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5. Cristo e o sábado (2 trimestre de 2014—Cristo e Sua lei) 
 
Material bíblico: Gn. 2:1–3, Hb. 1:1–3, At. 13:14, Mc. 2:23–28, Jo. 5:1–9, Is. 65:17. 
 
Citações 

• O sábado, em primeira instância, não se trata de adoração. Trata-se da “pausa de 
trabalho”. Trata-se da retirada do sistema de ansiedade do Faraó, a recusa de 
deixar a vida ser definida pela produção, pelo consumo e pela busca interminável 
do bem-estar privado. Walter Brueggemann 

• Toda vez que nos voltamos para Cristo em fé é como um momento de sábado, um 
pouco de antecipação do descanso eterno e da glória. O dom deste momento não 
está no que fazemos, mas no que recebemos. É o momento sagrado colocado de 
lado para receber o maior presente que Deus sempre tem para dar, o qual é Ele 
mesmo, em Seu próprio Filho. Phillip Cary 

• Pelo menos uma indicação de descrença é a tendência para medir os desafios da 
vida contra a nossa própria adequação ao invés das promessas de Deus. Para 
entrar no nosso descanso sabático, devemos colocar um fim na autossuficiência, 
na confiança em nossas próprias habilidades para superar as dificuldades, superar 
desafios, escapar das tragédias, ou alcançar a grandeza pessoal. Charles R. 

Swindoll 
• O sábado é uma forma de vida (Hb .4:3; 9-11). É simplesmente “lançar toda a sua 

ansiedade sobre Ele,” para descobrir que, na realidade, “Ele tem cuidado de 
vocês” (1Pe. 5:7). É usar as chaves do Reino para receber os recursos para uma 
vida abundante e ministerial. Dallas Willard 

• Os sábados da eternidade. Um sábado profundo e extenso.  Tennyson 
 
Perguntas 
 Por que Jesus teve que fazer muito para corrigir os mal-entendidos sobre o 
sábado? Como a guarda do sábado realmente funciona? Por que gastamos tanto tempo 
nos concentrando no que não fazemos mais do que no que fazemos? Como podemos 
explicar o sábado para os outros? Como podemos evitar a acusação de legalismo? Que 
tipo de Deus representamos? 
 
Resumo bíblico 

Gn. 2:1-3 fala da instituição do sábado. Em Hb. 1:1-3 vemos o Filho, o Senhor do 
sábado, descrito como "”a glória radiante de Deus, e a expressão visível de Seu 
verdadeiro caráter.” Hb. 1:2 (FBV).  At. 13:14 registra Paulo e seus companheiros indo à 
sinagoga no sábado.  Mc. 2:23–28 conta a história dos discípulos de Jesus escolhendo 
grãos no sábado.  Em Jo. 5:1–9 podemos ler a história de Jesus curando o paralítico no 
tanque de Betesda e os fortes argumentos que se seguiram. Is. 65:17 nos fala da criação 
de Deus do novo céu e da nova terra, e isso se repete no próximo capítulo, juntamente 
com um comentário sobre a continuação do sábado.  
 
Comentários   
  As demonstrações de cura de Cristo no sábado foram muito além do que poderia 
ser considerado “necessário”.  Ele escolheu deliberadamente curar aqueles cuja condição 
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não era “urgente”. Em muitos aspectos, como guardadores do sábado, poderíamos 
concordar com o chefe da sinagoga, que disse aos que estavam doentes que viessem em 
outros dias e não no sábado (veja Lc. 13:14).  
 Jesus não só curou no sábado, mas até disse ao paralítico, o qual havia curado, 
para pegar sua cama. Esse trabalho era mesmo necessário?  
 Jesus passou muito tempo tentando corrigir ideias errôneas sobre a guarda do 
sábado. Ele perguntou aos líderes religiosos: “O que é permitido fazer no sábado: o bem 
ou o mal, salvar a vida, ou matar?” Mc. 3:4 (FBV). Após o incidente nos campos quando 
os discípulos estavam colhendo grãos no sábado, Jesus foi à sinagoga. Os líderes o 
confrontaram: “É permitido curar no sábado?” Perguntaram-lhe, procurando uma razão 
para acusá-lo. “Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não 
irá pegá-la e tirá-la de lá?” Jesus lhes perguntou. “Quanto mais vale um homem do que 
uma ovelha!  Portanto, é permitido fazer o bem no sábado”. Mt. 12:10-12 (FBV). 
 Nós também precisamos repensar a nossa atitude em relação ao sábado. Em 
muitas maneiras definimos o sábado pelo que não fazer. É como nos outros dias da 
semana, só que menos. Em vez disso, é preciso preencher o sábado fazendo o bem; e isto 
certamente significa mais do que simplesmente ir à igreja! Não é uma questão de 
observância legalista, mas chamar o sábado de deleite! 
 
Comentários de Ellen White  
 O sábado era o dia mais ocupado de Cristo para curar os enfermos. Neste dia Ele 
poderia alcançar melhor aqueles que estavam trabalhando durante a semana. Aonde quer 
que fosse, Ele era um missionário médico, um curador infalível, que falava palavras de 
conforto e amor! Dele fluía um fluxo de poder de cura, e os doentes eram curados. Ele 
curou os homens e mulheres com uma vontade firme e com uma alegria saudável, pois 
Ele estava feliz por ser capaz de restaurar os que sofrem para se tornarem saudáveis. 
{Manuscript Releases Volume 5, 277} 

Dissemos a nossos amigos que, em matéria de guardar o sábado, estudamos o 
exemplo e os ensinamentos de Cristo, cujo sábados foram muitas vezes gastos em sério 
esforço para curar e ensinar, pois acreditamos que aquela uma das nossas irmãs que 
estava cuidando de uma família doente estava guardando o sábado tanto quanto a pessoa 
que estava conduzindo uma lição na Escola Sabatina; e que Cristo não poderia agradar os 
fariseus de sua época, e que nós não esperamos que nossos esforços para servir o Senhor 
iria satisfazer os fariseus de nossos dias. - A Review and Herald, 18 de outubro de 1898. 
{Selected Messages Book 3, p.259} 

De sobrancelhas carregadas, interromperam-no, perguntando-lhe por que estava 
conduzindo seu leito no sábado. Lembraram-lhe severamente que não era lícito conduzir 
fardos no dia do Senhor… Por tal forma haviam os judeus pervertido a lei, que a 
tornavam um jugo de servidão. Suas exigências destituídas de significado eram um 
provérbio entre as outras nações. Especialmente havia o sábado sido cercado de toda 
espécie de restrições destituídas de senso. Não lhes era um deleite o santo dia do Senhor, 
digno de honra. Os escribas e fariseus lhe tinham tornado a observância intolerável fardo. 
Ao judeu não era permitido acender fogo, nem mesmo uma vela no sábado. 
Consequentemente, o povo dependia dos gentios quanto a muitos serviços que seus 
regulamentos proibiam que fizessem para si mesmos. Não refletiam que, se essas ações 
eram pecaminosas, os que empregavam outros para as praticar eram tão culpados como 
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se as houvessem praticado eles próprios. Julgavam que a salvação se restringia aos 
judeus, e sendo a condição dos outros já desesperada, não se poderia tornar pior. Mas 
Deus não deu mandamentos que não possam ser obedecidos por todos. Suas leis não 
sancionam quaisquer restrições irrazoáveis ou egoístas.  
{O desejado de todas as nações, p. 135.2} 
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