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11. Sábado (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus) 
 
Material bíblico: Jo. 1:1–3; Mt. 12:1–5; Lc. 4:16–21; Jo. 5:16, 17; Mt. 24:20; Mc. 
2:27, 28. 
 
Citações 

• A essência do sábado não poderia ser alterada sem alterar a natureza do 
homem. A.A. Hodge 

• A felicidade do céu é a guarda constante do sábado. O céu é considerado um 
sábado, para fazer aqueles que têm sábados ansiarem pelo céu, e aqueles que 
anseiam pelo céu amarem os sábados. Philip Henry 

• O sábado é uma catedral semanal erguida na minha sala de jantar, na minha 
família e no meu coração. Anita Diament 

• Toda vez que recorremos à Cristo em fé é como um momento de sábado, um 
pouco de antecipação do descanso eterno e da glória. A dádiva daquele 
momento não está no que fazemos, mas no que recebemos. É o momento 
sagrado deixado de lado para receber o maior presente que Deus tem a dar, o 
qual é Ele mesmo, em seu próprio Filho. Phillip Cary 

 
Perguntas 
 Por que Jesus fez do sábado o dia mais movimentado para a cura? Como Jesus 
desafiou as ideias contemporâneas sobre o sábado? Para o que Jesus disse que o 
sábado era? Como Jesus, de forma prática, demonstrou o significado do sábado? Que 
lições devemos aprender com o ensinamento de Jesus sobre o sábado? 
 
Resumo bíblico 

Jesus como o Criador é, portanto o Senhor do sábado, como demonstrado em 
seus comentários depois que seus discípulos foram acusados de quebrar a guarda do 
sábado (João 1:1-3; Mateus 12:1–8). Jesus foi à sinagoga no sábado (Lucas 4:16-21) 
Jesus foi perseguido pelo que fez no sábado: “Então os judeus passaram a perseguir 
Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: “Meu Pai 
continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando”. Por essa razão, os 
judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas 
também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a 
Deus.”  João 5:16-18 (FBV).  Jesus esperava que seus seguidores estivessem 
observando o sábado pelo menos no momento da destruição do Templo (Mateus 
24:20).  O sábado foi feito para nós, e Jesus é o Senhor dele (Marcos 2:27, 28). 
 
Comentários  

Jesus e suas ideias sobre o sábado fornecem uma visão maravilhosa do caráter 
de Deus. Seu sábado é realmente um deleite e não um cumprimento de regras 
monótonas. No entanto, o hipócrita viu Jesus como blasfemo. Aqueles que afirmaram 
conhecer Deus falharam em reconhecê-lo. Na ironia final, os fiéis guardadores do 
sábado pediram para Senhor do sábado para serem mortos e, em seguida, removidos 
da cruz para que eles pudessem ir para casa e observar o sábado. 
 Deus é o Criador e o sábado é Seu último ato no drama da criação. Em João 
lemos que a Palavra é o Criador. Ele abençoou o dia, e o tornou especial ali no início. 
Criar um tempo santo foi uma ideia inspirada e brilhante, para qualquer lugar, objeto 
ou para qualquer coisa tangível e física que logo se tornaram o foco de adoração em 
vez de o próprio Deus. Mas é muito difícil adorar um dia, um período de tempo! 
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O sábado faz o sinal, o emblema, (Êxodo 31:13; Ezequiel 20:12, 20) do nosso 
relacionamento com o Deus que não é o governador distante do Universo, mas Aquele 
que caminha conosco na brisa do dia. Em Seu sábado podemos realmente chegar 
perto de Deus, compartilhar todas as nossas preocupações e inquietações, todo o 
nosso louvor e alegria, sem nos preocuparmos com todas as outras coisas que 
“necessitamos” fazer. 

O sábado é a promessa do interesse contínuo e do cuidado de Deus, semana a 
semana até a semana eterna. O sábado nos dá o que tanto precisamos: nossa garantia 
regular de esperança. A esperança que vence a perspectiva assustadora do 
esgotamento do tempo, até que seja mais nada. A esperança que diz que há tempo de 
abraçar Deus apertado. Por enquanto o sábado nos lembra de Deus como Criador em 
Gênesis 2, repetido em Êxodo 20, e Redentor em Deuteronômio 5. Deus como a fonte 
da esperança é o aspecto essencial do futuro no presente do sábado. As promessas de 
Deus para o futuro tornam-se reais no sábado do presente. 

Jesus morreu na tarde de sexta-feira. Ele repousa no túmulo no sábado da 
crucificação, morto, mas, ainda assim, pronto e com intensa expectativa de 
ressuscitar. Com a Sua gloriosa ressurreição vem a garantia total da vitória sobre a 
morte, sobre o mal, sobre a passagem inevitável do tempo que lentamente nos mata a 
cada semana. Pois todos nós estamos morrendo e todas as semanas nos levam para 
mais perto dos nossos túmulos. Mas o sábado, de cada semana, nos aponta para a 
esperança além da morte, a surpreendente verdade que o tempo não pode nos matar 
ou o nosso relacionamento com Deus.  

O sábado é o lembrete do mundo que será novo quando todos ainda se 
reunirão para passar esse tempo maravilhoso juntos com Deus. Aquele momento em 
que Deus compartilhará com aqueles que vão viver para sempre e Ele enxugará as 
lágrimas de seus olhos e eles serão o seu povo e Ele será o seu Deus ... 
 
Comentários de Ellen White 
 Para Cristo, o sábado era o dia mais movimentado para curar os enfermos. 
Neste dia Ele poderia melhor alcançar aqueles que trabalhavam durante a semana. 
Aonde quer que fosse Ele era um médico missionário, um médico infalível que 
espalhava palavras de conforto e amor! Dele fluía uma corrente de poder de cura e os 
doentes eram curados. Ele curou homens e mulheres com resoluta vontade e com 
alegria sincera. Cristo ficava feliz em poder restaurar sofredores à saúde. 
{Manuscripts Releases, 84.2} 

Em Seus [Jesus] dias o sábado tinha-se tornado tão pervertido que sua 
observância refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários, antes que o caráter de 
Deus. Cristo pôs de lado o falso ensino pelo qual os que proclamavam conhecer a 
Deus O tinham deformado. Embora seguido com impiedosa hostilidade pelos rabis, 
Ele não pareceu sequer conformar-Se a suas exigências, mas prosseguiu retamente, 
guardando o sábado de acordo com a lei de Deus. {Profetas e Reis, 90} 

Os judeus acusaram Cristo de transgredir o sábado, quando na verdade, Ele 
apenas tentava restaurar o seu caráter original. As interpretações dadas à lei pelos 
rabinos, todo o seu minuto e extorsões onerosas, foram afastando o sábado de seu 
verdadeiro propósito e dando ao mundo uma falsa concepção da lei divina e do caráter 
de Deus... Eles faziam apenas o trabalho que Satanás desejava fazer de acusar o 
caráter de Deus e fazer com que as pessoas O vissem como um tirano e a pensar que a 
observância do sábado, conforme Deus ordenava, tornou o homem de coração duro, 
insensível e cruel. {GCB, 5 de março de 1895} 
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