
Lição 5. Cristo como o Senhor do Sábado (2T 2015—O Evangelho de Lucas) 
 
Material Bíblico: Mc 1:21, 6:2; Lc 4:17–19, 31–37; 2Co 5:17; Lc 6:1–11; 13:10–16. 
 
Citações 

• A essência do Sábado não pode ser mudada sem se mudar a natureza do homem. A.A. 

Hodge 

• Todas as vezes em que nos voltamos para Cristo com fé é como um momento do sábado, 
um pouco da antecipação da glória e do descanso eterno. A dádiva do momento não está 
no que fazemos, mas no que recebemos. É um momento sagrado, separado para receber o 
maior e melhor presente que Deus nos deu, que é Ele mesmo, em Seu próprio Filho 
amado. Phillip Cary 

• Uma indicação de incredulidade, pelo menos, é nossa tendência de medir os desafios da 
vida com nossa própria adequação ao invés de medi-los com as promessas de Deus. Para 
entrar no nosso descanso sabático devemos pôr fim a nossa autoconfiança de superar as 
dificuldades, de superar os desafios, de escapar das tragédias ou de obter grandezas 
pessoais com nossa autossuficiência. Charles R. Swindoll 

• O Sábado é um estilo de vida (Hebreus 4:3; 9-11). Trata-se simplesmente de "lançar toda 
a nossa ansiedade sobre Ele," para descobrir que, na realidade, "Ele tem cuidado de vós" 
(1 Pedro 5:7). É usar as chaves do Reino para receber recursos para um ministério e vida 
abundantes. Dallas Willard 

• O significado do Sábado é mais uma celebração do tempo do que do espaço. Seis dias por 
semana vivemos sob a tirania das coisas de espaço; no Sábado, tentamos entrar em 
sintonia com a santidade do tempo. É um dia em que somos convidados a compartilhar o 
que é eterno em termos de tempo, nos voltarmos a refletir não nos resultados da criação 
mas nos mistérios da criação; sairmos do mundo da criação e entrarmos para a criação do 
mundo. Abraham Heschel 

• O sábado, em primeira instância, não trata de adoração, mas trata da interrupção do 
trabalho. Trata-se de nos retirarmos do sistema das ansiedades de Faraó, da recusa de 
deixar a vida ser definida pela produção, consumo e da busca interminável do bem-estar 
privado. Walter Brueggemann 

 
Questões 
 Por que Jesus tornou as curas no sábado uma prioridade? O que Ele estava tentando nos 
dizer? Como entendemos isso com nossas próprias "regras sabáticas"? Quais os entendimentos 
errôneos a respeito de Deus Jesus estava tentando corrigir, e quão bem sucedido Ele conseguiu 
ser? O que isso nos ensina sobre a maneira de como nós também representamos a Deus para 
aqueles que nos rodeiam? 
 
Resumo bíblico 
 Lucas 6:1-11 nos conta a história dos discípulos de Jesus andando pelos campos de milho 
e comendo os grãos no sábado. A pergunta dos fariseus foi: "Por que vocês estão fazendo o que 
não é permitido no sábado?" (Versão livre de Lucas 6:2 de Free Bible Version ). A resposta de 
Jesus traz de volta o exemplo do Antigo Testamento lembrando Davi e seus homens. A reposta-
chave é: "O Filho do homem é Senhor do sábado". (Lucas 6:5). Há vários outros exemplos de 
Jesus curando no sábado. Aquele mencionado em Lucas 13:10-16 é relevante por conta da 
objeção dos líderes da sinagoga. Lucas 4:17-19 e 31-37 fazem referência à leitura do pergaminho 
de Isaías na sinagoga de Nazaré e também de Jesus curando o endemoninhado na sinagoga de 



Cafarnaum. A cura no sábado e o ensino nas sinagogas é encontrado também no livro de Marcos 
1:21 e 6:2. O desejo de Deus em recriar e fazer novas criaturas é expresso em 2Coríntios 5:17. 
 
Comentários   
 Por que Jesus passou tanto tempo curando no sábado? Na verdade, Ele parecia desviar-se 
do próprio caminho para curar e esse fato ofendeu a alguns. Mas Jesus quis mostrar a verdadeira 
natureza de Deus como aquele que cura e restaura e vincular esse traço de caráter de Deus ao 
sábado, através daquelas formas dramáticas. 
  As demonstrações de Cristo em curar no sábado foram muito além do que poderia ser 
considerado "necessário".  Ele escolheu deliberadamente curar aqueles cuja condição não era 
"urgente". De muitas maneiras, como observadores do sábado, poderíamos concordar com 
aqueles líderes da sinagoga que disseram aos que estavam doentes para virem em outros dias e 
que não no sábado: “Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga 
disse ao povo: "Há seis dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e 
não no sábado". (Lc 13:14 NVI)  
 Jesus não só curava no sábado como até disse ao paralítico, o qual tinha curado, para 
pegar sua cama. Não era desnecessário esse trabalho?  
 Jesus passou muito tempo tentando corrigir ideias errôneas sobre a observância do 
sábado. Ele perguntou aos líderes religiosos: "O que é permitido fazer no sábado: o bem ou o 
mal, salvar a vida ou matar? " (Marcos 3:4) Após o incidente dos discípulos nos campos 
colhendo grãos no sábado, Jesus foi à sinagoga e os líderes O confrontaram: "É permitido curar 
no sábado?", eles lhe perguntaram procurando um motivo para acusá-lO. Jesus respondeu: Qual 
de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? 
Quanto mais vale um homem do que uma ovelha! Portanto, é permitido fazer o bem no sábado". 
(Matheus 12:10-12 NVI). 
 Precisamos também repensar a nossa atitude para com o sábado. De muitas maneiras 
definimos o Sábado por aquilo que não fazemos. É como os outros dias da semana, só que 
apenas menos. Ao invés disso, precisamos preencher o sábado fazendo o bem e isso certamente 
significa mais do que simplesmente frequentar a igreja! Não é uma questão de observância 
legalista, mas devemos achar o sábado "uma delícia!”. 
 
Comentários de Ellen White  
 O Sábado era o dia mais ocupado em que Cristo curava os enfermos. Neste dia Ele podia 
aproximar-se melhor daqueles que trabalhavam durante a semana. Aonde quer que fosse era um 
missionário médico, infalível, proferindo palavras de amor e conforto! Dele fluía um fluxo de 
poder de cura e os doentes eram curados. Ele curava os homens e mulheres com resoluta vontade 
e felicidade genuína; pois se alegrava por ser capaz de restaurar os sofredores e torna-los pessoas 
saudáveis. {Manuscript Releases vol 5, p.84} 

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.{O Desejado de Todas as Nações, p.135}. 

Contamos a nossos amigos que, na questão de guardar o sábado, estudamos o exemplo e 
os ensinamentos de Cristo, cujos sábados eram muitas vezes gastos no sério esforço de curar e 
ensinar... [e] que assim como Cristo não poderia agradar os fariseus de sua época, nós não 
esperamos que nossos esforços para servir o Senhor irão satisfazer os fariseus de nossos dias. 
{Review and Herald, 18 de outubro de 1898} 
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