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"Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um 
sábado e os seus discípulos, tendo fome, começaram 
a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, 
disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que 
não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: 
Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, 
ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa 
de Deus, e comeu os pães da proposição, que não 
lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, 
mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei 
que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o 
sábado, e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que 
está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós 
soubésseis o que significa: Misericórdia quero, e não 
sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o 
Filho do homem até do sábado é Senhor". 

Mateus 12:1-8 



O Talmud proibia 
colher espigas e 
debulhar no dia 

de sábado.



A tradição criara 
regras inflexíveis com 
relação ao sábado. 



Jesus usou o exemplo 
de Davi.



Tanto o templo 
quanto o sábado 
foram ordenados 
ao serviço do ser 
humano, não o 

contrário. 



 Intérpretes modernos, que 
argumentam que Jesus não 

observara nem ensinava seus 
discípulos a observância do sábado 



Jesus respeitava 
os Dez 

Mandamentos e 
ensinou seus 
seguidores a 

fazer o mesmo



O sábado foi 
designado para 

oferecer ao homem 
uma oportunidade de 
conhecer seu Criador. 



A Mishna enumera 39 
tipos principais de 

trabalho proibidos no 
sábado. 



Fardos pesados e 
difíceis de carregar



Deus queria que 
o sábado fosse 
uma bênção, 

não fardo!



O Sábado foi planejado para aumentar nossa 
felicidade não para trazer sofrimento. 



O propósito da verdadeira 
observância do sábado.



O sábado não 
deve ser um 

fardo, mas sim 
um dia de 

alegria e de 
comunhão.



Um dos motivos para a guarda do 
sábado é a salvação, libertação. 



O sábado é 
como um 
memorial.

O sábado é 
como um 
memorial.



Ezequiel 20:12 

"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”. 



O sábado nos 
relembra que Deus 

é generoso para 
conosco e, assim, 

devemos ser 
generosos para 
com os outros. 



O 4º mandamento é o único que 
responde o porquê, como e quem deve 

lembrar do sábado. 



O SÁBADO É O DIA DA 
IGUALDADE. 



Não dia de regras de 
tradições e restrições. 



O sábado é uma 
oportunidade para 
curar e restaurar 
relacionamentos



Mateus (12:12 

É permitido 
fazer o bem 
no sábado”. 



Qual o bem que 
você tem feito 

aos outros?



O ano sabático 
de descanso 
para a terra.



Necessitamos de 
uma disciplina 
espiritual de 
confiança em 

Deus.



Mateus 6:32,33

Decerto vosso Pai celestial bem sabe que 
necessitais de todas estas coisas;

Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a 
sua justiça, e todas estas coisas vos serão 

acrescentadas.



Quando 
guardamos o 

Sábado 
demonstramos 

que confiamos no 
Deus Provedor.



O sábado é 
um sinal de 
Deus que 
vem até 

nós.



O Sábado representa a 
justificação pela fé e 

não pelas obras.



DIA DE 
RELACIONAMENTO 
COM DEUS



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. O segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Desses 
dois mandamentos dependem toda 
a lei e os profetas.

Mateus 22:36-40 



O primeiro 
mandamento 

mostra: Quem 
adorar?



O segundo 
mandamento 
e o terceiro 

revelam: 
Como adorar 

a Deus? 



O quarto 
mandamento 

exibe: 
Quando 
adorar? 



O quarto 
mandamento fala: 
Por que adorar? 



Os mandamentos não 
têm mais validade? 
Jesus aboliu e a Lei?



"Não penseis que vim revogar a lei 
ou os profetas; não vim revogar, 
mas cumprir. Porque em verdade 
vos digo: Enquanto não passar o céu 
e a terra, de modo nenhum passará 
da lei um só i ou um só til, sem que 
tudo se cumpra? 

Mateus 5:17,18 

https://www.bibliaonline.com.br/tb/mt/5/17,18+


A Lei não foi dada somente para o 
povo de Israel no Sinai 



Disse Jeová a Moisés: 
Até quando recusareis 

guardar os meus 
mandamentos e as 

minhas leis? 

Êxodo 16:28 



Êxodo 20:8 

"Lembra-te do dia de 
sábado, para o 

santificar" 

https://www.bibliaonline.com.br/tb/ex/20/8+


DESCANSOU 



ABENÇOOU 



Foi-me apresentado todo o Céu como a contemplar e 
observar no decorrer do sábado aqueles que reconhecem 
as reivindicações do quarto mandamento, e estão 
observando o sábado. Os anjos estavam anotando o 
interesse deles e o elevado respeito que nutrem por essa 
divina instituição. Aqueles que santificavam o Senhor 
Deus no próprio coração mediante uma estrutura 
estritamente religiosa da mente, e que buscavam 
aproveitar as horas santas em observar o sábado da 
melhor maneira que lhes era possível, e honravam a Deus 
ao chamar o sábado deleitoso — a esses, beneficiavam 
especialmente os anjos com luz e saúde, e era-lhes 
comunicada força especial. Por outro lado, porém, os 
anjos se desviavam dos que deixavam de apreciar a 
santidade do dia santificado por Deus e deles removiam 
sua luz e força. Vi-os obscurecidos por uma nuvem, 
abatidos e, frequentemente, tristes. Sentiam a falta do 
Espírito de Deus" 

T2 704.3 



SANTIFICOU 



Por que Deus 
escolheu o 

sábado?



O SÁBADO 
É UM 
SINAL



A guarda do quarto 
mandamento requer 

abstinência de 
atividades seculares 
nas horas sagradas 
do dia do sábado. 



O convite para 
para adorar 

“aquele que fez o 
Céu, e a Terra, e o 
mar, e as fontes 

das águas”. 



Você está 
disposto a 
adorar a 
Deus? 



Um certo homem 
entendeu que 

precisava guardar esse 
dia especial deixando 

de realizar as suas 
obras nesse dia...



"Senhor me ajude, eu já entendi que 
não devo trabalhar no sábado e eu 
quero fazer a tua vontade, mas 
preciso sustentar a minha família. 
Ajude-me” 



Vale a pena 
ser fiel a 

Deus 



Confie e dê o passo 
de fé.
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