O Sábado Semanal

O SÁBADO
Sete Reflexões Sobre o Sábado Semanal

PRIMEIRA REFLEXÃO
A guarda do sábado faz parte de um pacto entre Deus e o povo israelita e ninguém mais.

O sábado foi um dia estabelecido por Deus como um concerto entre Ele e Israel
“Disse mais o Senhor a Moisés: Falarás também AOS FILHOS DE ISRAEL, dizendo: Certamente guardareis
os Meus sábados; porquanto isso é um SINAL ENTRE MIM E VÓS PELAS VOSSAS GERAÇÕES; para que
saibais que Eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque SANTO É PARA
VÓS; aquele que o profanar certamente será morto... Guardarão, pois, o sábado OS FILHOS DE ISRAEL,
celebrando-o nas SUAS gerações como concerto perpétuo. ENTRE MIM E OS FILHOS DE ISRAEL será ele
um sinal para sempre; porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia descansou, e
achou refrigério. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do
testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus." (Êxodo 31:12-18; Neemias 9:12-14).
Assim os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei as
minhas ordenanças, pelas quais o homem viverá, se as cumprir. Demais lhes dei também os meus
sábados, para servirem de sinal entre mim e eles; a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os
santifica. (Ezequiel 20:10-12)
O sábado não é sinal de um pacto universal. No Antigo Testamento, não existe nenhuma ordenança do
sábado ao povo gentio.

SEGUNDA REFLEXÃO
Antes do Pacto do Sinai Deus Não Ordenou a Ninguém Que Guardasse o Sábado
A guarda do sábado semanal não existia antes da lei de Moisés. Adão e Eva não receberam nenhum
mandamento para a guarda do sábado. Aos patriarcas Noé, Abraão, e outros, também não há uma única
referência para se guardar o sábado.
Depois do Dilúvio, o SENHOR deu recomendações específicas a Noé, mas não falou do sábado:
Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. (Gn 9:1)
Quando o Senhor chamou Abraão e lhe anunciou o Evangelho da salvação, o qual viria a ser revelado de
maneira mais ampla e clara com a vinda de Jesus, nada lhe comunicou quanto à necessidade de se
guardar o Sábado.
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TERCEIRA REFLEXÃO
O Sábado e Outros Cerimoniais da Lei, São Sombras dos Bens Futuros em Cristo
Ora, sabemos que uma sombra é algo imaterial, mas ela é evidência de algo material, cuja substância
real projeta tal sombra. Quem olha ou observa apenas a sombra, jamais entenderá a realidade que a
projetou.
Tudo na Antiga Aliança aponta para Jesus Cristo, inclusive o Sábado. A Lei traz apenas uma sombra dos
benefícios que haveriam de vir, e não a realidade dos mesmos.
O Sábado, que quer dizer "descanso" , é uma sombra de Cristo, porque Jesus Cristo é o verdadeiro
descanso para a alma, segundo Mateus 11:28-30 e Isaías 32:2. O sábado é a sombra; a substância é
Cristo (Cl 2.16-17). Por isto, não nos ocupamos mais com a sombra; temos a substância. Não guardamos
o sábado; descansamos em Cristo.
Olhem cuidadosamente a lista dos tipos de "sombra" em Colossenses 2:16: "comida e bebida, ou dia de
festa, ou lua nova, ou sábados". Depois de mencionar comida e bebida, ele (Paulo) também menciona
festas (celebrações anuais), lua nova (celebrações mensais) e sábados (celebrações semanais):
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova,
ou dos sábados, Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. (Colossenses 2:16-17)
Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se
havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé
fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. (Gálatas 3:23-25)
“Nós, os que exercemos fé, entramos no descanso.” (Hb. 4:3)

QUARTA REFLEXÃO
O Sábado Faz Parte da Lei e o Fim da Lei é Cristo
A Lei do A.T. foi o tutor do homem para trazê-lo a Cristo, no qual podia ser justificado pela FÉ.
“Porque Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê” (Romanos 10:4 )
Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. (João 1:17)
"Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade (pois a
lei nunca aperfeiçoou cousa alguma) e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos
chegamos a Deus." Hebreus 7:18-19 - A antiga aliança foi revogada. Temos uma nova aliança. Por que
voltar pQUINTAara a velha?
Dizendo Nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de
acabar. (Hebreus 8:13)
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Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o
segundo. (Hebreus 10:9)
Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais
nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como
eles também. (Atos 15:10 – 11)

QUINTA REFLEXÃO
O Cristão está Em Um Novo Concerto, o Da Lei de Cristo
"Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei." (Hebreus 7:12) . A
lei foi mudada.

Os cristãos estão debaixo de uma nova lei: “A lei de Cristo.” (Gálatas 6:2) O antigo pacto da Lei,
por meio de Moisés, chegou ao fim quando Jesus, ao morrer, o cumpriu. (Romanos 10:4;
Efésios 2:15).
Jesus Cristo foi a última pessoa que teve a obrigação de guardar a Lei (e o Sábado):
“mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei,
para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos” (Gl.4:4-5; Rm.
10:4).
O Novo Pacto traz uma revelação mais completa das obras de Deus na história humana. Ele nos dá a
mais completa revelação de tudo, Jesus Cristo.
“Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, o
qual está firmado sobre melhores promessas. Pois, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria
buscado lugar para o segundo.” Hb 8:6-7
“Dizendo: Novo concerto, Ele tornou o primeiro obsoleto. E o que se torna obsoleto e envelhece, perto
está de desaparecer.” Hb 8:13
“E por isso é mediador de um novo concerto, para que, intervindo a morte para remissão das
transgressões cometidas debaixo do primeiro concerto, os chamados recebam a promessa da herança
eterna.” Hb 9:15
“Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos
mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a
Deus." Hb 10:1
“... Ele tira o primeiro, para estabelecer o segundo...” Hb 10:9
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SEXTA REFLEXÃO
Na Nova Aliança Não Existe Mandamento Para a Guarda do Sábado Semanal
No Novo Testamento, cerca de 50 vezes se faz menção de se pregar o Evangelho, 17 vezes para se
pregar a Palavra, 23 vezes para se pregar a Cristo e 8 vezes para se pregar o Reino. Nem uma vez se fala
de pregar a lei ou sábado.
 Se fosse para o cristão guardar o Sábado, por que será que Jesus não o ordenou?
 Se os cristãos estivessem obrigados a guardar o sábado, porque não foi incluído este detalhe na
importantíssima carta enviada às igrejas, após o concílio dos apóstolos e anciãos realizado em
Jerusalém para considerar a questão da necessidade dos gentios guardarem ou não a lei? (Atos
15:1-29)
Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas
coisas necessárias: Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne
sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. (Atos 15:28-29).
 Se os cristãos devem guardar o sábado, como se explica que o apóstolo Paulo escrevendo por
inspiração do Espírito Santo, não trata em nenhuma parte de suas várias epístolas da suposta
importância de se guardar o sábado? Em At 20:27 Paulo declara nunca ter deixado de anunciar
todo o conselho de Deus. Porém, Paulo nunca ensinou sobre a guarda do sábado. Logo, se
conclui que a guarda do sábado no Novo Pacto não é aconselhada por Deus.
Na verdade, em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos qualquer texto que ensine o que o
cristão deve guardar o Sábado.

SÉTIMA REFLEXÃO
TODOS OS QUE GUARDAM A LEI (O QUE INCLUI O SÁBADO), COMO MEIO DE
JUSTIFICAÇÃO, ESTÃO SEPARADOS DE CRISTO.
O sábado semanal faz parte da lei do A.T., portanto, colocar-se debaixo da obrigatoriedade de se
guardar o sábado como os judeus é colocar-se debaixo da lei. Em Gálatas 3:10 nos é dito que todos os
que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição.
Romanos 7:4 nos ensina que o crente em Cristo está morto para a lei. O Apóstolo Paulo descreve a lei
como um ministério de morte gravado em pedras (2 Corintios 3:1-18 - Êxodo 20:1-17 - Êxodo 31:18Êxodo 32:15, 16 - Êxodo 34:1-28). Ele também nos diz que este ministério havia de perecer, sendo ele
transitório (II Coríntios 3:7-11). Como alguém pode dizer que este ministério de morte retornou à vida,
suplantando a Nova Aliança da Graça que nos foi trazida por Jesus Cristo? (Hebreus 12:24).
Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo
da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
E de novo protesto a todo o homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.
Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído. (Gálatas 5:1-4)
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"mas o entendimento lhes ficou endurecido. Pois até o dia de hoje, à leitura do velho pacto, permanece o
mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido" (2Co 3:14).
Mas agora, conhecendo a Deus, ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses
rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos.
Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. (Gálatas 4:9-11)

Palavras Finais
O Sábado semanal foi uma dádiva preciosa que Deus concedeu ao povo de Israel. Era uma parte
integrante da lei do antigo concerto e traz lições preciosas para nós, cristãos, no dia de hoje, sendo uma
sombra do nosso descanso espiritual em Cristo. (Cl 2:16-17).
Jesus é o descanso para o qual a sombra do sábado apontava (Mateus 11:28-30). Mesmo a libertação e
o descanso que Jesus nos dá agora são apenas uma antecipação da plenitude do descanso final que os
cristãos experimentarão na glória (Hebreus 4:9).
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