do papado,
declarou o Papa excomungado.” (B.G. Wilkinson,
Ph. D., Truth Triumphant, p. 232).

Século X

“Os nestorianos não comem porco e guardam
o Sábado. Não acreditam na confissão auricular
nem no purgatório.” (New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, “Nestorians”).

Século XI

“Margarida da Escócia, em 1060, tentou levar
a ruína aos descendentes espirituais de Columba ao opor-se aos que observavam o Sábado do
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sétimo dia em vez do Domingo.” (Referido por
T. R. Barnett in Margaret of Scotland, Queen and
Saint, p. 97).
Referindo a separação da Igreja Grega da Igreja Latina em 1054: “A observância do Sábado é,
como todos sabem, um assunto de amarga disputa entre os gregos e os latinos.” (J. M. Neale, A
History of the Holy Eastern Church, vol. 1, p. 731).

Século XII

“Encontram-se indícios de guardadores do Sábado ... no século XII, na Lombardia.” (Strong’s
Encyclopedia).
Sobre os Valdenses, em 1120: “A observância
do Sábado... era praticada.” (Blair, History of the
Waldenses, vol. 1, p. 220).
França: “Durante vinte anos, Peter de Bruys
moveu o sul de França. Ele dava uma ênfase especial ao dia de adoração que era reconhecido
nessa altura entre as igrejas célticas das Ilhas Britânicas, entre os Paulicianos, e na grande Igreja
do Leste, nomeadamente, o sétimo dia do quarto
mandamento.” (Coltheart, p. 18).

Século XIII

“Cânones Contra os Guardadores do Sábado,
Concílio de Toulouse, 1229: Cânone 3. Os senhores dos diferentes distritos devem fazer uma busca diligente nas vilas, casas e matas, e nos locais
de esconderijo dos hereges destruídos. Cânone 4.
Os membros leigos não são autorizados a terem
livros do Velho ou do Novo Testamento.” (Hefele).
“Os Paulicianos, Petrobusianos, Passagianos,
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Valdenses, Insabbatati foram grandes guardadores do Sábado na Europa até 1250.” (Coltheart,
p. 19).

Século XIV

“Em 1310, duzentos anos antes das teses de
Lutero, os Irmãos Boémios constituíam um quarto
da população da Boémia, e estavam em contacto com os Valdenses que abundavam na Áustria,
Lombardia, Boémia, norte da Alemanha, Turíngia,
Brandenburgo e Morávia. Erasmo salienta como
os Valdenses da Boémia guardavam o Sábado rigorosamente.” (Robert Cox, The Literature of the
Sabbath Question, vol. 2, pp. 201, 202).
Noruega: “Os sacerdotes também fizeram o
povo guardar o Sábado em vez do Domingo.”
(Theological Periodicals For the Evangelical Church in Norway, vol. 1, p. 184).

Século XV

“Erasmo testifica que até cerca de 1500 estes
boémios não só guardavam o sétimo dia escrupulosamente, mas também eram chamados Sabatistas.” (R. Cox, op. cit.).
Noruega, Concílio Provincial Católico de Bergen, 1435: “Fomos informados de que algumas
pessoas nos diferentes distritos do reino, adoptaram e guardam o Sábado. É severamente
proibido – pelo cânone da santa Igreja – a todos
observarem dias santos com excepção dos que
o Papa, o arcebispo ou os bispos ordenarem.
Daqui para a frente, a guarda do Sábado não
deverá ser permitida sob circunstância alguma,
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além do ordenado pelo cânone da Igreja. Portanto, aconselhamos todos os amigos de Deus em
toda a Noruega, que querem ser obedientes para
com a santa Igreja, a deixarem de lado esse pecado da guarda do Sábado; e de resto proibimos
sob pena de severo castigo da Igreja santificar o
Sábado.” (Dip. Norveg., 7, 397).

Século XVI

Noruega, 1544: “Alguns de vós, ao contrário da
advertência, guardam o Sábado. Deveriam ser
severamente castigados. Quem for apanhado a
guardar o Sábado deverá pagar uma multa de
dez marcos.” (Krag and Stephanius, History of
King Christian III).
Lichtenstein: “Os Sabatistas ensinam que o
Sábado extrínseco, quer dizer, o sétimo dia da
semana, ainda deve ser observado. Dizem que
o Domingo (como dia semanal de adoração) é
invenção do Papa.” (Wolfgang Capito, Refutation
of the Sabbath, c. 1590).
Índia: “O famoso jesuíta Francisco Xavier chamou a Inquisição, que foi estabelecida em Goa,
Índia, em 1560, para controlar ‘a perversidade judaica, a guarda do Sábado’.” (Adeney, The Greek and Eastern Churches, pp. 527, 528).
Abissínia: “Não é para imitar os judeus, mas
em obediência a Cristo e aos seus santos apóstolos, que observamos esse dia (o Sábado).” (De
um delegado abissínio na corte de Lisboa, 1534,
citado na Church History of Ethiopia, de Gedde,
pp. 87, 88).
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Século XVII

“Cerca de 100 igrejas guardadoras do Sábado,
a maior parte das quais independentes, floresciam na Inglaterra nos séculos XVII e XVIII.” (Dr.
Brian W. Ball, The Seventh-Day Men, Sabbatarians
and Sabbatarianism in England and Wales, 16001800, Clarendon Press, Oxford University, 1994).
[Nota do Editor: O Sábado também era guardado em várias partes da Europa e da América.]

Século XVIII

Alemanha: “Tennhardt de Nuremberg rege-se
estritamente pela doutrina do Sábado, porque é
um dos dez mandamentos.” (J. A. Bengel, Leben
und Wirken, p. 579).
“Antes de Zinzendorf e dos Morávios em Bethlehem (Pensilvânia) assim começarem a observância do Sábado e prosperarem, havia um
pequeno grupo de guardadores do Sábado alemães na Pensilvânia.” (Rupp, History of the Religious Denominations in the United States).
“Os abissínios e muitos europeus continentais,
especialmente na Roménia, Boémia, Morávia,
Holanda e Alemanha, continuaram a guardar o
Sábado. Onde quer que a Igreja de Roma predominasse, estes sabatistas sofreram a confiscação
de propriedades, multas, prisão e execução.”
(Coltheart, p. 16).

Século XIX

China: “Quando foi perguntado aos taipings
por que razão observavam o Sábado do sétimo
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dia, responderam que era, em primeiro lugar,
porque a Bíblia o ensinava, e, em segundo, porque os seus antecessores o observavam como
dia de adoração.” (A Critical History of Sabbath
and Sunday).
A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada em 1863 como uma denominação de cristãos
crentes na Bíblia. Há mais de um século e meio,
os Adventistas do Sétimo Dia continuam a levantar bem alto o estandarte do Sábado.

Séculos XX e XXI

Há mais de vinte milhões de cristãos guardadores do Sábado em todo o mundo, entre mais de
25 denominações e centenas de congregações
independentes. No fim de 2010, só os Adventistas do Sétimo Dia tinham mais de 16 milhões de
membros em 204 países. Quase 3000 pessoas
se baptizam, por dia, na Igreja Adventista do Sétimo Dia.
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6

Perguntas Frequentes

Sobre a Questão
do Sábado

D

epois de estudar as oito passagens bíblicas referentes ao Domingo (capítulo 2),
temos a certeza de que Jesus não menciona, em lado nenhum, que devemos “santificar
o primeiro dia da semana, porque o Domingo é
o dia da Minha ressurreição”. De facto, também
nenhum dos Seus discípulos deu esta ordem. Na
verdade, devíamos ficar inquietos ao chegar à
conclusão de que o Domingo é um sistema criado pela tradição humana em vez de por Deus.
Essa situação é representada pela ilustração do
homem que abotoa incorrectamente o primeiro
botão dos quatro do seu fato, de manhã, e passa
todo o dia sem o notar até regressar a casa do
trabalho. Olhando para o seu reflexo no espelho,
repara no erro com surpresa e embaraço.
Agora, este homem tem duas opções. Uma delas é desabotoar todos os botões do seu fato e
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voltar a abotoá-los bem. A outra, é passar a usar
o fato assim, mal abotoado, e tentar justificar a
sua falta de disponibilidade para fazer a mudança. Estamos todos conscientes de que tem havido esforços para justificar a guarda do Domingo,
mas já examinámos rigorosamente as oito passagens da Bíblia relativas a este assunto e confirmámos a sua não-validade para esse fim. Vamos
olhar para algumas perguntas que são representativas da opinião de muitos nesta questão e que
revelam alguns aspectos dessa tentativa de justificação da guarda do Domingo.
[O conteúdo para este documento foi extraído e resumido das seguintes fontes: The Truth Will Set You Free,
(pp. 83-112), de Shin Gye-Hoo; Truth Confirmed (pp.
169-201), de Lee Young-Lin; The Almost Forgotten Day,
(pp. 107-133), de Mark Finley; The Christian’s Sabbath,
(pp. 133-164), de Cho Byung-Suh e In Search of Lord’s
Day Worshiping, (pp. 33-41), de Oh Yong-Suk.]

Pergunta 1: Eu tenho consciência de que o Sábado bíblico é o sétimo dia da semana. Contudo, de
acordo com o calendário actual, qual é o sétimo
dia? Por outro lado, se calculássemos os dias
da semana começando pela Segunda-feira, não
seria o Domingo o sétimo dia da semana?
Resposta: O sistema da semana de sete dias
que o mundo está a usar neste momento só pode
ser determinado pela Bíblia.
A duração de um ano é medida por uma revolução completa da Terra à volta do Sol; a duração
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de um mês é medida pela revolução da Lua à
volta da Terra, e a duração de um dia tem a sua
base na rotação completa da Terra no seu eixo.
Contudo, o sistema da semana é inteiramente
arbitrário. Nem entre os corpos celestes nem na
Natureza podemos encontrar qualquer coisa baseada em sete dias. Nem o Sol, nem as estrelas,
nem a Lua executam os seus movimentos num
sistema de sete dias. Então, quando começou o
sistema semanal?
O sistema da semana tem a sua origem na Criação, relatada na Bíblia, quando Deus criou os céus
e a terra em seis dias e abençoou o sétimo e o
santificou, porque nele tinha descansado de todo
o Seu trabalho. Assim, instituiu um dia de repouso
para os Seus seres criados (Génesis 2:1-3; Êxodo 20:8-11). Este sistema da semana de sete dias
tem sido transmitido de geração em geração, em
todas as nações, e línguas, desde que Deus terminou o Seu trabalho da criação até ao presente.
A Bíblia, que regista a história da humanidade e
a criação desta Terra, não dá nomes particulares
aos dias da semana, com excepção dos sexto e
sétimo dias. Na verdade, o Domingo de hoje era
simplesmente chamado o primeiro dia da semana, ou o primeiro dia após o Sábado, e os outros
dias da semana, para além da Sexta-feira e do
Sábado, também não tinham nomes próprios. A
Sexta-feira de hoje era chamada o sexto dia, o
Dia da Preparação, ou o dia antes do Sábado.
E o Sábado era chamado sétimo dia, Dia de Sábado, ou Dia do Senhor (Génesis 2:2, 3; Isaías
58:13; Lucas 23:56; Apocalipse 1:10).
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Pelo calendário actual, que dias da semana seriam o sexto dia (Dia da Preparação), o sétimo
dia (Sábado), e o primeiro dia depois do Sábado,
de que nos fala a Bíblia?
Se olharmos para o quadro seguinte, poderemos
comparar os nomes Romanos originais dos dias
da semana, com os nomes usados no sistema semanal actual, pelos Britânicos e pelos Alemães:
Romanos

Alemães

Britânicos

Dies Solis

Sonntag

Sunday

Dies Lunae

Montag

Monday

Dies Martis

Dienstag

Tuesday

Mercurii

Mittwoch

Wednesday

Jovis

Donnerstag

Thursday

Veneris

Freitag

Friday

Saturni

Samstag

Saturday

Este quadro ajuda-nos a compreender que os
nomes da semana têm todos origem pagã, incluindo aqueles que eram usados em Roma, na
antiguidade, e os que são usados hoje na Grã-Bretanha e noutros países.
Então, como é que podemos ter, realmente, a
certeza de que o nome bíblico para o sétimo dia,
“Sábado”, se refere ao Sábado de hoje? É interessante que muitos países, em todo o mundo, ainda
usam uma forma similar à da língua original (“Shabbat”)* para designar o sétimo dia da semana.
Até aos dias de hoje, 180 línguas do mundo definem o sétimo dia como “Sábado”. Por exemplo,
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em português e espanhol é “Sábado”, em italiano é “Sabato”, é “Subbata” em russo, “Shubbuta” em Búlgaro, e “As-Sabt” em árabe. Por outras
palavras, muitas das línguas do mundo atribuem
ao sétimo dia da semana o nome de “Sábado”.
Usando o sistema do calendário de hoje, vamos ver na Bíblia qual o dia da semana que é o
Sábado bíblico.
“Esse [José de Arimateia], chegando a Pilatos,
pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro. ... E
era o dia da preparação, e amanhecia o Sábado.
... E no Sábado repousaram, conforme o mandamento. E, no primeiro dia da semana, muito de
madrugada, foram elas [as mulheres da Galileia]
ao sepulcro... e, entrando, não acharam o corpo
do Senhor Jesus” (Lucas 23:52 a 24:3).
Quando lemos o texto de Lucas, o dia depois
do Dia da Preparação é o Sábado e o dia depois
do Sábado é o primeiro dia da semana. O dia
depois do Sábado é o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Podemos ver claramente qual
o dia para o qual ele se traduz hoje, quando estudamos o texto com a ajuda do seguinte quadro:
Sábado

Primeiro Dia
da Semana

Dia em que
Jesus morreu

Dia em que
Jesus repousou
no túmulo

Dia em que
Jesus foi
ressuscitado

Sexta-feira

Sábado

Domingo
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Luc. 23:54 a 24:1-6

Dia da
Preparação

Vejamos outras fontes que revelam que o sétimo dia é o Sábado.
Bíblia na Tradução Interconfessional
“Depois de passar o Sábado, Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para irem pôr no corpo de Jesus. Por isso,
no Domingo de manhã, ao nascer do sol, foram
ao túmulo” (Marcos 16:1, 2). Portanto, o dia a seguir ao Sábado é o Domingo, o mesmo dia em
que os cristãos em geral celebram a ressurreição
de Jesus, na Páscoa (Domingo de Páscoa). Portanto, o dia antes do Domingo corresponde ao
Sábado de hoje.
Bíblia Thompson
23:53 – “Então tirou [José de Arimateia] o corpo
[de Jesus] do madeiro, envolveu-o num lençol
e pô-lo num sepulcro cavado numa rocha” [leia
Isaías 53:9].
23:54 – “Era o dia da preparação, e ia começar
o Sábado.”
23:56 – “Então voltaram e prepararam especiarias e unguentos. E no Sábado repousaram, conforme o mandamento” [leia Êxodo 20:10].
24:1 – “No primeiro dia da semana bem cedo,
elas foram ao sepulcro, levando as especiarias
que tinham preparado.”
24:2 – “Acharam a pedra removida do sepulcro...”
Mesmo na ordem sequencial da maioria dos
calendários mensais, as semanas normalmente
começam ao Domingo e terminam com o Sába60

do como sétimo dia da semana. Se estudarmos
cuidadosamente cada uma das evidências, podemos ter a certeza de que não é o Domingo,
mas sim o Sábado, que é o sétimo dia bíblico,
o dia de repouso. E o Domingo é, com toda a
certeza, o primeiro dia da semana, o dia em que
Jesus ressuscitou.
* Segundo o Grande Dicionário da Língua Portuguesa (vol.
X, edição de 1981): “Sábado, (do hebreu Shabbatt, pelo lat.
Sabbatu). Sétimo dia da semana, começada ao Domingo.”

Pergunta 2: Como podemos acreditar que o
Sábado de hoje, que é o sétimo dia da semana,
coincide com o sétimo dia estabelecido como o
dia de descanso durante a Criação? Tem o Sábado sido sempre guardado não obstante qualquer
flutuação do calendário?
Resposta: Embora tenha havido alterações
nas datas, a sequência dos dias da semana permaneceu a mesma.
Mesmo supondo que as pessoas tenham guardado o Sábado errado durante os 2500 anos que
mediaram entre a Criação e o êxodo de Moisés do
Egipto, esta prática teria sido corrigida por instrução de Deus em relação com a colheita do maná.
Deus dirigiu os Israelitas de forma a observarem
o Sábado correctamente. Foi ordenado ao povo
que colhesse uma porção dobrada do maná que
Deus enviava à Sexta-feira, uma vez que não enviaria nada no Sábado (Êxodo 16:4-31).
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Vamos examinar cuidadosamente para determinar como, não obstante os eventos da História e a mudança de calendário, continuou a não
haver alteração no sétimo dia, o Sábado. Se há
algo que é comummente usado em todo o mundo, é o calendário Gregoriano. Correntemente,
usamos o calendário Gregoriano, mas anteriormente foi usado o calendário Juliano.
O calendário Juliano recebeu o seu nome de
Júlio César, e foi oficialmente promulgado durante a celebração do 708º aniversário da Cidade
de Roma, em 46 a.C.. Pouco depois, Júlio foi
assassinado pelo Senado. Octávio, que tomou o
título de César Augusto, subiu ao trono. De forma a reivindicar o seu poder e a não ser menos
considerado do que Júlio César, decretou que
fossem feitas alterações ao calendário. César
Augusto ordenou que o oitavo mês se passasse
a chamar Augustus e acrescentou um dia aos 30
dias originais do mês. Ele subtraiu um dia ao mês
de Fevereiro de forma a poder fazer a mudança.
Portanto, Fevereiro passou a ser sempre um mês
mais curto. As datas foram alteradas, mas os dias
da semana não foram.
Foi necessária uma mudança do calendário
Juliano (Júlio). É óbvio que Júlio César gostava
de decretar mudanças que seriam lembradas
ao longo da História. O calendário foi usado em
todo o mundo até ao século XV sem grande problema. Contudo, este calendário não era perfeito
e precisava de ser mudado. A razão era que, no
calendário Juliano, um ano equivalia a 365 dias
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e um quarto, mas observações cuidadosas feitas
por cientistas revelaram que ao calendário faltavam 11 minutos e alguns segundos. Isto não
parece muito, mas, com o passar do tempo, a
discrepância tornou-se mais proeminente, e o
défice de tempo maior e, por fim, o calendário
deixou de corresponder às marcas solares para
as estações. O equinócio (vernal) da Primavera,
que calhava tradicionalmente a 21 de Março, começou, em vez disso, a aproximar-se cada vez
mais do início de Março.
Durante o século XVI, levantou-se grande confusão quando o equinócio (vernal) da Primavera
calhou a 11 de Março em vez de a 21. Os astrónomos de um país europeu tinham advogado
a reforma do calendário Juliano desde o século
XIII a.C., sem grande sucesso de chegarem a um
consenso. Com a falta de uma liderança forte,
não se materializou um acordo. Contudo, devido à diferença existente entre o ciclo natural das
estações, regulado pelo Sol, e o calendário em
vigor, diferença essa que teve um impacto sobre
a agricultura e outras actividades, tornou-se claro
que eram necessárias modificações.
O calendário Juliano foi substituído pelo calendário Gregoriano em 1582, sob o regime do novo
papa Gregório. O papa interessou-se pela reforma do calendário e começou a revê-lo, avançando dez dias no mês de Outubro no calendário
Juliano, de forma a que o equinócio (vernal) da
Primavera voltasse a calhar a 21 de Março.
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Outubro de 1582
Dom.

Seg.

Ter.

Qua.

Qui.

Sex.

Sáb.

1

2

17

18

19

3

4

15

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Embora as datas do calendário tivessem sofrido alterações
na mudança do Juliano para o Gregoriano, os dias da semana mantiveram a sua sequência normal – a Quinta-feira,
4 de Outubro, foi seguida pela Sexta-feira, 15.

O calendário Gregoriano é agora usado virtualmente em todo o mundo. Embora tivessem sido
retirados dez dias ao mês de Outubro quando o
calendário Juliano foi modificado, não foram feitas mudanças aos dias da semana. Por outras
palavras, os dez dias retirados em 1582 fizeram
com que à Quinta-feira, 4 de Outubro, se seguisse a Sexta-feira, 15 de Outubro. As datas foram
alteradas, mas não houve mudança na sequência dos dias da semana. O equinócio (vernal) da
Primavera ficou corrigido pela modificação e os
problemas existentes com a agricultura e o comércio entre países foram resolvidos.
Portanto, embora o mundo tivesse ido do calendário Juliano para o Gregoriano, não houve
qualquer alteração nos dias da semana. Muitos
astrónomos testificam que o sistema semanal de
hoje é o único sistema científico que foi passado
sem interrupção através dos milhares de anos da
História, e que não houve absolutamente nenhu64

ma mudança no sistema semanal a despeito das
alterações nos livros de História. Testemunham
deste facto os seguintes líderes e autoridades: o
ex-astrónomo Professor Anders Donner, da Universidade de Helsingfors; o Secretário da Academia Francesa, M. Emile Picard; o Reitor da Faculdade de Astronomia de Paris, M. Edouard Bailaud;
o Reitor da Faculdade de Astronomia de Lisboa,
Frederico Oom; o funcionário do Departamento
de Meteorologia da Marinha Americana, W. S. Eichelberger; o Gestor de Investigação da Faculdade Americana de Astronomia, James Robertson;
e o funcionário da Real Faculdade de Astronomia
de Greenwich, no Reino Unido, T. W. Dyson.
A resposta oficial do Observatório de Greenwich, do Reino Unido, a uma carta inquirindo sobre
a perpetuação do ciclo semanal, por Mark Finley,
autor do livro The Almost Forgotten Day, é uma
conclusão cabal para a Pergunta 2.
Exmo. Senhor,
A sua carta para o Astrónomo Real em Greenwich
foi-nos enviada, e o Director pediu-me para responder.
A continuidade da semana de sete dias tem sido
mantida desde os primeiros dias da religião judaica.
Um astrónomo pode preocupar-se com as decisões
concernentes ao tempo, à data do calendário, e o número do ano. Mas como a semana é o ciclo civil, social
e religioso, não há razão para que deva ser perturbada
por qualquer ajuste do calendário. Qualquer tentativa
para perturbar o ciclo de sete dias tem sempre levantado a mais determinada oposição das autoridades
judaicas, e estamos certos de que nunca foi posta em
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prática. A mudança do calendário Juliano para o Gregoriano foi sempre feita de forma a deixar a sequência
semanal imperturbada.
Atenciosamente,
R. H. Tucker
Oficial de Informação1

Pergunta 3: Em Apocalipse 1:10, João refere-se
ao “Dia do Senhor”. Hoje, muitas pessoas pensam que o “Dia do Senhor” se refere ao Domingo. As igrejas dos primeiros séculos reuniam-se
regularmente ao Domingo para adorar?
Resposta: A frase “Dia do Senhor” propriamente dita só é mencionada uma única vez em
todo o Novo Testamento. Contudo, apenas por
causa deste versículo, muitas pessoas afirmam
que o Dia do Senhor aqui mencionado significa,
realmente, o Domingo como Dia do Senhor para
adoração. O Sr. Young-Gwan Park, autor do livro
Criticizing Heresy, afirma que “o Dia do Senhor
aqui mencionado significa o dia em que pertencemos ao Senhor... as primeiras igrejas cristãs
reuniam-se regularmente para adorar no primeiro
dia depois do Sábado.”2
No entanto, não há necessidade de pesquisar
ainda mais este assunto, pois já confirmámos,
pelo livro de Actos e em todo o Novo Testamento, que as igrejas cristãs dos primeiros séculos
nunca se reuniam regularmente no primeiro dia
da semana, o Domingo. Aqui, vamos averiguar
se o Domingo é o Dia do Senhor mencionado
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em Apocalipse 1:10, como é geralmente compreendido, e se foi guardado como costume pelas
igrejas dos primeiros séculos.
Se o “Dia do Senhor”, registado aproximadamente em 95 d.C. no livro de Apocalipse,
é realmente o Domingo, então porque é que o
evangelho de João, que foi escrito durante aproximadamente o mesmo período, não usa a expressão “Dia do Senhor” nem sequer uma vez,
mas usa a expressão original “o primeiro dia da
semana”? Além disso, como o livro de Apocalipse
é uma carta (Apocalipse 1:11) que circulou pelas
várias igrejas da Ásia, iria João permitir que houvesse confusão por usar um termo desconhecido dos novos crentes desse tempo? Como o uso
de nova terminologia requer o reconhecimento
oficial do público, João não usaria um termo com
o qual apenas ele estaria familiarizado.
O primeiro relato explícito chamando ao Domingo o “Dia do Senhor” encontra-se no “Evangelho de Pedro”,3 que é um livro falso do Novo
Testamento, escrito, usurpando o nome de Pedro, durante a última metade do segundo século,
aparecendo, portanto, muitos anos após o Apocalipse ter sido escrito. Há, também, registo de
Clemente, um sacerdote Católico (cerca de 150215 d.C.), e de Tertuliano, um sacerdote Católico
Latino (cerca de 160-240 d.C.), usarem o termo
“Dia do Senhor” neste sentido.4 Mas, como já
foi referido, João não teria usado a frase “Dia do
Senhor” com este significado, uma vez que não
era conhecida das pessoas daquele tempo. Um
escolástico proeminente chamado William Milli67

gan também admite que, nessa altura, “ainda faltavam provas de que o primeiro dia da semana já
tivesse recebido o nome de “Dia do Senhor”.5
Então, qual é o verdadeiro significado de “Dia
do Senhor”, que teria sido conhecido não apenas de João, mas também dos seus leitores?
No Velho Testamento, o Sábado era conhecido
como “Sábado de Yahweh”, mas, depois do cativeiro dos Israelitas em Babilónia, de forma a evitar dizer o santo nome de Deus, Yahweh, o nome
Adonai, ou “Senhor”, era dito em seu lugar. A
maior parte das traduções preservaram esta prática. Por isso, o Sábado do Velho Testamento era
chamado “Sábado do Senhor”, “o santo dia do
Senhor” (Êxodo 20:10; Isaías 58:13). Noutros casos, Deus referiu-Se a ele como o “Meu Sábado”
(Êxodo 31:13; Isaías 56:4; Ezequiel 20:20).
Jesus afirma ser “Senhor do Sábado” (grego,
kurios tou sabbatou) no Novo Testamento (Mateus 12:8; Marcos 2:28). Este título é semelhante
em significado ao usado no Velho Testamento,
na expressão “Sábado de Yahweh”.
Alguns perguntam-se qual a razão por detrás
do uso, por parte de João, da expressão “Dia do
Senhor” no livro de Apocalipse. Domiciano, o Imperador Romano daquela época, impunha o culto ao imperador para se deificar, e todos os cristãos que recusassem adorá-lo ou eram mortos
ou, tal como João, exilados. Domiciano obrigava,
muitas vezes, a que lhe chamassem “Senhor” e
“Deus”.6 Se ele visitasse uma cidade num dia
qualquer, esse dia tornava-se feriado, bem como
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um dia para adorar o imperador. Este dia de adoração era conhecido como “dia do imperador”
que é sinónimo de “Dia do Senhor”.7
Enquanto João esteve exilado na Ilha de Patmos, estava sozinho e privado de alimento e roupa adequados. No seu sofrimento, recebeu uma
revelação do seu amado Senhor. João referiu-se
a esse dia como “Dia do Senhor”, um termo que
estaria associado com o Sábado, baseado no
seu conhecimento dos escritos do Velho Testamento.
Tendo em conta tudo isto, podemos considerar
como plausível que João, ao usar uma expressão
vulgarmente conhecida naquele tempo, pudesse
estar a enfatizar a adoração de Jesus Cristo no
Sábado (e não o culto ao imperador), o Cristo
que Se tinha tornado Senhor através da Criação
e da Redenção e que é adorado e reverenciado
nesse dia. Esta possibilidade pode ser ligada ao
facto de que, ao escrever o livro de Apocalipse,
ele rejeitava firmemente o culto aos ídolos (Apocalipse 14:9-11) e fez o apelo directo: “Adorai
aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas” (Apocalipse 14:7), usando frases
citadas directamente do mandamento do Sábado, no livro de Êxodo (Êxodo 20:11).
Também podemos ver a posição de João a partir do forte relevo que ele dá à guarda dos mandamentos de Deus como característica do povo dos
últimos dias (Apocalipse 12:17; 14:12). É, portanto, improvável que João tivesse omitido aqui o
quarto mandamento do Sábado e chamasse ao
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Domingo “Dia do Senhor”, quando a sua visão
do Céu tinha acabado de confirmar que os “mandamentos de Deus” eram os Dez Mandamentos
que estão na arca da aliança que se encontra no
templo celestial (Apocalipse 11:19).
Portanto, o “Dia do Senhor” mencionado em
Apocalipse 1:10 é o bíblico Sábado do sétimo
dia. O próprio Jesus declarou que “o Filho do
homem até do Sábado é Senhor” (Mateus 12:8).
Que o Sábado é o “Dia do Senhor” está tanto
bíblica como historicamente claro.
Pergunta 4: Em Romanos, no capítulo 14, Paulo
diz que um verdadeiro cristão “julga iguais
todos os dias” (v.5). O “dia” a que ele se refere é
o Sábado? Ou é outro dia diferente?
Resposta: Os que negam a observância do
Sábado afirmam que não há razão para pôr um
foco especial no sétimo dia como dia de repouso. Alegam que o que importa é que um dia da
semana seja distinguido dos outros, não importa
que seja o Domingo, que é o primeiro dia da semana, e que seja observado como dia de repouso. Citam Romanos 14 na tentativa de apoiar a
sua reivindicação.
“Um faz diferença entre dia e dia, mas outro
julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele
que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que
come, para o Senhor come, porque dá graças
a Deus; e, o que não come, para o Senhor não
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come, e dá graças a Deus” (Romanos 14:5, 6).
Sobre esta passagem, Paul E. Jewett conclui
que “Paulo está a dizer claramente que os gentios não têm absolutamente responsabilidade alguma de observar o Sábado”.8
Estarão estes versículos em Romanos 14 a reivindicar que qualquer dia da semana pode ser
guardado como dia de repouso? Vamos ver o
que o texto não diz. Duas perguntas vão ajudar-nos no nosso estudo. O texto tem alguma coisa a dizer sobre o Sábado? Tem alguma coisa
a dizer sobre a adoração? A resposta é, definitivamente, não. Paulo sugere que agradeçamos a
Deus, mas não há qualquer referência ao Sábado ou à adoração a Deus. Por isso, é perigoso
assumirmos que este texto se refere ao Sábado.
Então, de que é que este texto fala? A que dia
se refere? O texto é claro. Declara: “Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias” (Romanos 14:5).
Paulo está a escrever sobre como o homem
gosta mais de um dia do que doutro. O texto não
menciona o Sábado, a adoração ou o mandamento de Deus, apenas a forma como a opinião
humana considera um dia. Portanto, Paulo está a
falar, obviamente, da questão da opinião humana
e não do mandamento divino escrito pelo dedo
de Deus em tábuas de pedra.
O primeiro versículo deste capítulo dá-nos a
chave. Paulo escreve: “Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre
dúvidas” (Romanos 14:1). Paulo está a escrever
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aos da fé sobre aqueles que estão fracos na fé.
Aconselha aqueles que têm uma fé forte a não fazerem julgamentos sobre “questões discutíveis”
ou questões de opinião.
Um desses assuntos de opinião era se seria
apropriado comer a carne que tinha sido oferecida aos ídolos (leia I Coríntios 8). Muita da carne
vendida no mercado tinha sido sacrificada aos
ídolos por aqueles que a estavam a vender. Havia alguns cristãos judeus conscienciosos que
acreditavam que comer a carne que tinha sido
oferecida aos ídolos era tão errado como a própria idolatria. Muitos desses cristãos tornaram-se
vegetarianos, não por questões de saúde, mas
para se guardarem da corrupção espiritual. Este
assunto tornou-se um ponto de conflito na Igreja
em Roma. Paulo estava preocupado principalmente com aqueles que dividiam a Igreja com
base em assuntos de opinião humana, não tendo
por referência a lei divina.
Portanto, o que é o verdadeiro significado de
“faz diferença entre dia e dia” (Romanos 14:5, 6)
que, juntamente com assuntos alimentares, levou
a controvérsia às igrejas do primeiro século em
Roma? Aproximadamente em 57 d.C., quando foi
escrito o livro de Romanos, não havia qualquer
debate sobre se o Sábado era o dia de repouso.
Portanto, a que dia se referia Paulo quando disse “Cada um esteja inteiramente seguro em seu
próprio ânimo” (Romanos 14:5)? Este dia não era
um dia de adoração pública, como o Sábado,
mas referia-se a um dia que cada um podia guardar baseado na sua própria convicção pessoal.
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Que outro dia, durante este período de tempo,
tinha esse tipo de característica? Se lermos o documento chamado Didache, que era conhecido
como o manual das igrejas durante o primeiro
século e depois, poderemos encontrar algumas
pistas sobre esta questão. Neste livro de instruções que se baseava em crenças judaicas e que
deriva muito dos seus textos dos Evangelhos, encontramos lições sobre a santa ceia, o baptismo
por imersão e sobre o jejum e a oração. Podemos confirmar por este livro que, em vez de seguirem a tradição judaica de jejuar às segundas
e quintas-feiras (Lucas 18:12), os cristãos dos
primeiros tempos começaram a tradição, que foi
passada de geração em geração, de guardarem
o dia de jejum às Quartas e Sextas-feiras.
Alguns cristãos de origem judia observavam
estritamente os dias originais de jejum. Mas a
sua “fé era fraca”. Julgavam os outros pelos seus
próprios padrões e isso levou muita confusão à
Igreja. Essa divisão era causada por assuntos
humanos que não eram essenciais, e não por
doutrinas essenciais. Paulo resolveu, claramente, o assunto: “O que come não despreze o que
não come.”
É apropriado deixar assuntos referentes a opiniões pessoais, tais como o jejum, ao julgamento
do indivíduo em questão, em vez de impor uma
regra. Em vez de negar a velha tradição religiosa
que era praticada há tanto tempo, Paulo está a
aconselhar cada indivíduo a agir de acordo com
as suas convicções pessoais, ao mesmo tempo
que aceita os outros que tenham convicções di73

ferentes. Romanos 14 está, portanto, a lembrar
que não devemos julgar os outros.
A questão de saber se Romanos 14:5 apoiava
que se considerassem “iguais todos os dias”,
incluindo o Sábado, foi posta ao Dr. Brown, um
eminente estudioso. Ele escreveu: “Embora o
Sábado fosse o dia sagrado que os judeus observavam durante o tempo do Velho Testamento, ele foi criado antes do judaísmo e é parte
dos Dez Mandamentos. Não só o próprio Filho
do Homem disse que Se tornara ‘Senhor do
Sábado’ (Marcos 2:28), mas não há forma de o
Sábado, uma parte dos Dez Mandamentos, dos
quais Deus disse que ‘até que o céu e a terra
passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei,
sem que tudo seja cumprido’, ser igual a qualquer dia de trabalho ou festividade.”9
A compreensão de Romanos 14 torna claro
que o dia de que cada um deveria estar seguro
não é o Sábado ou o Domingo. Durante o tempo
de Paulo, a questão do dia correcto para adoração não era motivo de controvérsia. É difícil
acreditar que Paulo, um ardoroso guardador do
Sábado (Actos 17:2; 18:4), tenha dito para ignorarem a observância do Sábado. Tendo em conta o ambiente social e religioso daquele tempo,
uma ordem dessas iria facilmente tornar-se num
motivo de divisão tão forte como o assunto da
circuncisão. Se Paulo advogasse a liberdade de
observarem qualquer dia da semana como dia
de repouso, teria contradito, directamente, a preocupação de Jesus sobre a observância do Sábado (Mateus 24:20).
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Uma análise de Romanos 14:5 feita por uma
igreja Protestante bem conhecida leva ainda
mais fundo esta questão.
“Se o Sábado é verdadeiramente um sistema
muito mais antigo do que o judaísmo, e se o Sábado, sob o judaísmo, foi realmente reverenciado
com a santidade perpétua dos Dez Mandamentos, se o Sábado é mencionado [por Deus] no
contexto do Seu aparecimento no Monte Sinai,
e se o próprio Filho do Homem disse, enquanto
esteve aqui na Terra, que ‘o Filho do Homem até
do Sábado é Senhor’ (Marcos 2:28), então será
uma tarefa difícil provar, realmente, que Paulo estaria a permitir aos leitores que pensassem que o
Sábado, juntamente com os dias festivos judaicos, fora incluído num dos ‘dias’ mencionados
em Romanos 14:5.”10
Pergunta 5: Não nos diz Paulo, em Colossenses 2:16, 17, para não deixarmos que ninguém
nos julgue pelo que comemos ou bebemos, ou
por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou
dos sábados? Algumas pessoas usam este texto
para afirmar que a observância do Sábado foi
abolida juntamente com as festividades religiosas e a celebração da lua nova e, por isso, já não
necessitam de o santificar.
Resposta: Este texto talvez seja o versículo bíblico mais citado no argumento contra a observância do Sábado como dia sagrado. Mas estará,
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realmente, este texto bíblico a fazer uma afirmação contra a observância do Sábado? Poder-se-á
acreditar que está a fazer essa afirmação se se
estiver sob a falsa suposição de que os Dez Mandamentos foram abolidos na cruz. Quem não
estudou cuidadosamente a Bíblia pode chegar a
essa conclusão, e muitos estudiosos já deram a
sua opinião sobre este texto. A interpretação de
Calvino sobre este texto, com que muitos cristãos estão familiarizados, é a seguinte:
“Tudo aquilo que cai sob a lei cerimonial foi
abolido no primeiro advento de Cristo. Como Ele
é a Verdade, todos os simbolismos foram terminados pela Sua presença. Ele é o verdadeiro
cumprimento do Sábado. Paulo diz, em Colossenses 2:17, que estes ‘são sombras das coisas
futuras, mas o corpo é de Cristo’. Assim, os cristãos devem abster-se de observar todas as formas de superstição.”11
Seguir o exemplo de Jesus e dos Seus apóstolos na guarda do Sábado como dia sagrado,
será ser supersticioso? Estará a interpretação de
Calvino correcta? Para compreendermos bem o
texto original e a razão por detrás do conselho
de Paulo, temos de compreender claramente
o contexto, e o que acontecia nessa época em
particular.
Por volta do tempo em que Paulo escreveu a
sua carta da prisão em Roma (62 d.C.), a Igreja de Colossos, na Ásia Menor, estava a passar
por muitas dificuldades por causa de um grupo
que promovia a ‘Heresia Colossense’. Havia al76

guma heresia entre os Colossenses, conforme
evidenciado nas seguintes expressões de Paulo: “por meio de filosofias e vãs subtilezas” (2:8),
“segundo a tradição dos homens, segundo os
rudimentos do mundo” (2:8, 20), “com pretexto
de humildade e culto dos anjos” (2:18), “alguma
aparência de sabedoria, em devoção voluntária,
humildade e em disciplina do corpo” (2:23).
Devido à sua filosofia religiosa, fundada sobre
a teoria do dualismo (persa e grego), misturada
com os pensamentos místicos do Oriente, as
pessoas da Heresia Colossense foram estigmatizadas como gnósticas. Os rolos do Mar Morto
confirmaram que estes ensinos falsos se tinham
insinuado anteriormente no judaísmo. Por fim,
infiltraram-se no cristianismo, e a Heresia Colossense influenciou grandemente a Igreja.
Além de Jesus Cristo, os heréticos deificavam vários anjos como mediadores da criação
e da salvação entre Deus e o homem. Negavam
a completa divindade e humanidade de Jesus.
Ensinavam que a salvação era conseguida pela
oferta de sacrifícios e pelo envolvimento em festividades, que incluíam a celebração da Lua Nova
e dos sábados (festividades e feriados religiosos,
que podiam calhar em qualquer dia da semana).
É importante notar que a “sombra” sobre a qual
Paulo escreve não era a realidade. A entidade real
é vista por meio da sombra. Da mesma maneira,
os sacrifícios e celebrações do Velho Testamento
serviam, para os Israelitas, como sombra do trabalho redentor de Jesus Cristo.
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Por isso, no mesmo capítulo, nos versículos
9-15, Paulo ilustra as boas-novas ao usar a expressão legal desse tempo para descrever a humanidade de Jesus Cristo que é a personificação da sombra. Paulo explica as bênçãos que os
Colossenses receberam através da vida, morte e
ressurreição de Jesus.
Resumo das Boas-Novas
1. Em Cristo habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade (v. 9).
2. Através da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, a redenção foi posta ao alcance de
toda a humanidade (vs. 11-13).
3. Portanto, para aqueles que crêem, Cristo
cancelou “a cédula... [das]... ordenanças” (“nota
de dívida” em grego) (v. 14).
4. Na cruz, Cristo destruiu completamente Satanás que tinha trabalhado incansavelmente para
nos fazer pagar o preço dos nossos pecados.
Uma leitura cuidadosa do texto original, em grego, revela que a cruz anulou completamente e
desarmou os poderes e a autoridade de Satanás
e da sua missão (v. 15).
Depois do apóstolo Paulo ter explicado estas
maravilhosas boas-novas aos Colossenses, que
tinham sido enganados por falsos professores,
ele instruiu-os a não deixarem que “ninguém vos
julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa
dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sába78

dos” (v. 16). Esta passagem foi incluída para ensinar como a vinda de Cristo e a Sua obra de
salvação ajudavam a anular as tradições do Velho Testamento. Os ritos sacrificiais do Velho Testamento serviam como sombra das coisas que
haviam de vir e, portanto, quando Cristo – a Realidade – veio e cumpriu a obra da redenção (v.
17), estes serviços já não eram precisos, e foram
anulados.
Neste ponto, alguns poderão perguntar se a
observância do sétimo dia do quarto mandamento, que foi introduzida antes do pecado vir a este
mundo (Génesis 2:1-3), também foi abolida na
cruz com os serviços sacrificiais do Velho Testamento.
Para que possamos responder a esta questão,
vamos olhar cuidadosamente para os sistemas
sacrificiais do Velho Testamento, que serviram
como sombra das coisas que haviam de vir.
Comer e Beber
Os sacrifícios oferecidos no santuário eram de
duas espécies: sacrifícios com sangue e sacrifícios sem sangue. Incluídos na oferta de alimentos estavam a farinha, o azeite, e o incenso (Levítico 2:1-7). O sumo sacerdote tomava parte do
pão não levedado que simbolizava o corpo de
Cristo (Levítico 2:3, 10; João 6:5, 35).
O vinho, oferta de bebida, que era dado juntamente com a oferta queimada (Números 15:410), simbolizava a vida de Cristo e está presente
na comunhão, na forma de sumo de uva (Mateus
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26:27-28). Hebreus 9:9-10 explica o papel que
as ofertas queimadas e as ofertas de alimentos
tinham no serviço do santuário. Afirma que elas
serviam como ilustração para o tempo presente,
indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não tinham poder para limpar a consciência
do adorador. Eram apenas uma questão de comida e bebida e várias purificações cerimoniais
– regulamentos externos que se aplicavam até à
altura do novo concerto.
Celebração da Lua Nova e Festividades
Como sombra das coisas que hão-de vir, a celebração da Lua Nova e as festividades representavam o método sacrificial do Velho Testamento,
descrito por Paulo em Hebreus 10:1, no qual a lei
é “sombra dos bens futuros”. As festividades descritas em Colossenses 2:16 são as sete festas que
eram observadas conforme é descrito em Levítico
23: a Páscoa, a Festa dos Pães Asmos, a Festa
das Primícias, a Festa do Pentecostes, a Festa das
Trombetas, o Dia da Expiação e a Festa dos Tabernáculos. Certos dias indicados durante estes festivais deviam ser dias de descanso, quer calhassem
durante a semana, quer ao Sábado (Levítico 23).
A observância fiel destas festas apontava para o
plano da salvação, concretizado por Jesus Cristo.
O cordeiro que era morto ao pôr do Sol da Páscoa (no dia 14 de Nisan, o primeiro mês da Primavera), representava Jesus Cristo que também
morreria ao pôr do Sol e que é a vítima do sacrifício puro; a festa dos pães asmos (que começava
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no dia 15 de Nisan), que exigia que se comesse
pão sem fermento durante uma semana, representava o corpo de Cristo, o nosso pão da vida;
o mover do molho do cereal da primeira colheita (16 de Nisan) representava maravilhosamente
Cristo, que ressuscitaria dos mortos como primeiro fruto, três dias após a Páscoa. A importância destes serviços, que serviam como sombra
do que havia de vir, é a razão pela qual o livro de
Colossenses chama a atenção para Cristo como
entidade para a qual as sombras apontavam.
O Sábado dos Colossenses
De que espécie de “Sábado” se está a falar,
que acompanha as seguintes expressões: “comer e beber”, “festividades e celebração da lua
nova”, e “sombra dos bens futuros”?
Em grego, o termo “sábado” está no plural (sabbaton), e não se refere ao Sábado do sétimo
dia, mas aos sábados [dias de descanso] designados no decorrer das sete festividades. Quando eram esses sábados expressados no plural?
Como vimos, havia sete festas no Velho Testamento: Páscoa (Êxodo 12:1-16; Levítico 23:4-5),
Pães Asmos (Levítico 23:6-8), Primícias ou Mover
do Molho (Lev. 23:9-14), Pentecostes (Lev. 23:1521), Festa das Trombetas (Lev. 23:23-25), Dia da
Expiação (Lev. 23:27-32) e a Festa dos Tabernáculos (Lev. 23:39-43). Durante estas festas, diz a
Bíblia que o povo deveria guardar os seguintes
dias, não fazendo trabalho regular: o primeiro e o
sétimo dia dos Pães Asmos, que calhava a 15 e
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a 21 do primeiro mês (Lev. 23:7-8); Pentecostes,
50 dias depois do início dos Pães Asmos (Lev.
23:21); Festa das Trombetas, primeiro dia do sétimo mês (Lev. 23:24-25); Dia da Expiação, décimo dia do sétimo mês (Lev. 23:27-32); e a Festa
dos Tabernáculos, primeiro e oitavo dias, que
calhavam a 15 e 22 do sétimo mês (Lev. 23:3536). Embora estes sábados pudessem calhar no
sétimo dia da semana, muitas vezes calhavam
durante a semana. Estes sábados não eram memoriais da criação, como é descrito no quarto
mandamento, mas serviam como sábados cerimoniais/festividades. Estes sábados eram “além
dos Sábados do Senhor” (Lev. 23:38).
Portanto, Colossenses 2:16-17 deveria ser interpretado como se segue: Todas as festas cerimoniais que envolviam “comer e beber”, a carne
para a oferta queimada, a expiação, a oferta pela
culpa, a farinha para a oferta de partilha e o vinho
para a oferta de bebida, as várias festividades e a
celebração da Lua Nova foram abolidas. Portanto, não dês atenção quando as pessoas te criticam por não observares as festividades do Velho
Testamento e os sábados cerimoniais para que
te possas salvar.
Os Dez Mandamentos Não Foram Abolidos
na Cruz
Contudo, como foi mencionado anteriormente,
como o termo “sábado” foi expresso no plural em
Colossenses 2:16, e em vários lugares (tais como
Números 28:9-25) o Sábado do sétimo dia e a sé82

rie dos sábados festivais foram mencionados juntos,12 algumas pessoas afirmam que Colossenses
ensina que o Sábado do sétimo dia também foi
abolido na Cruz. Então, será o Sábado do sétimo
dia uma sombra do que há-de vir, tal como as leis
cerimoniais que foram confiadas aos Israelitas no
Velho Testamento? A resposta é não. Como já foi
apresentado, o Sábado do sétimo dia foi fundado
quando Deus criou os Céus, a Terra e o homem.
O Sábado é um memorial da criação. A ordem do
Criador para benefício do homem é que guarde o
Sábado do sétimo dia, santificado conforme é delineado nos Dez Mandamentos (Êxodo 20:8-11).
Esta ordem ainda é válida para todos os cristãos
de hoje porque o Sábado tem a sua origem na
Criação – antes do pecado ter entrado no mundo
(Génesis 2:1-3, Hebreus 4:4).
Portanto, não estaríamos a interpretar a Bíblia
correctamente se adoptássemos a interpretação
de Calvino de Colossenses 2:16-17 e víssemos
o Sábado como tendo sido abolido na primeira
vinda de Jesus, e a guarda do Sábado de acordo com o quarto mandamento como um acto de
superstição. A adesão aos ensinos de Calvino levanta as seguintes questões: será apenas o quarto dos dez mandamentos que deverá ser considerado como lei cerimonial e, portanto, abolido?
É, realmente, superstição, santificar o Sábado?
Serão os outros nove mandamentos também leis
cerimoniais e, portanto, terão sido abolidos na
cruz? Ou será que o ensino da maioria das igrejas de hoje, que mandam guardar nove mandamentos menos um, é que é superstição?
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O último tópico a estudar é a questão que lida
com esses assuntos “que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo” (Colossenses 2:17). As festividades do Velho Testamento
relacionam-se com a história da salvação demonstrada no ministério de Cristo na Terra e no
Céu. O significado do ano sabático (Deuteronómio 15:1-6) e o Ano do Jubileu (Levítico 25:8-12)
derivavam do Sábado do sétimo dia e tiveram
cumprimento na vida de Cristo. As bênçãos do
Sábado que foram estabelecidas na altura da
criação serão restauradas no novo Céu e na
nova Terra (Isaías 66:22-23). Mas o Sábado não
prefigurava qualquer parte do trabalho de Cristo. Testificou sempre do Seu trabalho criador no
princípio do nosso mundo. Assim, o Sábado do
sétimo dia não foi abolido na Cruz nem foi mudado para qualquer outro dia após a ressurreição.
É a eterna verdade.
Pergunta 6: Se o Sábado é o dia de descanso de
acordo com os Mandamentos, então porque é
que os reformadores, tais como Lutero e Calvino, guardaram o Domingo em vez do Sábado?
Resposta: Os reformadores, tais como Lutero e Calvino, eram sinceros na sua fé e serviram
como preciosos servos de Deus que se esforçaram por fazer a vontade de Deus. Contudo, estavam, nessa altura, a sair da obscuridade espiritual que caracterizou a Idade Média, que é muitas
vezes referida como sendo a Idade das Trevas.
Estavam a começar a receber nova luz da Bíblia.
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Trabalharam para estabelecer uma Igreja nas
firmes verdades da Bíblia e das crenças da justificação pela fé enquanto procuravam remover os
erros doutrinários e superstições ensinados pela
Igreja Católica. No entanto, não chegaram à compreensão da verdade sobre o Sábado. Contudo,
sabemos que, não obstante as adversidades e a
perseguição, fizeram o seu melhor com a luz da
verdade que receberam.
Portanto, com a compreensão de que a Reforma não pára numa certa altura e que a verdade nem sempre é dada de uma só vez, todos os
crentes deviam trabalhar na reforma da sua vida
pessoal e dos erros dentro da sua própria Igreja. Se utilizarmos a luz recebida tão eficazmente
quanto possível, Deus irá, realmente, confiar-nos
cada vez mais luz, à medida que for aumentando
o que Ele espera de nós (Mateus 25:14-30).
Pergunta 7: Se o Sábado é o dia especial de
Deus, então porque é que os grandes líderes religiosos do nosso mundo não o estão a guardar?
Resposta: Isto pode apanhá-lo de surpresa,
mas esta pergunta já foi respondida anteriormente (pelo menos uma versão dela). Esta conversa
está relatada em João 7:46-48: “Responderam
os servidores: Nunca homem algum falou assim
como este homem. Responderam-lhes, pois, os
fariseus: Também vós fostes enganados? Creu
n’Ele, porventura, algum dos principais, ou dos
fariseus?”
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É evidente que os oficiais do templo estavam
impressionados com os ensinos de Jesus. Mas,
ao tentarem dissipar esse interesse, os fariseus
disseram-lhes: “Não se deixem enganar. Esperem pelos líderes religiosos. Se Jesus é verdadeiramente o Messias, eles dizem-vos! Eles serão
os primeiros a saber.” Contudo, esses líderes religiosos, que deveriam, supostamente, ser estudiosos das Escrituras, foram os que rejeitaram os
ensinos de Jesus e O pregaram na Cruz.
É interessante observar que havia três classes
de líderes religiosos no tempo de Jesus.
Primeiro, havia os que eram ignorantemente
cegos. Não rejeitaram, conscientemente, o Messias, pois não compreenderam completamente
quem Ele era (ver, especialmente, Tiago 4:17;
Actos 17:30). Segundo, havia os que fechavam,
propositadamente, os olhos. Tinham a percepção de quem era Jesus, mas não estavam dispostos a fazer as mudanças necessárias para O
seguirem. Jesus não satisfazia as suas expectativas egoístas do Messias (João 9:41). João escreve: “Porque amavam mais a glória dos homens
do que a glória de Deus” (João 12:43). Terceiro,
havia os líderes religiosos que procuravam a verdade com coração sincero e determinado. Este
grupo trabalhava “nos bastidores” para influenciar outros líderes a inclinarem-se favoravelmente
para Jesus. Nicodemos e José de Arimateia pertenciam a essa categoria. Muitos dos que faziam
parte deste grupo defenderam corajosamente
Jesus. O livro de Actos conta-nos que, depois da
morte de Jesus e do derramamento do Espírito
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Santo no Dia de Pentecostes, “crescia a palavra
de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito
o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé” (Actos 6:7).
O que é importante manter em mente é que
Deus não pergunta: “O que é que os teus líderes religiosos fazem?” Em vez disso, Deus diz
que “cada um de nós dará conta de si mesmo a
Deus” (Romanos 14:12) e que “todos devemos
comparecer perante o tribunal de Cristo (II Coríntios 5:10).
Transacção Honesta e, no Entanto,
Desonesta: A Régua Encurtada13
A seguinte história servirá como ilustração da
nossa responsabilidade.
Havia um homem que tinha uma loja de tecidos. Um dia, uma senhora comprou dez metros
de tecido. Ao chegar a casa e ao ver o tecido,
percebeu que tinha menos pano do que o que
pagara. Por isso, mediu o tecido com um metro
novo que tinha comprado recentemente e viu
que tinha menos 25 centímetros. Pegou logo no
tecido, voltou à loja e informou o dono de que
tinha sido enganada.
Ele replicou: “Não é possível. Há muitas gerações que temos uma casa baseada num relacionamento de confiança e em negócios honestos
e eu medi bem o tecido.” Hesitante, pegou no
metro que usava sempre e mediu o tecido. Depois de o medir, disse: “Veja, tem exactamente
dez metros.” A senhora, confusa, voltou rapida87

mente a casa e mediu novamente o tecido com o
seu metro novo. Mesmo assim, viu que, uma vez
mais, faltavam exactamente vinte e cinco centímetros. Dessa vez, levou consigo o metro para
que o pudesse comparar com o do dono da loja.
Depois, disse ao dono da loja: “Veja, o seu metro tem, exactamente, dois centímetros e meio a
menos.” E, para sua vergonha, o homem viu que
o seu metro era mais curto. Nem podia acreditar!
Isso significava que tinha estado a fazer comércio ilegal, uma vez que tinha estado a usar um
metro que não tinha a medida correcta.
Contudo, as circunstâncias à volta do erro são
compreensíveis. O metro fazia parte da loja há
muito tempo, pois tinha sido passado de geração
em geração, desde o trisavô do proprietário, e,
com a passagem do tempo, começou, aos poucos, a gastar-se, ficando, assim, dois centímetros
e meio mais curto. O actual dono da loja, bem
como os que o antecederam, tinha sido honesto e credível. No entanto, ao longo dos anos,
tinham começado, sem intenção, a enganar os
clientes, uma vez que usavam um metro que não
tinha o comprimento certo. Embora tivessem estado a ter um comportamento errado, não eram
totalmente responsáveis pelas suas acções uma
vez que, honestamente, não sabiam do erro.
“Mas Deus, não tendo em conta os tempos da
ignorância, anuncia, agora, a todos os homens,
e em todo o lugar, que se arrependam” (Actos
17:30). A responsabilidade de fazer a mudança
começa quando se tem conhecimento. O que é
que o dono da loja, que usou o metro errado du88

rante todo aquele tempo, tinha a fazer? Se continuasse a usar o metro antigo, com menos dois
centímetros e meio, o assunto teria de ser visto
sob uma nova luz. O uso, consciente e voluntário, de uma medida errada, resultará numa transacção desonesta.
Todos nós temos uma responsabilidade pessoal para com Deus. Não importa o que os líderes
religiosos de hoje fazem. O que é importante é
como nós respondemos à verdade de Deus. Se
Deus o convenceu, pessoalmente, da verdade
do Sábado, então, se hesitar em responder-Lhe,
a sua alma estará em perigo. Quando Deus lhe
revelar a verdade, como irá responder-Lhe?
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7

A Cruz e a Lei

A

lguns cristãos afirmam que a Lei de Deus
foi abolida na cruz por Cristo e que, assim,
o Sábado, como dia de descanso e adoração, sendo o quarto mandamento da Lei, também
foi abolido. No entanto, um estudo atento do Novo
Testamento mostra-nos que a morte de Cristo na
cruz não só não aboliu a Lei moral dos Dez Mandamentos (incluindo o mandamento do Sábado),
como exaltou a Lei de Deus, mostrando que ela
continua em vigor, pois é eternamente válida.

A Cruz não pode ter abolido a Lei
A tese que defende que a morte de Cristo na
Cruz aboliu ou revogou a Lei moral dos Dez Mandamentos não faz sentido. Pelo contrário, a morte
de Cristo na Cruz é um argumento decisivo que
mostra que a Lei moral de Deus não pode ser
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abolida ou revogada. Se a Lei moral do Decálogo
– como padrão de conduta moral e norma aferidora do pecado – pudesse ser abolida ou revogada por Deus, então não teria sido necessário que
Cristo viesse morrer para salvar da morte eterna
os transgressores da Lei. Teria bastado que Deus
declarasse, pela Sua suprema autoridade, abolida
ou revogada a Lei moral transgredida pelo homem.
Assim o homem seria salvo da penalidade da Lei,
a morte eterna, e Cristo não teria que morrer. No
entanto, Deus não pôde declarar revogada a Lei
moral porque ela é uma expressão do Seu carácter. Para revogar a Lei, Deus teria que negar-Se a
Si próprio, o que é absurdo. Jesus teve que sofrer
e morrer. Agora, cabe aqui perguntar: porque teve
Jesus que sofrer e morrer na Cruz para satisfazer
as exigências de uma Lei que poderia – como dizem alguns – ser revogada ou anulada pela simples autoridade de Deus, o Legislador e Autor da
Lei? Obviamente, a resposta é simples. Jesus teve
que morrer em lugar do pecador porque a Lei não
pode ser anulada ou revogada e porque o salário
do pecado – a morte – deve ser a consequência
da desobediência à Lei moral de Deus. Assim, em
vez de anular ou revogar a Lei moral do Decálogo,
o sacrifício de Cristo na cruz confirmou a imutabilidade e perenidade da Lei. Cristo teve de morrer
porque essa era a única via para salvar o homem
condenado por uma Lei imutável e irrevogável.
Cristo pagou a penalidade da Lei moral, isto é, a
morte, em lugar do homem, para poder salvá-lo
da morte eterna. Precisamente porque a Lei moral
não pode ser anulada ou revogada.
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Ainda a Cruz e a Lei
A tese que defende que a morte de Cristo na
Cruz aboliu ou revogou a Lei moral dos Dez Mandamentos leva ainda a outra conclusão errada.
Se a Lei moral do Decálogo foi anulada pela
morte de Cristo, então devemos concluir que os
seus dez preceitos morais já não vigoram para
os cristãos salvos pela graça. Mas então somos
obrigados a concluir que os cristãos podem ter
outros deuses, podem adorar imagens, podem
usar o nome de Deus em vão, podem matar,
roubar ou adulterar. Para evitar esta conclusão,
que é manifestamente absurda, os cristãos que
defendem a abolição da Lei moral de Deus pela
morte de Cristo na Cruz afirmam que todos os
mandamentos da Lei moral foram reinstituídos
no Novo Testamento para serem observados pelos cristãos. Todos excepto o quarto mandamento, que ordena a observância do Sábado. Ora,
esta tentativa de escapar ao absurdo que resulta
da tese que defende a abolição da Lei apenas
conduz a outros absurdos. De facto, por que razão teria Deus anulado os Dez Mandamentos da
Lei moral pelo preço do sofrimento e da morte do
seu Filho, para em seguida tornar a instituir no
Novo Testamento nove mandamentos da mesma
Lei? Faz isto sentido? Obviamente que não. Além
do mais, se argumentamos que os mandamentos da Lei moral foram reafirmados no Novo Testamento, o que é correcto, somos obrigados a
concluir que o quarto mandamento, que ordena
a observância do Sábado, foi também reafirmado. De facto, há no Novo Testamento indicações
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inequívocas quanto à guarda do Sábado. Jesus
tinha o costume de adorar ao Sábado (Lucas
4:16; 4:31). Paulo tinha o mesmo costume (Actos
16:13; 17:2). As discípulas de Jesus observavam
o Sábado, mesmo após a morte de Jesus (Lucas 23:56). Se o mandamento da observância
do Sábado não é citado explicitamente no Novo
Testamento, isso deve-se simplesmente ao facto de que era tal o rigor da sua observância por
Jesus e pelos Seus discípulos que nem sequer
era necessário citá-lo. A observância do Sábado
era um ponto pacífico entre os cristãos da Igreja
apostólica. Ninguém contestava a legitimidade e
a necessidade de se observar o Sábado segundo o quarto mandamento da Lei moral de Deus.

Cristo não aboliu a Lei
A tese de que Cristo aboliu a Lei moral do Decálogo pela Sua morte na cruz também é desmentida pelo próprio Cristo. Jesus afirmou claramente no Sermão da Montanha, pronunciado
no início do Seu ministério, que não tinha vindo
revogar a Lei moral dos Dez Mandamentos. Ele
disse claramente: “Não cuideis que vim destruir
a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas cumprir” (Mateus 5:17). Portanto, Jesus declara que
não veio anular a Lei, mas “cumprir”. No original
grego, “cumprir” (pleroo) significa “tornar pleno”,
“executar plenamente”, “realizar plenamente”. Ao
declarar que veio “cumprir” a Lei, Jesus afirma
que veio satisfazer os seus mandamentos pela
observância estrita da Lei na Sua vida. Ele veio
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levar a Lei moral à sua plenitude. Após declarar a
irrevogabilidade da Lei, Cristo afirma claramente
que ela deveria permanecer em vigor até que os
céus e a terra deixem de existir (Mateus 5:18).
Assim, afirmar que Cristo pensou abolir a Lei pela
Sua morte na cruz é fazê-l’O cair numa contradição grosseira: a contradição de crer que a Sua
morte na cruz iria abolir uma Lei que Ele mesmo
declarara eterna.
Continuando o Seu Sermão da Montanha, Cristo
mostra claramente que Ele não só não veio revogar a Lei moral, como veio mostrar toda a profundidade do alcance dos mandamentos dessa Lei.
De facto, Jesus comenta em seguida, aprovando-os, três preceitos do Decálogo: o “Não matarás”
(Mateus 5:21, 22; cf. Êxodo 20:13), o “Não adulterarás” (Mateus 5:27, 28; cf. Êxodo 20:14) e o “Não
perjurarás” (Mateus 5:33-37; cf. Êxodo 20:7). Ora,
se a Lei moral do Decálogo devesse ser abolida
por Si na cruz, Cristo não teria exposto e ampliado o alcance moral destes três mandamentos
durante o Seu ministério de ensino público. Por
que razão teria Cristo exposto aos Seus discípulos a obrigação de observar profundamente estes
três mandamentos da Lei moral, se Ele pensasse
que a Sua morte na cruz os iria finalmente abolir? Além do mais, ao citar três mandamentos do
Decálogo, Jesus indica claramente que a Lei que
Ele afirmara estar perenemente em vigor era a Lei
moral dos Dez Mandamentos.
Mais adiante no Seu ministério público, Cristo
voltou a afirmar a validade da Lei moral dos Dez
Mandamentos, referindo-Se a estes como sendo
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o padrão moral a que devem obedecer aqueles
que querem alcançar a vida eterna. De facto, Jesus afirma claramente que “se quiseres, porém,
entrar na vida, guarda os mandamentos” (Mateus
19:17) e imediatamente identifica estes mandamentos como sendo os preceitos da Lei moral do
Decálogo, ao citar os seguintes mandamentos:
“Não matarás”, “Não cometerás adultério”, “Não
furtarás”, “Não dirás falso testemunho” e “Honra
teu pai e tua mãe” (Mateus 19:18, 19; cf. Êxodo
20:12-16; ver também Marcos 10:17-19; Lucas
18:18-20). Finalmente, já no fim do Seu ministério público, Jesus afirmou claramente que havia
guardado durante toda a Sua vida os mandamentos da Lei moral de Deus. Afirmou Ele: “Eu tenho
guardado os mandamentos de Meu Pai, e permaneço no Seu amor” (João 15:10).
Assim, podemos concluir que Jesus defendeu
a perenidade da Lei moral de Deus durante o Seu
ministério e nada disse ou mostrou quanto à suposta anulação dessa Lei pela Sua morte na cruz.

Os apóstolos de Jesus e a Lei
Na verdade, a Lei moral também é considerada
como estando em vigor pelos apóstolos de Jesus. Para estes, a Lei moral dos Dez Mandamentos tem uma função crucial no plano da salvação.
Ela mostra ao homem qual a sua verdadeira condição moral diante de Deus. A sua função é revelar e identificar o que é o pecado, conduzindo
assim o pecador ao Salvador. De facto, o apóstolo João afirma que “o pecado é a transgressão
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da lei” (I João 3:4). De que lei está ele a falar?
Se ele não sentiu necessidade de especificar de
que lei se tratava é porque ele tinha em mente
uma lei bem conhecida de todos os cristãos do
seu tempo; uma lei que era a regra moral da
vida cristã. Só pode tratar-se da Lei moral dos
Dez Mandamentos. Por sua vez, o apóstolo Paulo afirma que “onde não há lei, também não há
transgressão” (Romanos 4:15), que “pela lei vem
o conhecimento do pecado” (Romanos 3:20) e
que “o pecado não é imputado, não havendo lei”
(Romanos 5:13). Não há dúvida de que Paulo
estava a pensar na Lei moral do Decálogo, pois
ele diz: “Eu não conheci o pecado senão pela
lei; porque eu não conheceria a concupiscência,
se a lei não dissesse: Não cobiçarás” (Romanos
7:7). Ora, a Lei que diz “Não cobiçarás” é a Lei
moral do Decálogo (cf. Êxodo 20:17). Tiago, o irmão de Jesus, também escreveu sobre aqueles
que cometem pecado, sendo “redarguidos pela
lei como transgressores” (Tiago 2:9). Que lei tem
ele em mente? A Lei moral dos Dez Mandamentos, pois ele refere-se à lei que diz “Não cometerás adultério” e “Não matarás” (Tiago 2:11; cf.
Êxodo 20:13, 14). Tiago diz mesmo claramente
que quem comete adultério ou mata está “feito
transgressor da lei” (Tiago 2:11) e que será esta
Lei – a que ele chama “Lei da liberdade” – que
será o padrão jurídico que servirá de base para o
juízo final de todos os homens (Tiago 2:12, 13).
Portanto, se cabe à Lei moral indicar o pecado,
caso houvesse sido abolida a Lei moral após a
morte de Cristo na cruz, então o pecado deixaria
97

também de ser uma realidade na vida dos homens depois da morte de Cristo. Teria deixado
de existir o pecado. Ora, todos os cristãos concordam que o pecado continua a estar presente
na experiência humana. Logo, a Lei moral continua necessariamente em vigor até hoje. Ela não
foi abolida ou ab-rogada pela morte de Cristo na
cruz. Enquanto estiver em vigor o plano da salvação, a Lei deve estar em vigor para desempenhar
a sua função de indicadora do pecado. Caso
contrário, não estando a Lei em vigor, também
não haveria transgressão, e não havendo transgressão também não haveria condenação. Logo,
não haveria necessidade da graça de Deus. Se
defendermos a tese de que a Lei foi abolida pela
cruz de Cristo, então nenhum homem tem hoje
necessidade da graça de Deus para ser salvo da
transgressão da Lei e da morte eterna que esta
transgressão acarreta. A necessidade da graça
pressupõe que a Lei se encontra em vigor. Caso
contrário, o plano da salvação fundado na justificação pela fé deixaria de ter sentido.
Diante deste absurdo, compreendemos porque
o apóstolo Paulo afirmou claramente: “anulamos,
pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes
estabelecemos a lei” (Romanos 3:31). Para Paulo
“a Lei é espiritual”, “e o mandamento santo, justo
e bom” (Romanos 7:14, 12). Por isso ele afirma:
“tenho prazer na lei de Deus” (Romanos 7:22).
Paulo declara mesmo que, com o seu entendimento, ele “servia à lei de Deus” (Romanos 7:25).
Por isso ele é tão enfático quando diz que “a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas,
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sim, a observância dos mandamentos de Deus”
(I Coríntios 7:19). De facto, só quando o homem
descobre os seus defeitos morais é que ele se
torna disponível para aceitar a graça de Deus que
oferece salvação da morte eterna que o pecado
implica. Só quando o homem se descobre pecador é que ele está pronto para aceitar a boa nova
da salvação em Cristo. Enquanto não se sentir
culpado de pecado, o homem não sente a necessidade de um Salvador. Ora, como vimos, ele só
se pode sentir culpado de pecado se a Lei estiver
ainda em vigor, pois é a Lei que indica o pecado.
Assim, até para haver conversão é necessária a
perenidade da Lei.
Portanto, podemos concluir que o Novo Testamento deixa claro que a Lei moral dos Dez Mandamentos ainda está em vigor para a humanidade em geral e para o cristão em particular, não
tendo sido ab-rogada ou revogada pela morte de
Jesus na cruz.

Os cristãos do fim dos tempos e a Lei
A Lei moral não pode ter sido abolida ou revogada pela morte de Cristo na cruz, pois o livro
de Apocalipse declara por duas vezes que os
cristãos do fim dos tempos, que estão a aguardar o regresso de Cristo, são observadores dos
mandamentos da Lei moral. De facto, João diz-nos que os cristãos dos últimos dias da história
da Terra – que ele designa como sendo “santos”
– “guardam os mandamentos de Deus” (Apocalipse 12:17; 14:12). Dado que o Apocalipse foi o
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último livro do Novo Testamento a ter sido escrito
(por volta de 95 d.C.), esta afirmação de que os
“santos” guardam os mandamentos da Lei moral
é muito significativa. Fica claro que o apóstolo
João nada sabia da doutrina que afirma que Cristo ab-rogou ou anulou a Lei moral de Deus pela
Sua morte na cruz. Para João, a Lei moral estava
em vigor para o cristão e continuaria a vigorar até
ao regresso de Cristo. Assim, podemos concluir
que também a Igreja apostólica estava longe de
sustentar a tese de que a cruz de Cristo revogou
a Lei moral. Esta tese é uma inovação que não
encontra fundamento algum nos textos do Novo
Testamento que nos foram legados pela Igreja
dos primeiros tempos.

 perenidade da Lei moral e do seu
A
mandamento sobre o Sábado
Os cinco argumentos que apresentámos neste capítulo mostram claramente que a tese que
sustenta a abolição da Lei pela morte de Cristo
na cruz não pode ser verdadeira. Devemos concluir que a Lei moral do Decálogo ainda está em
vigor. Ora, se os cristãos consideram que a Lei se
encontra em vigor, então o quarto mandamento
dessa Lei – que ordena a observância do Sábado
– encontra-se também em vigor. Assim, podemos
afirmar com toda a certeza que a morte de Jesus
na cruz não ab-rogou ou anulou o mandamento
do Sábado. Este mandamento continua vigente
para toda a humanidade.
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8

A Observância
do Sábado

O

que nos dizem as Escrituras sobre a observância do Sábado bíblico? Quais são
as formas práticas de separar este dia de
adoração? Este capítulo ajudará o leitor que deseje observar o Sábado bíblico.
Para nos lembrarmos “do dia do Sábado, para
o santificar” (Êxodo 20:8), devemos pensar no
Sábado durante a semana e fazer os preparativos necessários para observá-lo de maneira que
agrade a Deus. Devemos ter o cuidado de não
esgotar de tal maneira as nossas energias durante a semana que não possamos dedicar-nos ao
Seu serviço no Sábado.
Porque o Sábado é um dia de comunhão especial com Deus, em que somos convidados a celebrar alegremente as Suas generosas actividades
da criação e da redenção, é importante que evite101

mos tudo o que tenda a prejudicar a sua atmosfera sagrada. A Bíblia especifica que, no Sábado,
devemos cessar o nosso trabalho secular (Êxodo
20:10), pondo de parte toda a actividade remunerada e todas as transacções comerciais (Neemias
13:15-22). Devemos honrar a Deus, “não seguindo os ... [nossos] caminhos, nem pretendendo
fazer a ... [nossa] própria vontade, nem falar as
... [nossas] próprias palavras” (Isaías 58:13). Dedicando-nos neste dia à satisfação dos nossos
próprios desejos, envolvendo-nos em interesses,
conversações e pensamentos seculares, (...), seria depreciar a comunhão com o nosso Criador e
violar a santidade do Sábado.”1
O nosso cuidado com o mandamento do Sábado devia ser extensivo a todos aqueles que se
encontram sob a nossa jurisdição – os nossos
filhos, aqueles que trabalham para nós, inclusivamente aqueles que nos visitam (Êxodo 20:10),
a fim de que possam também desfrutar das bênçãos do Sábado.
O Sábado começa ao pôr do Sol de Sexta-feira
e termina ao pôr do Sol de Sábado (ver Génesis
1:5, 8, 13, 19, 23, 31; cf. Levítico 23:32; Marcos
1:32).2 As Escrituras chamam ao dia anterior ao
Sábado (Sexta-feira) o dia da preparação (Marcos
15:42) – um dia para nos prepararmos para o Sábado de maneira a não prejudicar a sua santidade. Neste dia, os que se ocupam das refeições da
família podem preparar o alimento para o Sábado
de modo a que, durante as suas horas sagradas,
eles próprios possam também repousar dos seus
trabalhos (ver Êxodo 16:23; Números 11:8).
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Unicamente seguindo o exemplo de Cristo, o
Senhor do Sábado, se pode esperar sentir a verdadeira alegria e satisfação que Deus tem para
nos oferecer neste dia.
Cristo assistia regularmente ao culto no Sábado, participava nos serviços e ministrava instrução religiosa (Marcos 1:21; 3:1-4; Lucas 4:16-27;
13:10). Não Se limitava, no entanto, ao culto. Associava-Se com outras pessoas (Marcos 1:29-31;
Lucas 14:1), passava tempo ao ar livre (Marcos
2:23) e deslocava-Se para fazer obras de misericórdia. Sempre que tinha oportunidade, curava
os doentes e os sofredores (Marcos 1:21-31; 3:15; Lucas 13:10-17; 14:2-4; João 5:1-15; 9:1-14).
Quando foi criticado pelo Seu trabalho de aliviar os que sofriam, Jesus respondeu: “É ... lícito
fazer bem nos sábados” (Mateus 12:12). As Suas
actividades curativas nem transgrediam o Sábado nem o invalidavam. Indicavam, porém, que os
opressivos regulamentos que distorciam o significado do Sábado como instrumento de refrigério
e deleite espiritual, não faziam qualquer sentido.
Deus tencionou que o Sábado fosse para a humanidade um enriquecimento espiritual. As actividades que intensifiquem a comunicação com
Deus são próprias deste dia; aquelas que prejudiquem essa finalidade e transformem o Sábado
num dia feriado são impróprias.
O Senhor do Sábado convida todos a seguir o
Seu exemplo. Os que aceitam o Seu apelo vivem
o Sábado como um deleite e uma festa espiritual
– um ante-gozo do Céu. Descobrem que “o Sá103

bado foi destinado por Deus a impedir o desânimo espiritual. Semana após semana, o sétimo dia
conforta a nossa consciência, assegurando-nos
que, apesar do nosso carácter imperfeito, nos
completamos em Cristo. O que Ele conseguiu no
Calvário conta como nossa expiação. Entramos
no Seu repouso.”3

1. Ellen White, Mensagens Escolhidas, livro 3, p. 258.
2. Nas Escrituras, como se vê pelo relato da criação, os dias
são contados de pôr do Sol a pôr do Sol. Ver também Levítico 23:32.
3. George E. Vandeman, When God Made Rest (Boise, ID:
Pacific Press, 1987), p. 21.
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Leia por Si Mesmo!
O Sábado na Bíblia
Para saber mais sobre este assunto, procure
os seguintes textos na Bíblia e responda às
questões. O que encontrará irá com certeza
surpreendê-lo.
• Segundo a Bíblia, onde podemos descobrir
a verdade vinda de Deus?
João 17:17 – A Palavra de Deus é a Sua verdade.

• Desde quando e até quando tem validade a
verdade de Deus?
Salmo 119:160; Mateus 24:35 – Desde sempre e por
toda a eternidade.

• Para que serve a Escritura, a Palavra de Deus?
II Timóteo 3:16 – Inspirada por Deus, a Bíblia é útil
para ensinar e corrigir.
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• Como é que a Palavra de Deus pode ser usada,
mostrando-nos a verdade?
Isaías 28:10 – A Bíblia explica-se e interpreta-se a
si própria, escritura com escritura.

• Qual é o papel da Lei de Deus no nosso
relacionamento com Ele?
Romanos 3:20 – A Lei de Deus mostra-nos se
estamos em pecado.
I João 3:4; Isaías 59:1, 2 – O pecado é a
transgressão da Lei e provoca o nosso afastamento
de Deus.

• Quando alguém deseja seguir os ensinos de
Jesus, que atitude toma em relação a essa Lei?
João 14:15 – Disse Jesus: “Se Me amardes,
guardareis os Meus mandamentos.”

• Em Apocalipse 4:11, a Bíblia indica que
devemos adoração e louvor a Deus por um acto
Seu. Qual?
Apocalipse 4:11 – Por vontade de Deus, todas as
coisas foram e são criadas.

• De que modo podemos nós honrar e adorar
Deus, segundo a Sua vontade?
Êxodo 20:8-11 – “Lembra-te do dia do Sábado,
para o santificar.”
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• Que exemplo nos deu o próprio Deus quanto à
importância de descansar e santificar este dia?
Génesis 2:1-3 – Depois da Criação, Deus
descansou, abençoou e santificou o Sábado, o
sétimo dia da semana.

• Porque é que Deus criou o Sábado? O que nos
diz essa decisão sobre o cuidado que Ele tem
pelo homem? E por si, em especial?
Marcos 2:27 – Jesus disse que o Sábado foi criado
para o homem, e não o homem para o Sábado.

• Jesus Cristo, que disse de Si próprio ser a
Verdade, é considerado pelos cristãos como a
incarnação de Deus na Terra. Ele é Salvador,
Mestre e Exemplo. Em que dia ia Jesus
habitualmente à Igreja (sinagoga) do Seu
tempo? O que fazia nesse dia?
Lucas 4:16 – Jesus ia, “segundo o Seu costume”
à sinagoga ao Sábado, onde lia textos bíblicos e
pregava.

• Nos livros do Novo Testamento, qual é o “dia
do Senhor”?
Mateus 12:8; Marcos 2:27, 28; Lucas 6:5.
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• Será que Jesus mudou, para si e para os Seus
seguidores, o dia de adoração e louvor?
Hebreus 13:8 – Jesus não muda: é o mesmo
ontem, hoje e para sempre.

• Deus prometeu uma eternidade na Sua
companhia, para todos os que aceitem o Seu
convite. O que faremos, com Ele, todas as
semanas?
Isaías 66:22, 23.
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