
ESTUDO  BÍBLICO 

 



Muitos países do mundo comemoram hoje 
o dia dos pais. Essa é a forma que encontraram para 

reconhecer, com homenagens, aqueles que têm papel 
preponderante nas famílias e na sociedade.  

Todavia, não desejo falar aqui dos pais, mas do Pai. 
O Pai dos pais também tem o Seu dia, não instituído  

pelos homens, mas por ELE mesmo. 
Que dia é esse? Que mensagem têm esse dia? 



1. Que dia o SENHOR criou e separou para ELE? 



Assim os céus,  
a terra e todo o seu exército foram acabados. 

E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, 
descansou no sétimo dia de toda a sua obra,  

que tinha feito. 
E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou;  

porque nele descansou de toda a sua obra  
que Deus criara e fizera. 

 
Gênesis 2:1-3 



E também lhes dei os meus sábados, 
para que servissem de sinal entre mim e eles;  

para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. 
 

E santificai os meus sábados,  
e servirão de sinal entre mim e vós,  

para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. 
 

Ezequiel 20:12,20 



2. Que outro nome as Escrituras Sagradas dá 
ao Santo Sábado do SENHOR? 



Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, 
e ouvi detrás de mim uma grande voz, 

como de trombeta, 
 

Apocalipse 1:10 



Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua 
vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado 
deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra,  

e o honrares não seguindo os teus caminhos, 
 nem pretendendo fazer a tua própria vontade,  

nem falares as tuas próprias palavras, 
 

Isaías 58:13 



3. “Dia do Senhor” também é uma expressão  
Profética, além do Sábado do sétimo dia. 

Que dia é esse e o que se fala dele? 



Clamai, pois, o dia do Senhor está perto; 
vem do Todo-Poderoso como assolação. 

 
Isaías 13:6 



Porque está perto o dia, sim,  
está perto o dia do Senhor;  

dia nublado; será o tempo dos gentios. 
 

Ezequiel 30:3 



Ai do dia! 
Porque o dia do Senhor está perto,  

e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. 
 

Joel 1:15 



O grande dia do Senhor está perto, 
sim, está perto, e se apressa muito;  

amarga é a voz do dia do Senhor;  
clamará ali o poderoso. 

 
Sofonias 1:14 



4. Como será o “Dia do Senhor” para os ímpios? 



Ai daqueles que desejam o dia do Senhor! 
Para que quereis vós este dia do Senhor? 

Será de trevas e não de luz. 
É como se um homem fugisse de diante do leão, 

e se encontrasse com ele o urso; ou como se  
entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede,  

e fosse mordido por uma cobra. 
 

Amós 5:18,19 



O sol se converterá em trevas, 
e a lua em sangue,  

antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor; 
 

Atos 2:20 



5. Para quem será um dia de trevas? 



Eis que vem o dia do SENHOR,  
em que teus despojos se repartirão no meio de ti. 
Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja  

contra Jerusalém; e a cidade será tomada,  
e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas; 

e metade da cidade sairá para o cativeiro,  
mas o restante do povo não será extirpado da cidade. 

 
Zacarias 14:1,2 



6. Por quem começarão o sacrifício dos habitantes  
de Jerusalém (professo povo de Deus)? 



Cala-te diante do Senhor DEUS,  
porque o dia do SENHOR está perto;  

porque o SENHOR preparou o sacrifício,  
e santificou os seus convidados. 

Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, 
castigarei os príncipes, e os filhos do rei,  

e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. 
 

Sofonias 1:7,8 



7. Como é descrito esse sacrifício, essa destruição, 
daqueles que um dia foi povo de Deus;  

por meio de quem e onde isso ocorrerá? 



Porque este dia é o dia do Senhor  
DEUS dos Exércitos, 

dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários; 
e a espada devorará, e fartar-se-á,  

e embriagar-se-á com o sangue deles;  
porque o Senhor DEUS dos Exércitos tem um sacrifício  

na terra do norte, junto ao rio Eufrates. 
 

Jeremias 46:10 



8. A expressão “rio Eufrates” aponta para que 
tempo profético? 



A qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: 
Solta os quatro anjos,  

que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 
 

Apocalipse 9:14 



E o sexto anjo derramou a sua taça  
sobre o grande rio Eufrates; 

e a sua água secou-se,  
para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. 

 
Apocalipse 16:12 



9. Que grave erro cometeram os líderes,  
e seus seguidores, do professo povo de Deus,  

Para sofrer o juízo de Deus? 



Não subistes às brechas,  
nem reparastes o muro para a casa de Israel,  

para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. 
Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: 

O Senhor disse; quando o Senhor não os enviou;  
e fazem que se espere o cumprimento da palavra. 

 
Ezequiel 13:5,6 



Tocai a trombeta em Sião, 
e clamai em alta voz no meu santo monte; 

tremam todos os moradores da terra,  
porque o dia do SENHOR vem, já está perto; 

 
Joel 2:1 



10. O dia do Senhor será tão terrível contra o mal 
que castigará apenas os homens, na Terra? 



E será que  
naquele dia o Senhor  

castigará os exércitos do alto nas alturas,  
e os reis da terra sobre a terra. 

 
Isaías 24:21 



11. Será terrível para os ímpios e apóstatas, mas  
para os remanescentes (restante), como será? 



Naquele dia o Senhor dos Exércitos 
será por coroa gloriosa, e por diadema formosa,  

para os restantes de seu povo. 
 

Isaías 28:5 



E há de ser que naquele dia o Senhor tornará  
a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente  

do seu povo, que for deixado, da Assíria, e do Egito,  
e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar,  

e de Hamate, e das ilhas do mar. 
 

Isaías 11:11 



12. No dia do Senhor, como ELE protegerá  
e honrará os remanescentes, considerados pobres, 

fracos e incautos? 



Naquele dia 
o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém;  

e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi,  
e a casa de Davi será como Deus,  

como o anjo do Senhor diante deles. 
 

Zacarias 12:8 



13. Por que o verdadeiro povo de Deus entende  
a necessidade de especial preparo  

para o dia do Senhor? 



Porque vós mesmos sabeis muito bem 
que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; 

 
1 Tessalonicenses 5:2 



Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; 
no qual os céus passarão com grande estrondo, 
e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra,  

e as obras que nela há, se queimarão. 
 

2 Pedro 3:10 



14. Que perfeita ligação há entre o profético 
“dia do Senhor” e o memorial “dia do Senhor”? 



Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo:  
E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. 
E outra vez neste lugar: Não entrarão no meu repouso. 

Visto, pois, que resta que alguns entrem nele,  
e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as 

boas novas não entraram por causa da desobediência, 
 

Hebreus 4:4-6 



Portanto,  
resta ainda um repouso para o povo de Deus. 

Porque aquele que entrou no seu repouso,  
ele próprio repousou de suas obras, 

como Deus das suas. 
 

Hebreus 4:9,10 



15. Como será esse dia para os salvos,  
assim como foi para o SENHOR  

quando acabou de criar o mundo? 



Este é o dia que fez o Senhor; 
regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. 

 
Salmos 118:24 



16. Que pergunta e resposta encontramos sobre  
o que os salvos farão naquele dia? 



Que fareis vós no dia da solenidade, 
e no dia da festa do Senhor? 

 

Cantai ao Senhor em toda a terra;  
anunciai de dia em dia a sua salvação. 

 
Oséias 9:5 / 1 Crônicas 16:23 
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