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Antes de Moisés se aproximar do 
rei do Egito para buscar 
liberdade para os filhos de 

Israel, ele e seu irmão, Aarão, se 
reuniram com os líderes opressores de 
Israel. Durante essa reunião, Moisés e 
Aarão motivaram o povo a se consagrar 
para o Senhor, e disse-lhes que Deus 
estava prestes a libertá-los da 
escravidão com mão poderosa. 
     Os israelitas trabalhavam sete dias 
por semana para cumprir sua pesada 
cota de trabalho para os egípcios. Mas 
depois do encontro com Moisés, 
aparentemente, decidiram começar a 
descansar outra vez ao sétimo dia. Por 
isso, mais tarde, quando Moisés e 
Aarão se reuniram com o faraó para 

apresentar-lhe seu pedido, ele lhes respondeu furiosamente: 
“vós o distraís das suas tarefas” (Êxodo 5:5 – A palavra em 
hebraico para “distrair” usada aqui é “shabat”, que significa 
“fazer guardar o sábado”). 
    O zangado faraó sabia que devia fazer algo drástico para 
manter essa nação de escravos sob controle, portanto, decidiu 
sobrecarregá-los com trabalho, de tal maneira que Deus e a 
adoração não tivessem espaço em seus pensamentos. Disse o 
faraó: “Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para 
fazer tijolos, como antes; eles mesmos que vão e ajuntem para 
si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes 
faziam; nada diminuireis dela” (Êxodo 5:7, 8). 
    Assim como nos dias de Moisés, Deus está prestes a fazer 
grandes maravilhas para Seu povo. Logo, eles serão libertados 
da escravidão do pecado e farão a jornada rumo à Canaã 
celestial. E, mais uma vez, Deus está agora tentando voltar a 
atenção de Seu povo para a importância do verdadeiro 
descanso sabático.

FIP7

O Estudo
Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

1.  Deus fez o descanso sabático somente para os 
israelitas?

  Marcos 2:27 E acrescentou: O sábado foi _____________ por causa 
do _________, e não o homem por causa do sábado.
Quando Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, a palavra “homem” 
significa toda a “humanidade” — para todos os povos, para todas as eras, em 
qualquer lugar.

2.  Quando Deus estabeleceu o sábado?

  Gênesis 2:1, 3 Assim, pois, foram _____________ os céus e a terra e 
todo o seu exército. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; 
porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.
O sábado foi estabelecido no final da semana da criação.

3.  Que dia da semana é o sábado?

  Gênesis 2:2, 3 E, havendo Deus terminado no ____ _________ a sua 
obra, que fizera, descansou _________ _____ de toda a sua obra que 
tinha feito. E abençoou Deus o ____ __________ e o santificou.
Por três vezes em Gênesis, capítulo 2, Deus nos diz que Ele fez o Sábado no 
sétimo dia da semana da criação. Ele também “santificou” o sábado, o que 
significa “separou-o para um uso santo”. Deus fez o sábado como um período 
de tempo de 24 horas, porque para o desenvolvimento de uma verdadeira 
relação de amor com Jesus é necessário tempo. O diabo, como o faraó do 
Egito, quer nos manter tão ocupados com trabalho a ponto de não pensarmos 
mais em Deus. Sabendo que as pessoas no tempo do fim estariam bastante 
ocupadas, Deus separou 24 horas especiais para passar com Seu povo, para 
que O conhecêssemos melhor. Ele já marcou esse encontro semanal com 
você. Não falte!

4.  Como Deus demonstrou a importância de Seu santo 
sábado?

  Êxodo 20:8-11 Lembra-te do dia de sábado, para o _________ ... o 
Senhor ___________ o dia de sábado e o santificou.
Êxodo 20:8-11 é o quarto mandamento da lei de Deus. Ao fazer do sábado 
um de Seus Dez Mandamentos, Deus demonstrou sua extrema importância. 
O versículo 10 o chama de “o sábado do Senhor, teu Deus”. Unicamente o 
quarto mandamento começa com a palavra “lembra-te”, indicando que Deus 
sabia que as pessoas se esqueceriam dele. Quebrar a lei dos Dez 
Mandamentos de Deus é pecado (1 João 3:4). No entanto, Jesus morreu para 
salvar seu povo dos seus pecados, ou seja, de quebrar a lei (Mateus 1:21).

5.  De quais duas coisas preciosas disse Deus ser o sábado 
um sinal?

  Êxodo 31:17 Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre; 
porque, em seis dias, ______ ___ _________ os céus e a terra.
Ezequiel 20:12 Também lhes dei os meus sábados, para servirem de 

sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que 
os __________.
Deus disse que o sábado é um sinal ou marca de Seu poder como Criador 
e Redentor. Em Apocalipse 14:6-14, Deus dá três mensagens importantes 
que devem ser proclamadas “aos que se assentam sobre a terra, e a cada 
nação, e tribo, e língua, e povo” (versículo 6). A primeira mensagem é 
encontrada no versículo 7: “Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a 
hora do seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as 
fontes das águas”. Esse apelo para voltar à verdadeira adoração é uma 
referência extraída do quarto mandamento: “Porque, em seis dias, fez o 
Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia, 
descansou” (Êxodo 20:11).

6.  Que dia Jesus guardou como santo dia de repouso?

  Lucas 4:16 Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, 
na sinagoga, segundo o _____ __________, e levantou-se para ler.
Jesus é nosso exemplo (1 Pedro 2:21) em tudo, incluindo na guarda do 
sábado, que era Seu costume. Um “costume” é um hábito regular. Os 
cristãos devem andar como Ele andou (1 João 2:6).

7.  Qual era o costume de Paulo quanto ao sábado?

  Atos 17:2 Paulo, segundo o _____ __________, foi procurá-los e, 
por três sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. 
Atos 18:4 E _______ ___ _________ discorria na sinagoga, 
persuadindo tanto judeus como gregos.
Também era costume de Paulo guardar o sábado do sétimo dia.

8.  Os apóstolos também se reuniram com gentios no 
sábado?

  Atos 13:42 Ao saírem eles, __________ que, no _________ seguinte, 
lhes falassem estas mesmas palavras.
Em outra ocasião, os discípulos se reuniram no sábado com um grupo de 
mulheres gentias às margens de um rio, porque a cidade não tinha sinagoga 
(Atos 16:13).

9.  Era intenção de Jesus que Seu povo guardasse o 
sábado após Ele ter morrido por seus pecados?

  Mateus 24:20 Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem 
no _________.
Nesse texto, Jesus estava prevendo a queda de Jerusalém, a qual sabia que 
ocorreria no ano 70 d.C. (cerca de 40 anos depois). Mas Ele sugeriu que 
orassem para que não tivessem que fugir do exército invasor no sábado. É 
claro que Jesus esperava que Seu povo guardasse o sábado como dia santo 
por muito tempo depois de Sua morte.

10.  A Bíblia ensina que o povo de Deus nos últimos dias 
também guardaria o sábado do sétimo dia como 
santo?

  Apocalipse 12:17 Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com 
os restantes da sua descendência, os que __________ os 
______________ de Deus. 
Apocalipse 14:12 Aqui está a perseverança dos santos, os que 
_________ os _____________ de Deus. 
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Apocalipse 22:14 Bem-aventurados aqueles que _______ ___ _____ 
_________ no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à 
árvore da vida, e _________ na cidade pelas portas.
As Escrituras acima se referem obviamente à igreja de Deus no tempo do 
fim, e cada passagem estabelece claramente que a igreja de Deus dos 
últimos dias guardará Seus mandamentos, os quais, é claro, incluem o 
quarto mandamento — o sábado. Aqueles que “lavam as suas vestiduras” 
são aqueles que “guardam os seus mandamentos” (Ap. 22:14, ACF).

11. Todos os salvos guardarão o sábado no céu? 

  Isaías 66:22, 23 Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei 
de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a 
vossa posteridade e o vosso nome. E será que... de um sábado a outro, 
virá ______ ____ _____ a adorar perante mim, diz o Senhor.
A Bíblia diz que todos os redimidos de todas as épocas guardarão juntos o 
sábado de Deus no céu e na nova terra.

12.  É possível ter certeza de que o sétimo dia atual da 
semana (Sábado) é o mesmo sábado (Shabat) que 
Jesus guardou como santo?

  Lucas 23:54, 56 – 24:1 Era o dia da preparação, e começava o 
sábado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E, ___ 
_________, descansaram, segundo o mandamento. Mas, no 
__________ ______ da semana... foram elas ao túmulo.
Jesus foi crucificado na sexta-feira (dia de preparação), o dia anterior ao 
sábado — Shabat — (Marcos 15:42). Ele descansou na tumba no sábado, 
de acordo com o mandamento (Lucas 23:56), e ressuscitou no primeiro 
dia: o dia depois do sábado (Marcos 16:1-6). Os cristãos ao redor do 
mundo ainda celebram esse dia como o Domingo da Ressurreição ou de 
Páscoa. A Bíblia mostra claramente que o sábado era o dia depois da sexta-
feira e o dia anterior ao domingo. É fácil localizar esse dia da semana em 
qualquer calendário. (Veja os suplementos “O que diz o dicionário” e “O 
calendário não foi alterado?”)

13.  Deus autoriza que alguém altere Seu dia santo?

  Provérbios 30:5, 6 Toda palavra de Deus é pura... ______ 
acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e sejas 
achado mentiroso.
Pouco antes de Deus escrever a lei dos Dez Mandamentos com Seu dedo, 
tal como está expressa em Deuteronômio, capítulo 5, Ele advertiu 
solenemente: “Nada acrescentareis” nem “diminuireis dela” (Deuteronômio 
4:2). Em vez disso, os Dez Mandamentos deveriam ser guardados 
exatamente como Ele os deu. Deus abençoou Seu sábado (Êxodo 20:11), e 
quando Ele abençoa, abençoado será para sempre (1 Crônicas 17:27). 
Deus diz: “Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus 
lábios proferiram” (Salmo 89:34). Alguns homens equivocados admitem que 
mudaram o santo sábado de Deus para o domingo. Mas Deus não aceitará 
ensinos de homens, visto ter Ele dado a Bíblia como nosso guia.

14.  Quando começa e quando termina o sábado?

  Levítico 23:32 De uma ______ a outra _______, celebrareis o vosso 
sábado. 
Marcos 1:32 À tarde, ao ______ do _______.
As horas sabáticas começam no pôr-do-sol da sexta-feira e terminam no pôr-
do-sol do sábado. 

15.  Qual é o dia do Senhor em Apocalipse 1:10?

  Êxodo 20:10 Mas o sétimo dia é o sábado do ___________, teu Deus. 
Isaías 58:13 Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos 
teus próprios interesses no _______ _____ _______. 
Marcos 2:28 De sorte que o Filho do Homem é senhor também do 
____________.
Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus chama o sábado de dia 
do Senhor. Ele também ordena que o povo seja alertado de cometer o 
pecado de profanar o sábado (Isaías 58:1, 13). Deus declara que Seu santo 
sábado é para todos (Isaías 56:2-7). A Bíblia nunca se refere ao domingo 
como o dia do Senhor. É simplesmente um dos seis dias de trabalho da 
semana (Ezequiel 46:1). Sempre foi assim, e nada mais que isso.

16.  Que bênção está prometida no mandamento do sábado?

  Mateus 11:28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
sobrecarregados, e eu vos ___________.  
Êxodo 33:14  A minha ___________ irá contigo, e eu te darei 
descanso. 
Hebreus 4:3  Nós porém que cremos, ____________ no descanso.
Cada um dos Dez Mandamentos tem um significado espiritual. Alguns cristãos 
legalistas se concentram na letra da lei e negligenciam o espírito da lei. Jesus 
quer que nós tenhamos ambos para manter o equilíbrio (Mateus 5:21, 22, 27, 
28). A Bíblia geralmente usa o termo “descanso” para se referir à salvação. 
Hebreus 4:1, 4, 9, 10 diz que aqueles que foram levados ao “descanso” da 
conversão e do novo nascimento, guardarão o sábado do sétimo dia como 
símbolo do descanso cristão.

Sua Resposta
Levando-se em conta que Jesus deu o sábado como sinal de Seu poder para 
criar e santificar, você gostaria de começar a receber as bênçãos de Seu 
santo dia guardando-o a fim de honrá-Lo?

RESPOSTA: _________

Suplemento
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado.

O que diz o dicionário

 Busque o significado dos seguintes verbetes em praticamente 
qualquer dicionário e perceba que você encontrará:
 Sábado (substantivo), o sétimo dia da semana, posterior à sexta-feira e 
anterior ao domingo.
 Domingo (substantivo), primeiro dia da semana.

O calendário não foi mudado?

 O calendário foi mudado uma vez em outubro de 1582, mas isso não 
alterou o ciclo semanal. Dez datas foram omitidas do calendário após 4 de 
outubro de 1582. O que teria sido a sexta-feira, 5 de outubro, se tornou 
sexta-feira, 15 de outubro. O diagrama abaixo ajudará você a visualizar a 
mudança. Perceba que isso não alterou a ordem dos dias da semana.

OUTUBRO DE 1582
 Dom. Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sáb.
  1 2 3 4 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31
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