
Você está passando no teste de Deus? 

Outubro-novembro de 1985 

 

Enquanto estávamos na escola, tínhamos que fazer testes periodicamente. 

Mas você percebe que cada um de nós ainda está sendo testado regularmente? Deus 

está nos testando todas as semanas.  Que tipo de nota Deus está lhe dando? 

O modo de vida de Deus é baseado em Sua lei espiritual de amor. É amor a 

Deus e ao próximo. O amor de Deus é ainda mais ampliado pelos Dez Mandamentos. 

E um desses 10 é um mandamento de teste. Muitos hoje admitem que os Dez 

Mandamentos devem ser obedecidos, exceto um - o quarto. A maioria não quer 

guardar o mandamento do sábado. 

    Vamos entender a verdade sobre o sábado de Deus e por que é tão importante 

que passemos neste mandamento de teste todas as semanas. 

1. Em que dia da semana da criação Deus descansou? Gênesis 2:1-3; Êxodo 

20:11. Deus descansou porque estava cansado? Isaías 40:28. 

    Deus é composto de espírito e nunca se cansa. Deus criou ou "fez" o sábado 

por meio do descanso, enquanto tudo o mais foi feito pelo trabalho. Ao descansar no 

sétimo dia (sábado), Deus deu um exemplo para o homem seguir (Marcos 2:27). 

2. Qual membro da Família de Deus fez aquele primeiro sábado? Colossenses 

1:13-16; Marcos 2:28. 

    Jesus Cristo é o Senhor do sábado porque Ele o fez. Como outras escrituras 

provam, Cristo era o Senhor Deus que se revelou ao antigo Israel em todo o Antigo 

Testamento. E Deus Pai criou todas as coisas por meio Dele. Ao deixar de fazer 

qualquer trabalho no sétimo dia da semana da criação, Cristo separou esse período 

de 24 horas para um uso especial e santo. 

3. Para quem Jesus disse que o sábado foi feito? Marcos 2:27. Quem isso 

incluiria? Êxodo 20:8-10, especialmente o versículo 10. 

    "O sábado foi feito para o homem", declarou Jesus. Cada sétimo dia desde a 

criação foi escolhido por Deus para ser especialmente observado pela humanidade. 

O sábado era para beneficiar todos os que vivessem - se eles o guardassem. 

4. Como Cristo pretendia que o sábado beneficiasse a humanidade? 

Deuteronômio 5:14; Êxodo 23:12. (Observe as palavras descanse e refresque-

se). 

    A palavra Sabbath significa "descanso" em hebraico. O descanso físico e o 

relaxamento mental após uma semana agitada são razões óbvias para guardar o 

sábado. Deus sabia que os humanos precisariam de descanso periódico e mudanças 

no trabalho. Mas o propósito de guardar o sábado de Deus vai muito além de 

simplesmente descansar neste dia. O homem precisa desesperadamente deste 

tempo a cada semana para ter um contato espiritual próximo com Deus. O sábado 

nos dá tempo para pensar mais sobre Deus, para orar e adorá-Lo (tanto em particular 



como em comunhão com os outros) e para estudar a Bíblia para entender mais sobre 

o propósito de Deus para nós. 

5. Devemos buscar nossos próprios interesses e prazeres no Dia do Senhor? 

Isaías 58:13. Deus abençoará o fiel observador do sábado? Versículo 14; Isaías 

56:2-7. 

    Deus fez do sábado um tempo sagrado. Emprego, compras, corte de grama, 

manutenção da casa, hobbies, esportes e outros interesses especiais são para os 

primeiros seis dias da semana. Essas atividades desviam nossa mente de Deus e de 

todo o propósito do Seu sábado. Deus promete nos conceder bênçãos agora e vida 

eterna na ressurreição como Seu presente gratuito se nos arrependermos de nossos 

pecados e guardarmos fielmente Seu sábado e outros mandamentos. 

6. A observância do Dia do Senhor era um sinal especial de identificação entre 

Deus e Seu povo? Êxodo 31:13; 16-17. Deus também fez da observância do 

sábado uma aliança separada com Seu povo? Versículo 16. 

Deus queria que o antigo Israel se lembrasse de que Ele é o Criador, 

Sustentador e Governante Supremo sobre toda a Sua criação. Portanto, Ele destacou 

a observância do sábado como o único grande sinal pelo qual eles sempre seriam 

lembrados de quem Ele é e de quem eles eram - Seu povo escolhido. 

    E então Deus duplamente ordenou a observância do sábado ao torná-lo uma 

aliança separada com Seu povo Israel depois que a aliança concernente a Seu 

relacionamento geral com a nação (comumente chamada de "Antiga Aliança", que 

incluía os Dez Mandamentos) foi feita. Essa aliança especial deveria ser um acordo 

eterno, o sinal que identificaria o povo de Deus de todas as gerações. 

7. É um verdadeiro cristão que se tornou um israelita espiritual - um dos 

"descendentes" de Abraão por meio de Cristo? Gálatas 3:28-29; Romanos 4:16; 

Efésios 2:11-13,19. 

    Deus fez a aliança especial do sábado com a semente física de Abraão - a 

nação de Israel. Era para ser obedecido por todas as gerações. Hoje, 

independentemente da raça ou origem nacional, todos os filhos de Deus gerados pelo 

Espírito, verdadeiros cristãos, se tornaram descendentes espirituais de Abraão e, 

portanto, guardam o sábado de Deus. Eles foram separados, santificados por Deus 

(Romanos 8:9; Êxodo 31:13).   

    No entanto, a maioria dos grupos religiosos atuais que professam guardar o 

sábado do sétimo dia de Deus não guarda todos os mandamentos de Deus. Portanto, 

eles não fazem parte da Igreja de Deus. Para obter mais informações, solicite nosso 

livreto gratuito “Onde está a verdadeira Igreja?”.  

    Hoje em dia o sábado é uma lembrança de nosso Criador, que não apenas 

criou o universo e o homem, mas que também está criando Seu caráter santo em Seu 

povo – um caráter que durará para sempre quando nascerem em Sua Família divina. 

Assim, o sábado também lembra os verdadeiros cristãos do propósito de Deus para o 

homem. 



8. A guarda do sábado também era um teste para ver se os israelitas obedeciam 

a Deus? Êxodo 16:4-5; 22-23. 

    Quantas pessoas você conhece que guardam o sábado de Deus? É óbvio para 

o resto do mundo quando alguém guarda o sábado. Mas a maioria das pessoas não 

quer ser identificada como diferente do mundo. Muitos cristãos professos estão 

dispostos a, pelo menos, reconhecer que os outros nove mandamentos devem ser 

guardados, mas o único mandamento que eles rejeitam e se recusam a obedecer é o 

quarto. Portanto, o mandamento do sábado é o teste crucial de obediência, pois 

identifica aqueles que se renderam a Deus, que obedecem a todos os Seus 

mandamentos, independentemente da perseguição ou custo. 

9. Jesus Cristo guardou o sábado? Lucas 4:16,31. 

    Jesus frequentava regularmente os serviços religiosos no dia de sábado "como 

era seu costume". Ele obedeceu ao Seu próprio comando de se reunir todos os 

sábados (Levítico 23:3). Este é o dia que Ele naturalmente teria observado, porque 

Ele fez o sábado e ordenou que fosse santificado. 

10. Era costume do apóstolo Paulo guardar o sábado? Atos 17:1-2. Existe outra 

prova de que a Igreja de Deus do Novo Testamento observava o sábado? Atos 

13:13-15,42,44; 18:1,4,11. 

 Não há dúvida de que a Igreja primitiva observava o sábado do sétimo dia. 

Aqueles que estão se esforçando para obedecer a Deus hoje também estarão 

guardando o mesmo dia que Jesus, Paulo e toda a Igreja guardaram. 

11. Qual é a advertência de Deus aos cristãos em Hebreus 3:8-13,16-19; 4:1-2? 

(Observe o uso da palavra descanso.) Foi a rebelião, especialmente a violação 

do sábado, a razão pela qual Deus não permitiu que uma geração inteira de 

israelitas entrasse em Seu "descanso"? Ezequiel 20:12-13,15-16. 

    A terra de Canaã - o "descanso" prometido no qual Israel finalmente entrou - é 

mencionada na Bíblia como um símbolo do "descanso" espiritual do cristão, de nascer 

na Família de Deus que governa o universo e vive para sempre (Josué 1:13; Hebreus 

4:1). 

12. Se os cristãos crêem e obedecem a Deus, eles entrarão em seu "descanso" 

- a vida eterna no Reino de Deus? Hebreus 4:3, primeiras nove palavras e 

versículo 11. 

A equação é clara: a verdadeira fé em Deus é igual à obediência ativa (Tiago 

2:20-22). Aqueles que realmente acreditam em Deus estarão guardando Seu sábado. 

O sábado de Deus não deve ser tratado levianamente ou esquecido. Recebemos a 

ordem de "lembrar do dia de sábado" (Êxodo 20:8). É um memorial da restauração da 

terra por Deus e da criação do homem, lembrando-nos quem é o Criador. E o sábado 

representa o descanso eterno vindouro em que os verdadeiros cristãos entrarão 

quando nascerem na família de Deus. 



13. Deus ordenou aos israelitas que se reunissem para adorar no sábado 

semanal? Levítico 23:3. O que os cristãos do Novo Testamento são advertidos 

a respeito da reunião de si mesmos? Hebreus 10:24-25.  

    O povo de Deus de hoje participa dos cultos de sábado semanais da Igreja de 

Deus Mundial em mais de 50 nações ao redor do mundo. Todos os sábados, eles se 

reúnem para receber instruções espirituais da Bíblia, conforme ensinado pelo 

ministério da Igreja de Deus (Efésios 4:11-13). 

    O povo de Deus realmente se regozija em Seu sábado e desfruta da comunhão 

uns com os outros nos dias santos. Eles estão aprendendo que prazer e grande 

bênção é santificar o sábado de Deus, o dia que nos lembra do Deus Criador e de 

Seu propósito estupendo para a humanidade. 

    Para obter informações sobre o sábado de Deus e a comunhão cristã, veja 

nosso livreto gratuito “Qual dia é o sábado cristão?”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


