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NO VELHO TESTAMENTO 
 
Gen 2:2-3 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.  
 

Exo 16:23 Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o SENHOR: 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 sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. 

Exo 20:8-118 Lembra-te do dia de sábado, para o santificar.  9 Seis dias trabalharás e farás 

toda a tua obra.  10 Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; não farás nenhum 

trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o 

teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro; 11 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; por 

isso, o SENHOR abençoou o dia de sábado e o santificou. 

Exo 31:13 Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente, guardareis os 

meus sábados; pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações; para que saibais que eu 

sou o SENHOR, que vos santifica. 

Exo 35:3 Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado.   
 

CITAS DO ESPIRITO DE PROFECIA 

Há maior santidade no sábado do que lhe atribuem muitos que professam observá-lo. O 

Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado 

o sábado conforme o mandamento, quer na letra, quer no espírito. Ele sugere uma reforma 

da observância do sábado. https://egwwritings.org/?ref=pt_CI.269.1  

 

Antes do pôr-do-sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a Palavra 

de Deus, cantar e orar. A esse respeito estamos precisando de uma reforma, porque muitos 

há que se estão tornando descuidados. https://egwwritings.org/?ref=pt_CI.269.2  

 

É desonra para o sábado, e para Deus e Sua casa, que os que professam ser o sábado o 

santo dia do Senhor, digno de honra, usem nesse dia a mesma roupa que usaram durante a 

semana, trabalhando na lavoura, quando podem obter outra. Se há pessoas merecedoras 

que, de todo o coração querem honrar ao Senhor do sábado, e o culto divino, e que não 

possam obter um muda de roupa, que os que têm posses dêem de presente a esses um 

terno para o sábado, para que apareçam na casa de Deus com vestuário limpo e 

assentado. https://egwwritings.org/?ref=pt_ME2.474.1  

 

Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os 

que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz 

da verdade, souberam a vontade de seu Mestre, compreenderam todos os pontos de nossa 

fé, mas não tiveram as obras correspondentes. https://egwwritings.org/?ref=pt_TS2.68.1 
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Muitos adiam negligentemente até ao começo do sábado pequeninas coisas que deviam ter 

sido feitas no dia de preparação. Isto não se deve fazer. Todo trabalho negligenciado até ao 

começo do sábado deve ficar por fazer até que ele haja passado. Cumpre guardar palavras 

e pensamentos. Os que discutem assuntos de negócios e fazem planos no sábado, são 

considerados por Deus como se se empenhassem em reais transações de negócios. Para 

santificar o sábado, não devemos sequer permitir que nossa mente se detenha em coisas 

de caráter secular. https://egwwritings.org/?ref=pt_TS2.184.4  

 

Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. Lembrai-vos de que cada 

minuto é tempo sagrado. https://egwwritings.org/?ref=pt_TS3.12.5  

 

Transgridamos em uma pequena coisa, e consideremos isso como não sendo um pecado 

particular de nossa parte, e a consciência se torna endurecida, embotadas as 

sensibilidades, até que iremos ainda mais adiante, e faremos uma porção de serviço, e 

ainda nos lisonjearemos de ser observadores do sábado quando, segundo a norma de 

Cristo, estamos violando cada um dos santos preceitos de 

Deus. https://egwwritings.org/?ref=pt_TS1.174.3  

 

A santidade do sábado do quarto mandamento está tão firmemente estabelecida como o 

trono de Jeová. https://egwwritings.org/?ref=pt_Sa.75.1  

 

Alguns argumentarão que o Senhor não é tão exigente em Seus preceitos; que não é seu 

dever guardar o sábado estritamente com tão grande prejuízo. 

https://egwwritings.org/?ref=pt_TS2.183.1  

 

Ninguém se deve sentir na liberdade de gastar tempo santo inutilmente. Desagrada a Deus 

que os observadores do sábado durmam muito tempo no sábado. Eles desonram a seu 

Criador em assim fazer e por seu exemplo, dizem que os seis dias são demasiado 

preciosos para que os empreguem para descansar. Precisam ganhar dinheiro, mesmo que 

seja se privando do necessário sono, que recuperam dormindo durante as horas santas. 

Depois, desculpam-se, dizendo: “O sábado foi dado para dia de descanso. Não me privarei 

do repouso para ir à reunião; pois preciso descansar.” Essas pessoas fazem uso errado do 

dia santificado. https://egwwritings.org/?ref=pt_TS1.291.4  

 

Alguns de nossos irmãos empenhados em negócios, não têm guardado o sábado segundo 

o mandamento. Uns têm mantido* sociedade com incrédulos, e a influência desses sócios 

violadores do sábado tem tido sua influência sobre eles. Alguns têm sido tão cegados, que 

não discernem o perigo de tais ligações, mas esse perigo é simplesmente maior pelo fato 

de não ser percebido. Ao passo que um sócio professa observar o sábado, o outro, com os 

empregados no serviço, continuam com o negócio da firma. O observador do sábado, 

conquanto não esteja exteriormente empenhado no trabalho, não pode desviar 

o pensamento dos assuntos comerciais. Se bem que talvez se esforce por guardar 
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o sábado, não o guarda. O Senhor o considera transgressor. 

https://egwwritings.org/?ref=pt_TS2.180.4  

 

Na sexta-feira, deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenhamos o cuidado de 

pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovar os sapatos e 

tomar o banho. É possível deixar tudo preparado, caso se tome isso como regra. O sábado 

não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou 

quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr-do-sol, coloquemos de parte todo 

trabalho secular, e façamos desaparecer os jornais profanos. 

https://egwwritings.org/?ref=pt_CI.268.2  
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