
ESTUDO  BÍBLICO 

 



Aprendemos que a  Lei de Deus é eterna, mas algumas igrejas 
cristãs, modernas, são seletivas à alguns dos mandamentos. 

 

O quarto mandamento da lei de Deus é considerado obsoleto 
 pela maioria esmagadora dos evangélicos. 

 

O que as Escrituras ensinam sobre o Sábado? 
 

Conheçamos agora a verdade bíblica sobre este tema: 



1. Que três coisas fez Deus, quando estava criando 
o sábado?  



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 



2. Por que Deus descansou? ELE se cansa? 



Não sabes, não ouviste que o eterno Deus,  
o Senhor, o Criador dos fins da terra,  

nem se cansa nem se fatiga?  
É inescrutável o seu entendimento. 

 
Isaías 40:28 



3. Por que Deus separou o sábado do sétimo dia 
como dia especial? 



E disse-lhes: 
O sábado foi feito por causa do homem,  

e não o homem por causa do sábado. 
 

Marcos 2:27 



4. O Criador santificou o Sábado. Como deveriam  
as criaturas agir diante de algo santo? 



E disse:  
Não te chegues para cá;  

tira os sapatos de teus pés;  
porque o lugar em que tu estás é terra santa. 

 
Êxodo 3:5  



5. Que dia da semana é o sábado? 



Lembra-te do dia do sábado, para o santificar.  
Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra.  

Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus;  
não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho,  
nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,  

nem o teu animal, nem o teu estrangeiro,  
que está dentro das tuas portas.  



Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra,  
o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou;  

portanto abençoou o Senhor o dia do sábado,  
e o santificou.  

 
Êxodo 20:8-11 



Seis dias trabalho se fará,  
mas o sétimo dia será o sábado do descanso, 

santa convocação; nenhum trabalho fareis;  
sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. 

 
Levítico 23:3 



E, no fim do sábado, 
quando já despontava o primeiro dia da semana,  

Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 
 

Mateus 28:1  



6. Além de ser o quarto mandamento,  
o que mais é o sábado? 



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 e 20  



7. Será que o sábado foi estabelecido apenas  
para o povo judeu? 



E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor,  
para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e  

para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, 
não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, 
Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei  

na minha casa de oração; os seus holocaustos e os seus 
sacrifícios serão aceitos no meu altar; porque a minha  

casa será chamada casa de oração para todos os povos. 
 

Isaías 56:6-7 



De tudo o que se tem ouvido, o fim é:  
Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos;  

porque isto é o dever de todo o homem. 
 

Eclesiastes 12:13  



8. O mandamento do Sábado já existia antes de Deus 
entregar a duas tábuas do Dez mandamentos? 



E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: 
Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor;  

o que quiserdes cozer no forno, cozei-o,  
e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água;  
e tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. 

E guardaram-no até o dia seguinte,  
como Moisés tinha ordenado;  

e não cheirou mal nem nele houve algum bicho. 



Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje  
é o sábado do Senhor; hoje não o achareis no campo. 

Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado;  
nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia, que alguns 

do povo saíram para colher, mas não o acharam. 
Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis 

guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 
 

Êxodo 16:23-28 



9. Que dia Jesus guardava? 



E, chegando a Nazaré, onde fora criado, 
entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, 

na sinagoga, e levantou-se para ler. 
 

Lucas 4:16  



10. Que dia Paulo, também ia à sinagoga? 



E no dia de sábado saímos fora das portas,  
para a beira do rio, onde se costumava fazer oração; e, 

assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. 
 

E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles;  
e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras. 

 
Atos 16:13 e 17:2  



11. Que dia Maria, mãe de Jesus,  
e as mulheres seguidoras de Cristo guardavam? 



E, voltando elas,  
prepararam especiarias e unguentos;  

e no sábado repousaram,  
conforme o mandamento. 

 
Lucas 23:56 



12. Quando começa o sábado, segundo a Bíblia?  



Sábado de descanso vos será;  
então afligireis as vossas almas;  

aos nove do mês à tarde,  
de uma tarde a outra tarde,  
celebrareis o vosso sábado. 

 
Levítico 23:32  



13. Como Deus deseja que guardemos o sábado? 



Se desviares o teu pé de profanar o sábado, 
não fazendo 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 



Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha?  
É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. 

 
Mateus 12:12 



14. Após a morte de Jesus, seria o sábado  
observado pelos Seus seguidores? 



E orai para que a vossa fuga não aconteça  
no inverno nem no sábado; 

 
Mateus 24:20 



15. Adianta guardar nove mandamentos? 



Porque qualquer que guardar toda a lei,  
e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. 

  

Aquele que diz: Eu conheço-o,  
e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso,  

e nele não está a verdade. 
 

Tiago 2:10 / 1 João 2:4  



16. Que dia será santificado na Nova Terra? 



Pois, assim como os novos céus e a nova terra  
que vou criar devem subsistir diante de mim,  

declara o Senhor, assim devem subsistir  
vossa raça e vosso nome. 

E assim, cada mês, à lua nova, e cada semana,  
aos sábados, todos virão prostrar-se diante de mim, 

diz o Senhor. 
 

Isaías 66:22,23 



PERGUNTAS  PARA  REFLEXÃO 
 

1. Somente o 4° mandamento (sábado) caducou? 
2. Há um único verso na Bíblia anulando o sábado? 

3. Por que não há esse verso nas Escrituras? 
4. Os dez mandamentos pode ser encontrado nas páginas  

do Novo Testamento?  
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Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 
E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo  
o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 

pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. 
E o segundo, semelhante a este, é:  

Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Destes dois mandamentos  

dependem toda a lei e os profetas. 
 

Mateus 22:36-40 



Porque toda a lei se cumpre numa só palavra,  
nesta: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 

 
Gálatas 5:14 



Se alguém disser:  
Amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso.  

Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê,  
é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. 

 
1 João 4:20 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

O Sábado é um Mandamento Obsoleto? 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

Os sinais da vinda de Cristo 
Até breve! 



. .


