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Textos Bíblicos: Gên. 2:1-3; Heb. 4:3-4; Deut. 5:12-15; Eze. 20:12; Mat. 12:8; 
Marcos 2:27-28; 2 Pedro 3:3-7 
 
Citações 

• Qualquer um pode observar o Sábado mas santificá-lo certamente consome o 
resto da semana. Alice Walker 

• O significado do Sábado é celebrar tempo ao invés de espaço. Durante seis dias 
da semana vivemos sob a tirania das coisas do espaço; no Sábado, buscamos nos 
harmonizar com a santidade no tempo. É um dia em que somos chamados para 
tomar parte do que é eterno no tempo, para nos voltarmos dos resultados da 
criação para o mistério da criação; do mundo da criação para a criação do 
mundo. Abraham Joshua Heschel 

• A menos que aprendamos como saborear o Sábado enquanto ainda neste mundo, 
a menos que sejamos iniciados na apreciação da vida eterna, seremos incapazes 
de gozar o sabor da eternidade no mundo por vir. Abraham Joshua Heschel 

• Um mundo sem um Sábado seria como um homem sem um sorriso, como um 
verão sem flores, e como uma casa sem jardim. Ele é o dia de júbilo da semana.  
Henry Ward Beecher 

• Sinto como se Deus, ao nos dar o Sábado, nos houvesse dado cinquenta e duas 
primaveras a cada ano. Samuel Taylor Coleridge 

 
Pergunta 
Como podemos falar do Sábado sem aparentarmos ser legalistas? Por que é importante 
apontar para a origem do Sábado no Éden? Como podemos ver o Sábado como um 
presente e não um fardo? Por que foi importante identificar uma parte do tempo como 
santo? Como o Sábado é um sinal? A mera observância do Sábado assegura salvação? 
Como nossas ações no Sábado revelam nossa compreensão do caráter de Deus? 
 
Sumário Bíblico 
Gên. 2:1-3 descreve o estabelecimento do Sábado por Deus. Isso é também mencionado 
em Hebreus 4:3-4. No texto paralelo dos Dez Mandamentos, em Deut. 5, a razão para se 
lembrar do Sábado é a libertação da escravidão. Eze. 20:12 identifica o Sábado como 
um sinal de que Deus santifica o povo. O Filho do homem é o Senhor do Sábado (Mat. 
12:8) e o Sábado foi feito para os seres humanos (Mar. 2:27-28). Os zombadores do 
tempo do fim esquecem-se da promessa (2 Pedro 3:3-7) e o Sábado pode ser visto como 
apontando para a presença de Deus no vindouro tempo do fim. 
 
Comentários 
 
Voltando nossos olhos para o tempo das origens e para Deus como Criador, vemos o 
Sábado como seu último ato no drama da criação. Como ele abençoou o dia e o tornou 
especial já lá no próprio princípio. Tornar um tempo santo foi, verdadeiramente, uma 
ideia inspirada e brilhante – pois qualquer lugar ou objeto, qualquer coisa tangível e 
física, logo se tornaria o foco da adoração e não Deus mesmo. Mas um dia, um período 
de tempo, é difícil de adorar! 
 



Vemos como o Sábado se tornou o sinal, o emblema, de nossa relacionamento com 
Deus, que não é o distante Governador do Universo mas aquele que caminha conosco 
no frescor do dia. Em seu Sábado, podemos realmente nos aproximar de Deus e lhe 
expressar todas nossas preocupações e inquietações, todo nosso louvor e alegria – sem 
nos preocuparmos com todas as outras coisas que “precisamos” fazer. 
 
Vemos como o Sábado é a promessa do permanente interesse cuidado de Deus, semana 
após semana, para sempre. Como o Sábado regularmente alimenta nossa esperança. 
Esperança de que tanto precisamos porque há tanto neste mundo que conduz para a 
desesperança e ao desespero. Esperança que conquista subjuga a aterrorizante 
expectativa do tempo que se esvai, de que nada mais resta. Esperança que diz que há 
tempo, que sempre haverá tempo, se nós, individualmente, abraçarmos a Deus bem 
apertado. 
 
Pois, conquanto o Sábado, no Gênesis, nos relembre de Deus como Criador e, no 
Êxodo, de Deus como Legislador, Deus como fonte de esperança é o essencial futuro-
no-presente aspecto do Sábado. As promessas de Deus para o futuro tornam-se reais no 
Sábado do presente. 
 
Jesus morreu na tarde de Sexta-Feira. Ele descansou na sepultura naquele aterrador 
Sábado da crucifixão, morto, porém, pronto com intenso antegozo da ressurreição. Com 
sua gloriosa ressurreição veio a total certeza de vitória – vitória sobre a morte, sobre o 
mal, sobre a inexorável passagem do tempo que lentamente nos mata a cada semana. 
Pois estamos todos morrendo, e cada semana nos leva para mais perto de nossa 
sepultura. Mas o Sábado, a cada semana, nos aponta para aquela esperança além da 
morte, para a maravilhosa verdade de que o tempo não pode nos matar ou nosso 
relacionamento com Deus. 
 
O Sábado é a lembrança do mundo feito novo, quando todos ainda nos reuniremos para 
gozar aquele maravilhoso tempo com Deus. Aquele tempo quando Deus estará com os 
que viverão para sempre, para enxugar as lágrimas de seus olhos, e eles serão seu povo 
e ele será seu Deus... 
 
Comentários de Ellen White 
 
O Sábado deveria ser tornado tão interessante para nossa família que seu retorno 
semanal fosse aclamado com alegria. Não há melhor maneira de os pais exaltarem e 
honrarem o Sábado do que idealizando meios de comunicar apropriadas orientações 
para sua família e interessá-la nas coisas espirituais, provendo-lhes correto vislumbre do 
caráter de Deus e do que Ele requer de nos para que aperfeiçoemos o caráter cristão e 
obtenhamos a vida eterna. Pais, façam do Sábado um prazer, que seus filhos anseiem 
por ele e que, em seu coração, lhe deem boas vindas. {CG 536} 
 
Cristo, durante seu ministério terrestre, enfatizou a obrigação do Sábado; em todos Seus 
ensinos Ele demonstrou reverência pela instituição que Ele próprio havia dado. Em Seus 
dias, o Sábado havia se tornado tão pervertido que sua observância refletia o caráter de 
homens egoístas e arbitrários ao invés do caráter de Deus. Cristo colocou de lado o falso 
ensino pelo qual aqueles que alegavam conhecer a Deus O tinham deturpado. Embora 
perseguido com inclemente hostilidade pelos rabis, Ele nem sequer dava aparência de 



que Se conformava às suas exigências, mas prosseguia guardando o Sábado exatamente 
de acordo com a lei de Deus. {PK 183} 
 
O Sábado e a família foram igualmente instituídos no Éden e, no plano de Deus, são 
indissoluvelmente unidos. Nesse dia, mais do que em qualquer outro, é-nos possível 
viver a vida do Éden. {CG 535} 
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