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Introdução

A experiência de mais de cinco décadas pesquisando o sabatismo  
mostra que tal movimento cresce à custa da ignorância dos evangéli-
cos e da negligência dos pastores para com o ensino apologético em 
suas igrejas. As igrejas evangélicas são grandes fornecedoras de adep-
tos para o mercado religioso das seitas. A obrigatoriedade do sábado é 
uma dessas heresias que, quando apresentada por um mestre seitário 
habilidoso, consegue convencer por meio de argumentos ardilosos e 
versículos distorcidos grande número de cristãos evangélicos, posto 
que tal tema quase nunca é mencionado nos cultos de ensino das suas 
igrejas e, quando são, são de forma superficial.

Portanto, o presente livro tem por finalidade responder aos argu-
mentos levantados pelos sabatistas sobre a permanência e a obrigato-
riedade da guarda do sábado para o cristão.

O método apologético utilizado foi o pressuposicionalista, isto 
é, parte diretamente das evidências do texto bíblico, portanto, é uma 
apologética bíblica de refutação rápida. A escolha do método está in-
timamente relacionada à sua função, ou seja, ensinar os evangélicos a 
responderem com textos bíblicos aos argumentos sabatistas. Conceitos 
teológicos, históricos ou filosóficos serão utilizados apenas como com-
plemento ao texto e quando o argumento do oponente assim o exigir. 

Nossa abordagem teológica sobre o assunto parte de pressupostos 
da teologia dispensacionalista. Entendemos que há, em certo sentido, 

Como corolário dessa compreensão acreditamos que a guarda 

O termo sabatismo está sendo usado, nesta introdução, de forma ampla, isto é, reporta-se ao 
movimento, independente de denominações que defendem a guarda do sábado judaico como 

praticada no Antigo Testamento.
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do sábado não faz parte das ordenanças deixadas pelos apóstolos aos 
cristãos gentios dentro da Nova Aliança. Há ordenanças e promessas 
específicas para Israel que não pertencem à Igreja.  

Afirmamos que impor a obrigatoriedade de dias como condição 
sine qua non de salvação, santificação ou justificação é heresia e, como 
tal, deve ser exposta e combatida.

O material contido neste livro vem cumprir justamente essa dupla 
função: expor e combater os principais erros sabatistas no tocante a 
guarda do sábado. Esse trabalho vem corroborar ao que já foi escri-
to na literatura evangélica brasileira sobre o assunto, no entanto seu 
mérito principal repousa na capacidade de dar ao leitor evangélico ar-

gumentos que não são encontrados em 
outros livros, por ser fruto de pesquisas 
e debates com adeptos do sabatismo 
brasileiro. Portanto, é um trabalho atu-
alizado de apologética consoante com 
o nosso contexto religioso presente e 
que agora colocamos à mão da igreja 
evangélica brasileira.

O livro divide-se em duas partes. A primeira parte comenta os 
principais temas envolvendo as controvérsias sabatistas, tais como: 
panorama da contextualização dos debates, a controvérsia na história 
da Igreja, a origem do sábado no meio adventista, a lei e sua divisão 
e a profecia sobre o fim do sábado. A segunda parte é uma refutação 
aos principais versículos usados pelos sabatistas para defenderem seus 
pontos de vista.

Apesar da refutação do livro se dirigir aos argumentos do sabatis-
mo em geral, utilizamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia como estu-

A guarda do sába-
do não faz parte das 
ordenanças deixadas 
pelos apóstolos aos 
cristãos 

“
“



do de caso, haja vista ser ela a representante maior deste movimento. 
Analisaremos, então, o sabatismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Por fim, ressaltamos que esta obra não pretende ser um 
tratado acadêmico sobre o assunto. Seu caráter é eminentemente 
apologético.
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Contextualizando o debate sobre o sábado

O cristão deve guardar o sábado? Essa pergunta tem gerado uma 
grande celeuma no universo cristão. A indagação não é nova, remonta à 
época dos apóstolos, passando pelas controvérsias na igreja pós-apostó-
lica, na igreja medieval, na Reforma Protestante até chegar aos nossos 
dias. Os Reformadores lidaram com essa questão indiretamente quando 
falaram sobre a validade ou não da lei para o cristão.  

Durante os séculos XIX e XX, o mundo cristão ocidental presen-
ciou o ressurgimento de inúmeras heresias que haviam sido praticamen-
te extintas na Idade Média, mas que voltaram com força total para afligir 
a Igreja, tais como: o arianismo, o sabelianismo e também o sabatismo. 

Em meados do século XX, várias obras de referência foram pro-
duzidas sobre a controvérsia, sábado versus domingo, tais como a do 
teólogo Willy Rordorf, intitulada, Sunday: The History of the Day of 
Rest and Worship in the Earliest Centuries of the Christian Church (Do-
mingo: A História do Dia de Repouso e Culto nos Primeiros Séculos da 
Igreja Cristã), publicada em 1968. Na tradição reformada, os teólogos 
Roger T. Beckwith e William Stott produziram a obra This is the Day: 
The Biblical Doctrine of the Christian Sunday (Este é o Dia: A Doutrina 
Bíblica do Domingo Cristão), publicada em 1978, que é praticamente 
uma revisão da obra de Rordorf.

Com o aparecimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, principal 
difusora da ideia da obrigatoriedade do sábado, a controvérsia tem ga-
nhado maior espaço na literatura e inúmeras obras de cunho apologético 
têm sido escritas para defender ambas as posições. 

No Brasil, na década de vinte, o pastor Batista R. Pitrowski escre-
veu um livro intitulado “O sabatismo à luz da Palavra de Deus”, que 
gerou uma enérgica reação entre os adventistas. A réplica veio décadas 
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depois com o livro “Subtilezas do Erro”, do adventista Arnaldo Chris-
tianini, considerada, à época, a melhor resposta produzida por eles so-
bre o assunto. Todavia, nenhuma obra teve mais relevância acadêmica 
do que o livro do teólogo adventista, Samuele Bacchiocchi, From sab-
bath to sunday: a historical investigation of the rise of sunday observan-
ce in early christianity (Do sábado para o domingo: uma investigação 
histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo pri-
mitivo).  Este livro revolucionou alguns pontos da teologia tradicional 
adventista que indicava o papa como autor da mudança do dia sagrado 
judeu. A pesquisa de Bacchiocchi, afirmava, por outro lado, que não 
foi o papa e muito menos o imperador Constantino quem mudou o dia 
sagrado judeu para o domingo cristão, mas sim o imperador romano 
Adriano. A reação a esta pesquisa veio com a obra “Do sábado para o 
dia do Senhor”, trabalho de diversos teólogos tendo como organizador 
o renomado teólogo evangélico D. A. Carson, considerado até agora, 
por alguns, a palavra final sobre o assunto. 

Depois de Pitrowski, outra obra polemista de relevância na litera-
tura evangélica nacional veio da pena de mais um batista, o ex-padre, 
Aníbal Pereira Reis, que publicou um excelente trabalho intitulado, “A 
guarda do sábado”. Também uma contribuição inestimável à apologéti-
ca brasileira foram os vários artigos do pastor Natanael Rinaldi, um dos 
pioneiros na pesquisa das doutrinas adventistas no Brasil. Em 2001, a 
matéria “Como água e óleo”, da revista Eclésia , acendeu o debate em 
torno da identidade da Igreja Adventista e suas doutrinas, dentre elas o 
sábado.

  O teólogo adventista Samuele Bacchiocchi, em um artigo intitulado “O sábado sob fogo 
cruzado”, cita o trabalho de J. A Hessey que catalogou mil tratados desde 

a Reforma Protestante até 1860 sobre a controvérsia sábado/domingo.
  Isso não significa que outras denominações sabatistas nãopublicaram nada sobre

 o assunto. Por exemplo, a Igreja Batista do Sétimo Dia tem vários livros 
sobre o assunto tais como “O sábado” de Rodney L. Henry e 

“Fiel ao sábado, fiel ao nosso Deus”. 
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  Samuele Bacchiocchi foi o primeiro não-católico a formar-se na Pontifical Gregorian University 
em Roma, tendo recebido uma medalha de ouro do Papa Paulo VI por conquistar a distinção aca-
dêmica summa cum laude com essa tese.: “From Sabbath to Sunday: A historical investigation of 

the rise of Sunday observance in Early Christianity”(Do sábado ao domingo:).
  Edição de janeiro de 2001.

4
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Podemos abrir um parêntese aqui e mencionar que o arsenal apo-
logético antissabatista não procede apenas das fileiras evangélicas. Na 
verdade, um dos ataques mais devastadores contra o adventismo surgiu 
em 1889 com um ex-pastor adventista por nome D.M. Canright. Ele es-
creveu o livro Seventh-Day Adventist Renounced, combatendo as dou-
trinas adventistas, inclusive o sábado. Depois dele seguiram outros ex-
-adventistas que renunciaram a doutrina sabatista, tais como, Robert D. 
Brinsmead, Sydney Cleveland com a obra White-Washed, Uncovering 
the Myths of Ellen G. White e Dale Ratzlaff que escreveu The Sabbath 
in Crisis, que com seus escritos tem conseguido modificar o entendi-
mento de denominações inteiras que antes professavam o sabatismo.  

No Brasil, o ex-adventista Ubaldo Torres escreveu três obras críti-
cas contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, são elas: “Pecador eu sou, 
transgressor não”, “Igreja de vidro” e “O Adventismo”.

Também a internet se transformou no palco de inúmeros debates 
e pesquisas sobre o tema, tendo o site de Dirk Anderson, ex-adventista, 
se destacado como um dos melhores sobre o assunto no momento.  No 
Brasil, o site do Centro Apologético Cristão de Pesquisas – CACP - é 
o que comporta o maior número de artigos críticos sobre a guarda do 
sábado. 
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Perspectivas teológicas sobre o sábado 

A resposta à pergunta se o sábado deve ou não ser guardado pelo 
cristão, depende, em última instância, da compreensão teológica sobre 
a posição que a lei mosaica ocupa dentro da Nova Aliança. A Nova 
Aliança proporcionou continuidade ou ruptura para com a lei? A res-
posta passa inevitavelmente pelo crivo exegético construído pela teo-
logia. Os modelos teológicos desenvolvidos por cada tradição cristã 
têm grande importância na interpretação do assunto. Esses modelos 
têm produzido, no meio cristão, basicamente quatro perspectivas dife-
rentes, a saber: a perspectiva da Igreja Católica Romana, da Igreja Lu-
terana, das igrejas reformadas e dos evangélicos dispensacionalistas.

Segue-se a visão de cada uma:
1. A perspectiva da Igreja Católica Romana: o sábado possui dois 

aspectos - o moral e o cerimonial.  Enquanto o princípio moral do des-
canso é mantido para o cristão, o seu aspecto ritual, de cair sempre no 
sétimo dia, foi ab-rogado. O domingo, então, nasce como seu legítimo 
substituto.  

2. A perspectiva Luterana: advoga a separação entre lei e evange-
lho. Para Lutero, o sábado fazia parte da lei que fora abolida por Cristo. 
É eminentemente mosaico e não mais vigente no Novo Testamento.

3. A perspectiva Reformada: são seguidores da teologia de Cal-
vino, o sábado é visto através da cosmovisão da Teologia da Aliança, 
onde a Igreja substitui Israel tornando-se o “Israel espiritual”. Portan-
to, o domingo é visto como um “sábado cristão” deste novo Israel. 
Para a hermenêutica reformada o sábado não foi ab-rogado, mas tem 
continuidade no domingo.

4. A perspectiva evangélica dispensacionalista: advoga a ruptura 
da lei na Nova Aliança, consequentemente, o sábado é considerado, 
juntamente com outros ditames da dispensação da lei mosaica, aboli-
do em Cristo. Para os teólogos dispensacionalistas, o Israel literal e a 

9
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Igreja possuem dispensações diferentes, portanto, promessas e 
mandamentos díspares.  

Apesar de cada perspectiva apresentar suas peculiaridades, existe 
um ponto em comum entre elas: o sábado judaico do sétimo dia não é 
obrigatório para o cristão da Nova Aliança. 

A grande controvérsia se encontra em outra perspectiva, entre 
aqueles que defendem o descanso sabático judaico contra os que de-
fendem o descanso dominical.

  Atualmente há uma vasta quantidade de ex-pastores e membros adventistas que renunciaram o 
sabatismo com as demais doutrinas adventistas, tais como Greg E. Taylor, 

donoda revista on-line Proclamation.
  Cujo site em português recomendamos: http://www.ellenwhiteexposed.com/port/index.html. 

Este outro é o site oficial em inglês: http://www.ellenwhiteexposed.com/index.html.
  Apesar do site de Anderson trazer inúmeros artigos contra a guarda do sábado, ele mesmo, após 

abandonar o adventismo, continuou guardando o sábado, mas sem o legalismo dos adventistas. 
  No entanto, uma nuance nova veio à tona, em 1998, com o documento Dies Domini do papa 

João Paulo II, onde ele defende que o domingo é praticamente 
uma continuação do sábado judaico.
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Para os sabatistas de modo geral, a Nova Aliança produziu ruptura 
apenas nos aspectos cerimoniais da lei e já que o sábado se encontra nos 
dez mandamentos, segundo eles, o sábado é um mandamento moral e 
não poderia ter sido abolido na Nova Aliança.

A controvérsia na história da Igreja

A questão do sábado sempre foi motivo de controvérsias na his-
tória da igreja cristã. Desde cedo podemos observar, nos evangelhos, 
o conflito travado entre o Senhor Jesus e os fariseus, considerados 
os guardiões da lei de Moisés. Nesta época, os debates envolvendo a 
guarda do sábado, grosso modo, se concentravam praticamente em tor-
no da maneira adequada de como ele deveria ser guardado.  Os fariseus 
haviam criado em torno deste dia todo um sistema legalístico, o qual 
foi exposto por Jesus como doutrinas de homens.  Jesus atacava o le-
galismo extremado da guarda deste dia pelos líderes religiosos judeus, 
contudo, sem desaprovar a validade do dia. A lei ainda estava em vigor 
e Jesus, como seu cumpridor por excelência, não poderia abolir o sába-
do que era parte integrante desta lei naquela ocasião. Com o nascimen-
to da igreja cristã este debate reaparece com força total, principalmente 
quando Paulo declara que os gentios podem pertencer à Nova Aliança 
sem, entretanto, estar debaixo da lei mosaica. Porém, o eixo no qual o 
debate sobre o sábado reaparece é completamente novo. Enquanto no 
ministério de Cristo o eixo norteador do debate era uma compreensão 
correta de como guardá-lo, com a teologia paulina da graça na Nova 
Aliança, a guarda do sábado, como parte da lei, deixa de ter sua razão, 
podendo dispensar até mesmo sua obrigatoriedade para a Igreja gentia 
(Cl 2.16). Os debates de Paulo também se concentravam em públicos 
diferentes dos de Jesus. Na época de Paulo os que defendiam a guarda 
do sábado como sinal de pertencimento ao povo de Deus eram os as-
sim chamados, judaizantes. Estes eram líderes religiosos oriundos do

10
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judaísmo tradicional que reconheciam Jesus como o Messias, mas que 
sustentavam ainda a guarda da lei mosaica.   Eles se consideravam o 
“verdadeiro Israel” ou “Israel espiritual” no qual a Nova Aliança de 
Jeremias 31 havia se cumprido. O conflito entre Paulo e os judaizan-
tes dentro da igreja cristã não se restringia apenas em relação ao dia 
sagrado, girava em torno de uma tríade de assuntos: a guarda de dias 
(incluindo todas as festividades), a circuncisão e as comidas judaicas. 
Na visão paulina, a guarda do sábado não detém nenhuma utilidade 
salvífica ou de qualquer outra natureza. Para ele, a observância de dias 
fixos é questão de consciência para com Deus (Rm 14.5).
A entrada dos gentios na Aliança foi o divisor de águas no protocris-
tianismo. A pergunta que surgia agora era: Os gentios, para fazerem 
parte da Aliança, deveriam se comportar como prosélitos judeus? A 
resposta veio no Concílio de Jerusalém (At 15), onde ficou decidido 
que os gentios não precisariam assumir a religião judaica para fazerem 
parte da Nova Aliança, bastava apenas obedecer ao que geralmente era 
conhecido como “lei noética”.
               Os descendentes dos cristãos judaizantes, após a queda de 
Jerusalém, se esfacelaram em inúmeras seitas. As quais adentraram os 
séculos seguintes em polêmica com a igreja gentia, dentre elas desta-
cam-se os Ebionitas (os pobres) e os Nazarenos. Na era da patrística, 
as controvérsias entre cristãos gentios, cristãos judaizantes e judeus se 
tornaram mais acirradas, gerando animosidades e certo antissemitis-
mo. Isso poderá ser identificado em alguns pais da Igreja como con-
sequência do calor dos debates. Um debate famoso sobre o assunto 
aparece entre Justino, o mártir, com o judeu Trifon. Eusébio relata em 
sua História Eclesiástica que algumas igrejas guardavam os dois dias, 
o sábado e o dia do Senhor, o domingo (CESARÉIA, 1999:106). Antes 
da Reforma Protestante alguns grupos como os albigenses passaram a 
guardar o sábado. 
A Reforma Protestante seguiu de perto os pais da igreja nesta questão, 

17O Sabatismo à Luz da Bíblia



ressaltando a desobrigação dos cristãos protestantes em guardar o sé-
timo dia.  Após a Reforma, algumas igrejas anabatistas começaram a 
guardar o sábado. Em 1617, surgiu a Igreja Batista do Sétimo Dia.
Em 1963 apareceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia e, durante o sé-
culo vinte, houve um verdadeiro reavivamento das heresias judaizantes 
surgindo inúmeros grupos sabatistas, tais como a Igreja de Deus do 
Sétimo Dia, a Igreja Mundial de Deus e os neojudaizantes, tais como o 
Movimento do Nome Sagrado,  os judeus messiânicos da Congregação 
Israelita da Nova Aliança e outros  ; sem falar, é claro, das inúmeras 
facções surgidas de dentro da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
Atualmente, há alguns líderes no meio evangélico neopentecostal que 
defendem não só a guarda do sábado como também as festas judaicas 
. Como se pôde observar, durante os dois mil anos de cristianismo, 
sempre houve aqueles que guardaram o sábado judaico, porém, urge 
ressaltar que tais grupos eram movimentos marginais ao verdadeiro 
cristianismo, considerados heréticos.

  Para uma discussão acadêmica partindo desta perspectiva, conferir a obra do 
teólogo metodista, Paulo Roberto Garcia, intitulada “Sábado”. 
  O teólogo Andreas Rudoph B. Carlstadt foi amigo íntimo de 

Lutero e fiel sabatista. Opunha-se a Lutero quanto à questão 
da observância do domingo. 

A principal representante deste movimento no Brasil é a seita judaizante 
“Testemunhas de Yehoshuah”.

  O movimento conhecido como “judeus messiânicos” comporta uma 
variedade de denominações, algumas saudáveis e ortodoxas, consoantes com 

as doutrinas cristãs evangélicas; outros, no entanto, são verdadeiras 
seitas tais como os “Amigos da Torá”, “Messianitas” etc.

  As facções mais conhecidas são: “Igreja Adventista Movimento de Reforma”, “Igreja Adven-
tista da Completa Reforma”, “Igreja Adventista da Promessa”, 

“Igreja Adventista, os remanescentes” e outras. 
  A maioria destes líderes está ligada ao chamado “movimento apostólico” 

tais como Walnice Milhomens e Renê Terra Nova.
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A Igreja Adventista do Sétimo Dia e o sábado

A escolha da Igreja Adventista do Sétimo Dia  se justifica pelo 
fato de ser ela o grupo sabatista que defende com mais agressividade 
essa doutrina.     

Esta denominação que pretende passar-se por evangélica já publi-
cou centenas de periódicos, livros, artigos e vídeos sobre o sábado com 
o intuito de provar sua vigência para a Igreja Cristã. Seus teólogos têm 
desenvolvido argumentos cada vez mais sofisticados com a finalidade 
de convencer o mundo cristão de que o sábado deve ser guardado na 
Nova Aliança. Deste modo, ela tem nos proporcionado um vasto mate-
rial para pesquisa sobre o assunto. 

Origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia

A história da IASD está ligada a William Miller, que desempe-
nhou papel proeminente no início do Movimento do Advento na Amé-
rica, já que foi ele quem fixou a data de 22 de março de 1843 para a 
vinda de Cristo à Terra. 

Os adventistas se orgulham de seu nome. “O movimento do Ad-
vento na América foi originado por homens que estavam desejosos 
de receber a verdade, quando esta a eles chegasse. Aceitaram-na sin-
ceramente e segundo a mesma viveram, esperando serem dentro em 
breve transladados. Depois do grande desapontamento todos caíram 
em trevas" (DICK,1995:9). Não ocorrendo o retorno de Cristo na data 
prevista, outro adventista por nome Samuel Snow apontou a data de 22 
de outubro de 1844. Jesus novamente não veio.
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A formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia

Após o "Grande Desapontamento" formaram-se vários grupos: o 
de Hiram Edson, em Port Gibson, o de Joseph Bates, de New Hamp-
shire, Washington, e o de Ellen Gould Harmon White, que começou 
em Portland, no Maine. Em 1860, concomitante à organização que se 
dava ao departamento de publicações, escolheu-se um nome para a 
“igreja” já formada. Alguns optaram pelo nome “Igreja de Deus”, mas 
prevaleceu a opinião de que o nome deveria refletir os distintos ensinos 
da igreja; assim, adotaram o nome de “Igreja Adventista do Sétimo 
Dia” e, em maio de 1863, organizou-se a Associação Geral dos Adven-
tistas do Sétimo Dia.

 Daqui para frente denominaremos a Igreja Adventista do Sétimo Dia pela sigla IASD.11
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Como os adventistas começaram a guardar o sábado

Muitos ficariam surpresos ao descobrirem que Tiago White e El-
len G. Harmon e os demais pioneiros, que posteriormente fundariam a 
Igreja Adventista do Sétimo Dia nem sempre guardaram o sábado. Isto 
porque noventa e nove por cento dos mileristas  eram fiéis guardadores 
do domingo.  

A respeito de Miller, o escritor adventista Arnaldo Christianini 
(1965:40) afirma: "Miller jamais se tornou um adventista do sétimo 
dia. Rejeitou doutrinas básicas dos adventistas do sétimo dia - como o 
sábado [...] Finalmente morreu como membro da igreja batista, e irre-
dutível observador do domingo".

Como então Ellen G. White e os pioneiros adventistas tornaram-
-se ardentes defensores deste dia? Muitos adeptos acreditam que a 
doutrina do sábado foi divinamente revelada através da chamada "luz 
progressiva" aos adventistas da primeira geração. É exatamente isso 
que Ellen White tenta mostrar ao dizer: "O Espírito de Deus tocou 
o coração dos que estudavam a sua palavra. Impressionava-os a con-
vicção de que haviam ignorantemente transgredido este preceito [do 
sábado]..." (WHITE, 1985: 434 - colchetes nosso). 

Mas a verdade é bem diferente. O caso é que o sábado foi intro-
duzido no movimento adventista por influência de pessoas que já o 
guardavam.

Falando daqueles primeiros tempos de formação do movimento, 
historia certo escritor adventista: 

Este grupinho de fiéis testemunhas, desapontadas, mas não desi-
ludidas; foram aos poucos recebendo          novas luzes. E assim, acei-
taram o sábado como em vigor na dispensação cristã. Este manda-
mento da imutável lei de Deus foi introduzido no movimento pela 
senhora Raquel Preston, egressa da igreja Batista do Sétimo Dia, aceito e 
pregado veementemente por José Bates, e mais tarde ratificado através de 

  Mileristas eram pessoas que pertenciam ao movimento que pregava a volta de Cristo.
  Outro nome pelos quais eram chamados estes adventistas era “adventistas do primeiro dia”. 
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visões celestiais, por Ellen G. White. Porém foi T.M Preble, o primeiro a co-
municar esta grande verdade por meio da imprensa aos mileritas do advento 
(GONZALEZ, 1999: 415).

De fato, José “Bates começou a guardar o sábado em março de 
1845, sendo assim o primeiro dos preeminentes guias pioneiros do 
povo adventista do sétimo dia a aceitar o sábado” (DICK,1995:98).  

Bates, posteriormente, publicou um folheto intitulado The Seven-
th-day Sabbath (O sábado do sétimo dia), que foi lido por Tiago e El-
len White. Assim, o trio de líderes da denominação adventista uniu-se 
quanto ao sábado. Mais tarde a Sra. White viria confirmar com suas 
visões a doutrina sabatista. 

Como pormenorizado acima, apesar de a ideia da guarda do sába-
do ter sido introduzida por outros sabatistas, quem maior labutou para 
sua propaganda no meio adventista foi o ex-marinheiro José Bates. É 
interessante acompanhar este pormenor, pois revela algo curioso.

Acordos e concessões 

Quando Bates se uniu ao movimento adventista ele não cria nas 
visões e profecias de Ellen White. Observe as queixas dela a este respei-
to: "A primeira vez que me ouviu falar manifestou profundo interesse, 
depois que eu acabara de falar, levantou-se e disse: 'Eu duvido como 
Tomé. Não creio em visões..." (WHITE, 1979: 84). E, "Ele não cria então 
inteiramente que minhas visões provinham de Deus" (1979: 87).

Por sua vez a senhorita Harmon não aceitava a doutrina do sábado, 
como ela mesma afirmou: "O pastor Bates guardava o sábado, sétimo 
Dia da semana, e para esse dia nos chamava a atenção como sendo o 
verdadeiro sábado. Eu não compreendia sua importância e achava que 
ele errava em ocupar-se com o quarto mandamento mais do que com os 
outros nove" (Ibidem, 87).
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É preciso ressaltar que ela atestou com suas "revelações" a dou-
trina do sábado, somente depois que ele, Bates, aprovou suas visões 
como sendo de procedência divina. Alguns meses após esta concessão 
feita por Bates ela teve uma visão da arca, do propiciatório e do quarto 
mandamento. E foi assim que ela recebeu “a luz” concernente ao sá-
bado!

Visões e manipulações

Ellen White conta sua visão da seguinte maneira: "O Senhor, 
porém, me deu uma visão do santuário celestial [...] Jesus levantou a 
cobertura da arca e contemplei as tábuas de pedra [...] Fiquei aterrada 
quando vi o quarto mandamento mesmo no centro dos dez preceitos, 
com uma suave auréola de luz rodeando-o" (1979: 92).

Esse esquema de concessões explica como o sábado entrou para 
o bojo das doutrinas adventistas. Este pequeno episódio também ser-
ve para mostrar como Ellen White usava e abusava de sua autoridade 
como profetisa entre o grupo. A credibilidade dos leigos em suas ale-
gadas revelações, visões e profecias deram a ela a ferramenta ideal 
para controlar e rebater aqueles que lhe contestavam. Todas as vezes 
que alguém se opunha as suas opiniões religiosas, imediatamente ela 
"caía" em visões.

 Um caso interessante é a respeito de um jovem adventista do pri-
meiro dia que ainda resistia à ideia de guardar o sétimo dia, "Um deles 
não estava de acordo conosco quanto à verdade do sábado [...] Ellen se 
levantou em visão, tomou a Bíblia grande, elevou-a perante o Senhor, 
e falou fazendo uso dela levando-a até aquele humilde irmão..." (1979: 
119). 
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A mudança na contagem do tempo

O livro adventista “101 Questões Sobre o Santuário e sobre E. G. Whi-
te” afirma que, "Segundo Ford, 'Ellen White mudou várias posições 
doutrinárias' tais como o horário de início do sábado, o uso da carne de 
porco, benevolência, sistema versus dízimo, o significado da porta fe-
chada, a lei em Gálatas, etc.” (OLSON, 1988: 68-69 - destaque nosso).
De fato, a visão que Ellen White recebeu sobre o sábado não veio com 
manual de instrução, pois, os adventistas guardavam-no cada um a sua 
maneira: uns do pôr-do-sol ao pôr-do-sol, outros das 18h às 18h, outros 
ainda de um alvorecer ao outro e tinham até aqueles que guardavam 
da meia-noite à meia-noite. Até que, finalmente, em uma assembleia, 
em 1855, o assunto veio à tona e prevaleceu o grupo dos que tinham 
preferência pela contagem do pôr-do-sol. No entanto, os principais lí-
deres do movimento se manifestaram contra essa resolução.  “As con-
clusões então apresentadas por Andrews convenceram a maioria dos 
presentes.  Entretanto, o casal White, José Bates e outros se mostraram 
recalcitrantes em aceitar a nova luz”  (OLIVEIRA, 1985: 51). Mas 
pouco tempo depois...: “a Sra. White foi arrebatada em visão e a luz 
relacionada com os limites do sábado (de pôr-do-sol a pôr-do-sol) lhe 
foi dada e todas as dúvidas no tocante a este assunto se dissiparam. Os 
textos bíblicos foram plenamente entendidos e a unidade da Igreja, no 
tocante a este assunto, foi consolidada” (1985:52).
Vamos raciocinar um pouco: em 1845, José Bates, começou a guar-
dar o sábado, mas não de acordo com os adventistas atuais, isto é, de 
pôr-do-sol a pôr-do-sol.  Em 1846, Tiago e Ellen White começam a 
guardar o sábado, mas da mesma forma que José Bates: apenas em 
parte.  Em 1847 a Sra. White tem uma visão na qual lhe é revelada 
a importância do sábado.  Somente em 1855, quase 10 anos depois, 
os adventistas descobrem que estão guardando o sábado de maneira 
errada e, então, a Sra. White tem outra visão na qual o tempo correto 
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para se observar o sábado lhe é mostrado. Surge então uma pergunta: 
Por que o “Ser” que lhe deu a primeira visão do sábado não o fez de 
modo completo? Por que a “revelação” deixou o povo por mais de dez 
anos guardando o sábado de modo errado?  Toda essa doutrina sobre o 
sábado foi, de fato, uma revelação divina ou foi meramente questões 
de conveniência? Essa é uma pergunta pertinente que os adventistas 
precisam refletir! 

Os adventistas são os verdadeiros 
restauradores do sábado?

Ellen G. White (1985: 453) no livro "O Grande Conflito" sob o 
título "Restauração da Verdade" afirma: "A obra da reforma do sábado 
a realizar-se nos últimos tempos acha-se predita na profecia de Isaí-
as 56:1, 2, 6 e 7". E esta ideia é reafirmada em “Vida e Ensinos” da 
seguinte maneira: "Foi-me mostrado que as preciosas promessas de 
Isaías 58:12.14 se aplicam aos que trabalham pela restauração do ver-
dadeiro sábado" (WHITE, 1979: 85).

Sendo assim, os adventistas acreditam que sua igreja é a igreja re-
manescente, predestinada a ser a restauradora do sábado judaico. Mas 
essa reivindicação não procede por dois motivos: primeiro, a perícope 
de Isaías reivindicada pela Sra. White como uma profecia, nada mais 
é que uma promessa para os prosélitos gentios que abraçassem o ju-
daísmo. Não tem nada a ver com o cristão. Segundo, é que também já 
vimos que foi uma batista do sétimo dia quem trouxe o ensinamento 
sobre o sábado para dentro do movimento adventista e que mais tarde 
foi difundido por Joseph Bates e ratificado pelas visões de Ellen White. 
A verdade é que os batistas do sétimo dia já pregavam há muito tempo 
a doutrina do sábado, bem antes dos adventistas. Isso é o que também 
afirma o escritor adventista Arnaldo Christianini (1965:167): "No sé-
culo XVII, fundou-se em Newport, (Rhode Island, EE. UU.), preci-
samente em 1671, a Igreja Batista do Sétimo Dia. No século XVIII 
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fundou-se a Comunidade Efrata, por John Conrad Beissel, em Lancas-
ter, precisamente em 1732. Convenceu-se, depois, do dever de obser-
var o sétimo dia como dia de repouso e publicou “Das Büchlein vom 
Sabbath” (Philadelphia, 1728). E no século XIX, em 1844 surgiu, nos 
Estados Unidos, o movimento que, anos depois, teria a denominação 
de Adventistas do Sétimo Dia, de âmbito mundial".  

Se a profecia de Isaías sobre a alegada restauração do sábado hou-
vesse alcançado a era cristã, cabe aqui uma pergunta: quem seria a 
mais provável candidata à restauração? A IASD em 1846 ou A Igreja 
Batista do Sétimo Dia em 1617?  Que os adventistas façam o justo 
julgamento!

Ellen G. White e a guarda do sábado

É importante esclarecermos que a posição que a Sra. White goza no 
meio adventista é ímpar. Somente ela possui o “Espírito de Profecia” 
(Apocalipse 19.10). Não só os adventistas reconhecem sua autoridade 
religiosa “inquestionável”, mas a própria escritora declara de si mes-
ma: “Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus 
profetas e apóstolos. Nestes dias Ele lhes fala por meio do testemunho 
do Seu Espírito. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente 
falassem a Seu povo a respeito da sua vontade...” (WHITE, 1985: 276). 
E é por meio de suas revelações que, com o passar do tempo, a questão 
envolvendo a guarda do sábado virou uma verdadeira obsessão entre 
os adventistas. A Sra. White e outros líderes, paulatinamente, foram 
construindo uma doutrina cada vez mais legalista em torno deste dia. 
Observe, nas próprias palavras dela, a importância dada a guarda do 

    Essa declaração é corroborada com o que está escrito no site da Convenção da Igreja Batista 
do Sétimo Dia: “Grande número de igrejas denominadas Batistas do Sétimo Dia apareceram no 

século dezesseis. Havia então trinta e duas igrejas com essa denominação nas Ilhas Britânicas. A 
igreja de Mill Yard, em Londres, fundada em 1617, ainda está viva”.

  “Dos Batistas do Sétimo Dia é que surge Samuel Mumford, que emigrou para a América 
Colonial em 1664, tornando-se o primeiro guardador do sábado do sétimo dia no Novo Mundo” 

(LeRoy Edwin Froom - The Prophetic Faith of our Fathers, vol. IV, pg. 906 e 907).
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sábado: “Outra vez deve o anjo destruidor passar pela Terra. Deve ha-
ver um sinal sobre o povo de Deus, e êsse sinal é a observância de Seu 
santo Sábado” (1985: 183).

Diz assim acerca do sábado: “E, se alguém cresse e guardasse o 
sábado, e recebesse a bênção que o acompanha, e depois o abando-
nasse e transgredisse o santo mandamento, fecharia a porta da Santa 
Cidade a si próprio, tão certo como haver um Deus que governa em 
cima no Céu.” (WHITE, 1985a: 66). 

Portanto, quando os Adventistas teimam que a guarda do sábado 
é indispensável para o cristão, não é porque estejam estribados na ver-
dade bíblica, mas sim nos ensinamentos da senhora White. 

Diante do exposto, fica claro que não é assim como alguns pas-
tores afoitamente declaram que, entre nós e os adventistas a única di-
ferença é a guarda do sábado, como se isso fosse questão secundária! 

Para nós sim, é questão secundária (Rm 14.5-6), mas para os ad-
ventistas não: é questão de salvação ou perdição.  Para os adventis-
tas, a guarda do sábado é o sinal que separa sua igreja, a verdadeira 
e única, das falsas igrejas, que são as denominações protestante e ca-
tólica. Embora trabalhem nelas para distribuição das publicações da 
Casa Publicadora Brasileira com a venda de discos, fitas K7 e todas 
suas mercadorias. Através de sua rede radiofônica, “Novo Tempo” 
fingem ser evangélicos empregando até mesmo linguagem parecida 
e chamando-nos de irmãos para poder ganhar audiência, mas por de-
trás dos bastidores o negócio é bem diferente! Então, já não somos 
mais irmãos, somos, segundo certo adventista fervoroso, adoradores 
da besta, prosélitos do papa que levarão a marca da besta por guar

 Nossa posição não é radical nesta questão. O fazer do sábado um dia separado para descanso 
não é errado e muito menos heresia. O que combatemos, e aí está o ponto alto do problema, 
é quando a pessoa faz disso uma “pedra de toque”, transformando-o em “cavalo de batalha” 
contra outros cristãos que possuem entendimento diferente. Impor a guarda do sábado como 

necessária para o cristão destoa grandemente dos ensinos do Novo Testamento. E considerá-lo, 
de alguma forma, como necessário para salvação é heresia e como tal deve ser combatida. E 

esse tem sido o grande problema com os adventistas.
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dar o domingo. Ingenuidade dos pastores que permitem seus púlpitos 
serem usados pelos obreiros adventistas, admitindo que somos todos 
iguais. Não sabem esses pastores que além da guarda do sábado como 
ponto central de suas conversações, os adventistas têm outras doutri-
nas estranhas que fazem parte do bojo doutrinário, ensinadas pela Sra. 

White e abonadas pelos adeptos atuais, tais como: Juízo investi-
gativo (a redenção incompleta de Cristo); o bode emissário ou Azazel 
(como tipo da obra de Satanás de remover nossos pecados); o aniquila-
mento dos ímpios; o sono da alma; a Igreja remanescente caracterizada 
pelo Dom de profecia de Ellen G. White; a natureza pecaminosa de 
Jesus; adoração a Deus no domingo como sinal da Besta; proibição de 
vários alimentos; etc.
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 A Lei

Para entendermos toda a problemática envolvendo a guarda do 
sábado, precisamos entender primeiramente a concepção que os ad-
ventistas possuem sobre a lei mosaica. Na teologia adventista, encon-
tramos a lei dividia em duas partes: moral e cerimonial. A parte moral 
diz respeito aos dez mandamentos que foram escritos nas duas tábuas 
de pedra; enquanto a parte cerimonial diz respeito ao que foi escrito no 
“livro da lei” contendo os rituais e sacrifícios de animais, o sacerdócio, 
etc. Para eles, o sábado continua em vigor, pois faz parte da chamada 
“lei moral”. 

A palavra lei aparece 220 vezes só no Velho Testamento. Esse 
substantivo geralmente se refere à Torá e denota “lei, direção, ins-
trução”. Ao todo, aparece mais de 400 vezes na Bíblia. Nas Escri-
turas, o uso da palavra lei revela uma manifestação da vontade de 
Deus (Salmos 40.8). Esta mesma lei comportava, ao todo, seiscentos 
e treze (613) mandamentos. Entretanto, nenhuma das vezes em que 
aparece o termo lei na Bíblia, ele vem especificado ou dividido em 
duas leis opostas: moral e cerimonial. Fato é que existem, nesta lei, 
partes que são morais, cerimoniais e civis, no entanto é uma só lei. 
A única distinção bíblica é quanto à expressão lei de Deus e lei de 
Moisés, mas mesmo essa distinção é apenas aparente como veremos.
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O decálogo

O decálogo é o coração da lei. O termo “decálogo” deriva do 
grego dekalogos que aparece, pela primeira vez, em lreneu e Clemente 
de Alexandria. Concernente à origem dessa designação, encontra-se 
em Êxodo 34.28 e Deuteronômio 4.13 e 10.4, que falam das “Dez Pa-
lavras” (áserét haddeba rim, em hebraico); que a Septuaginta (versão 
grega dos Setenta) traduziu por tous deka Iogous (Êxodo 34.28; Deu-
teronômio 10.4) e ta deka rhemata (Deuteronômio 4.13). Segundo lri-
neu, Clemente e a tradição cristã posterior, essas expressões designam 
o decálogo de Êxodo 20.2-17 e Deuteronômio 5.6-21. 

Os adventistas e a divisão da lei 

Os adventistas, para justificarem a obrigatoriedade da guarda do 
sábado, se valem de argumentos infundados estabelecendo uma supos-
ta distinção entre lei moral e lei cerimonial, lei de Deus e lei de Moisés; 
dizendo que a lei moral ou lei de Deus se restringe aos dez mandamen-
tos e continuará para sempre e que a lei de Moisés ou lei cerimonial 
abrange o Pentateuco escrito por Moisés e foi abolida.

 Essa distinção é imprópria e inescriturística, mas de grande va-
lia para os adventistas, pois, se a lei moral consiste somente nos dez 
mandamentos, naturalmente, isso implica na guarda do sábado que é o 
quarto mandamento do decálogo. Não se pode negar que, na lei dada 
por Deus a Moisés (toda ela), existiam preceitos morais, cerimoniais 
e civis (como já dito anteriormente), mas, estão redondamente enga-
nados os adventistas quando afirmam que os preceitos morais da lei se 
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restringem somente aos dez mandamentos, porque, tanto dentro deles, 
como fora se encontram preceitos morais e cerimoniais. Essas partes, 
em si, não são distinguidas como sendo maior ou menor da "lei", mas, 
a própria lei. A parte cerimonial (sacrifícios) é chamada "lei" (Lc 2.27); 
a parte moral é chamada "lei" (I Tm 1.9); a parte civil é chamada "lei" 
(At 23.3), indistintamente. 
Essa divisão feita pelos adventistas é tão descabida que eles próprios 
reconhecem essa falácia ao dizerem: “Seria útil classificarmos as leis 
do Velho Testamento em várias categorias: 1) Moral; 2) Cerimonial; 3) 
Civil; 4) Estatutos e juízos; 5) Leis de Saúde. Esta classificação é em 
parte artificial.” (Lição da Escola Sabatina, 08/01/1980, p. 18). 
Realmente é artificial essa divisão e sem qualquer apoio bíblico, mas 
fundamental para impor a guarda do sábado! 

A lei para o judeu

A verdade é que a lei para o judeu era considerada “uma só”. Essa 
distinção feita pelos adventistas era estranha à mentalidade judaica. A 
teologia judaica não abonava essa separação entre lei moral e cerimo-
nial. Embora existia uma diferença entre a lei escrita (Torah) e a lei oral 
(Halakoth), essa nuança era muito tímida. Até mesmo Flávio “Josefo 
parece estar bem próximo da concepção rabínica da Torá total: como 
a lei escrita, a Tradição também vem de Moisés e, portanto de Deus” 
(DOCUMENTOS, 1995: 38). 

Ora, se até mesmo a “tradição”, na concepção judaica, era con-
siderada como parte da lei dada por Deus, quanto mais o conteúdo do 
livro da lei! 

É certo que, para o judeu, tanto os dez mandamentos quanto o 
resto da lei tinham a mesma força de autoridade:
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O Talmude, a propósito de um ponto em discussão, lembra: 'A lei 
mandava recitar todos os dias os dez mandamentos. Por que não os reci-
tam mais, hoje? Por causa das malediscências dos minim; para que estes 
não possam dizer: ‘Estes somente foram dados a Moisés, no Sinal' (Tal-
mud Jer. Berakot 1,3c). Segundo estes minim (os “dissidentes”: talvez os 
judeu-helenistas ou os judeu-cristãos, ou ainda uma seita gnóstica?), Deus 
só pronunciou os dez mandamentos (Dt 5,22); as outras leis são atri-
buídas a Moisés. A recitação diária do decálogo, na oração comunitária, 
favorecia indiretamente esta idéia de que provocava certo desprezo pelas 
outras leis. A fim de evitar este mal-estar, o judaísmo ortodoxo — talvez 
nos círculos de Iabne, no fim do século 1 d.C. —suprimiu do serviço 
sinagogal cotidiano a recitação do decálogo. (LOPEZ, 1995:35)

O Dr. Champlin arremata a questão com a seguinte elucidação:

Deve-se observar, por igual modo, que apesar de haver, em certas 
mentes modernas, tremenda diferença entre as “leis morais” e as leis ceri-
moniais, isto é, respectivamente, entre os dez mandamentos e os preceitos 
rituais dos judeus, contudo tal distinção jamais fez parte da mentalidade 
judaica, não podendo ser encontrada nenhuma declaração bíblica nesse 
sentido. Muitos judeus consideravam serem mandamentos importantís-
simos, não menos importantes que os dez mandamentos das tábuas da 
lei, certas observâncias que consideraríamos triviais, como a lavagem de 
roupas, mãos pratos, etc. Portanto, a distinção feita por alguns modernos, 
os quais afirmam que a “lei cerimonial” foi ab-rogada, mas que a “lei 
moral” não o foi, é uma pretensão inteiramente destituída de provas bí-
blicas. Pois, nesse caso, é tão fácil eliminar o sábado como é fácil eliminar 
a lavagem de mãos, pratos, etc...,com base no ponto de vista da suposta 
eternidade das leis outorgadas ao antigo povo de Israel. (CHAMPLIN, 
2006: 7 – itálico no original)
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Estes fatos provam que os próprios judeus não admitiam que ape-
nas parte da lei fosse dada por Deus e o resto por Moisés como querem 
fazer acreditar, com muita dificuldade, os adventistas.

Demais disso, o Novo Testamento não fala, em nenhum lugar, 
quais partes da lei eram consideradas rituais e quais eram morais. 
Quando o  moço judeu indagou: "Mestre, qual é o grande mandamento 
na lei?" (Mt 22.36), Jesus não perguntou: “QUAL LEI? A moral ou a 
cerimonial?” Isso mostra que, para o judeu, a lei era uma somente; não 
duas. João, tampouco, faz essa distinção; pelo contrário, ele confirma a 
mentalidade judaica da época quanto à lei: “toda ela veio por meio de 
Moisés”. (Jo 1.17). 

O Concílio de Jerusalém tratou da lei como um corpo completo e 
não apenas parte dela. Maimônides, teólogo judeu-espanhol do século 
XII, resumiu a fé judaica em 13 artigos que foram incorporados aos 
livros de oração. Um deles diz respeito à lei: “(8) Creio firmemente 
que a Lei que possuímos agora é a mesma que foi dada a Moisés; (9) 
Creio firmemente que essa Lei não será modificada, e que não haverá 
outra Lei (ou dispensa dela) dada pelo Criador, abençoado Seu Nome” 
(BRITANNICA, 1998). 

A suposta distinção entre lei de 
Deus e lei de Moisés

A Bíblia declara que só há um legislador e este é Deus: “Porque 
o Senhor é o nosso Juiz; o Senhor é o nosso Legislador” (Is 33.22; Tg 
4.12). Se há um só legislador, afirmamos, com segurança, que essa 
suposta distinção entre lei de Deus (os dez mandamentos), e lei de 
Moisés (o livro da lei), não resiste a uma pesquisa bíblica. Afinal, in-
distintamente, a mesma lei é chamada de lei de Deus e lei de Moisés, 
porque Deus a deu por meio Dele, e não são duas leis distintas como 
ensinadas pelos adventistas. 

22

  Verbete: Judaísmo – versão on-line.22
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Leiamos: “E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel 
nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, 
diante da porta das águas; e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse 
o Livro da Lei de Moisés” (Ne 8.1). 

Observe a expressão “o livro da Lei de Moisés”. Este mesmo li-
vro, denominado de “Lei de Moisés” é, a seguir, chamado de “Lei de 
Deus”:

“E leram no livro, na Lei de Deus; e declarando e explicando o 
sentido, faziam que, lendo, se entendesse [...] E acharam escrito na Lei 
que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés...” (Ne 8.8-14). 

Como se vê, o livro da lei é chamado indistintamente de “Lei de 
Moisés” e de “Lei de Deus”, sempre se tratando das mesmas leis e não 
de leis distintas. Portanto, é falacioso o argumento da IASD sobre essa 
divisão da lei. E mesmo que essa falácia não resista a uma análise séria 
sobre a palavra lei na Bíblia, este argumento, vulgarmente, foi imposto 
por eles para sustentar a doutrina do sábado.

Veja como os próprios adventistas se contradizem sobre esse as-
sunto. Ora afirmam que: “A lei cerimonial só descreve prescrição sobre 
holocausto, ofertas, formalidades sacerdotais, rituais do santuário, fes-
tas anuais, luas novas, circuncisão, abluções, manjares, etc.” (CHRIS-
TIANINI, 1965: 70). 

Em outro momento afirmam o seguinte: “Verdade é que em outras 
partes da Bíblia se encontram preceitos morais” (1965: 76). 

E é verdade! Encontramos preceitos morais nas seguintes re-
ferências bíblicas: “Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás”; “a 
nenhuma viúva nem órfão afligireis” (Êx 22.21,22); “Não seguirás a 
multidão para fazeres mal; nem deporás, numa demanda, inclinando-te 
para a maioria, para torcer o direito” (Êx 23.2); “...Santo sereis, porque 
eu, o Senhor vosso Deus, sou santo”; “Não andarás como mexeriqueiro 
entre teu povo: não atentarás contra a vida do teu próximo...”; “Não te 
vingarás nem guardarás irá contra os filhos do teu povo; mas amarás 
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o teu próximo como a ti mesmo...” (Lv 19.2,16,18). “Não torcerás a 
justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno; porquan-
to o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos; 
“Perfeito serás para com o Senhor teu Deus” (Dt 16.19; 18.13). E cabe 
aqui um questionamento: Estes mandamentos devem ser considerados 
cerimoniais só porque Deus não os escreveu em pedras, dando-os a 
Moisés para que fossem escritos num livro? Lógico que não!

Os próprios teólogos da IASD afirmam: “Os judeus usavam o 
termo ‘Lei’ para referir-se a todo o corpo de revelações de Deus dadas 
por intermédio de Moisés. Denominavam os primeiros cinco livros do 
V.T. ‘A Lei’ (A Torah)” (Lições da Escola Sabatina, 27/01/80, p.56). E 
acrescentam ainda: “Note que a ‘Lei de Moisés’, nas Escrituras, refere-
-se a todas as leis dadas por meio de Moisés – cerimonial, moral e 
civil... ‘A Lei de Moisés’ (Hb 10:28) incluía os Dez Mandamentos” 
(Lições da Escola Sabatina, lições de adultos/professor, abril/junho de 
1990, p. 11). 

Os Concertos de Deus

A Bíblia fala do Concerto da Lei – conhecido como o Antigo Con-
certo, Antiga Aliança, Antigo Pacto ou Velho Testamento e o Novo 
Concerto, ou Nova Aliança. 

Os dez mandamentos são encontrados dentro do Antigo Concerto 
e, assim, quando os adventistas nos interrogam por que não guardamos 
o sábado – que é o quarto mandamento – respondemos que o sábado 
está tão integrado dentro do decálogo, quanto o decálogo, por sua vez, 
está integrado no Antigo Testamento. Este, segundo a Bíblia, foi aboli-
do e substituído pelo Novo Concerto.

Vejamos, então, as Escrituras segundo as quais os dez mandamen-
tos integravam o Antigo Concerto: “Disse mais o Senhor a Moisés: 
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Escreve estas palavras; porque, conforme o teor destas palavras, 
tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 
quarenta dias e quarenta noites; não comeu pão, nem bebeu água, e 
escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os dez mandamentos” 
(Êx 34.27,28).

 “Então, vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 
dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra” (Dt 4.12-
13; conf. 9.9-10; II Cr 5.10; 6.11). “Então falou Deus todas estas pala-
vras, dizendo...” (Êx 20.1).

           Desde o verso2 até o verso17 de Êxodo, Deus falou de 
maneira audível as palavras dos dez mandamentos. Desde Êxodo 21 ao 
24, por meio de Moisés, Deus deu ao povo leis civis, morais e cerimo-
niais (que é a Lei), as quais vieram também integrar o Antigo Concerto. 

“Vindo, pois Moisés, e contando ao povo todas as palavras do 
Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e dis-
seram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés 
escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de 
madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e doze monumentos, 
segundo as doze tribos de Israel” (Êx 24.1-3).

         No verso três diz que Moisés referiu ao povo todas as pala-
vras do Senhor e todos os estatutos . E o povo respondeu: “Tudo que o 
Senhor tem falado faremos, e obedeceremos.” É bem provável que se o 
povo entendesse a Lei como sendo somente o decálogo vindo da parte 
de Deus, eles não iriam querer obedecer a tantas ordenanças como bem 
se submeteram. E fica claro, pelos versículos citados acima, que não 
somente o decálogo, bem como toda a Lei foi dada por Deus através 
de Moisés. “Então, tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre 
o povo” (Êx 24:7-8). O escritor da epístola aos Hebreus se reporta ao 
primeiro concerto dizendo: “Pelo que também o primeiro não foi con-
sagrado sem sangue; por que havendo Moisés anunciado a todo povo 
todos os mandamentos segundo a lei” (Hb 9.18).
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A abolição do Antigo Concerto profetizada

Por intermédio do profeta Jeremias, Deus anunciou um Novo 
Concerto, ao povo de Israel, que havia prometido tão prontamente ob-
servar os mandamentos do Antigo Concerto, no entanto não o fizeram, 
invalidando assim aquele concerto. Fizeram um bezerro de ouro e se 
prostraram diante dele, adorando-o, o que constituiu na quebra do con-
certo (Êx 32. 21).

Vejamos também a profecia de Jeremias quanto à troca do Velho 
Concerto: 

Eis que vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de 

Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, 

no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; porquanto eles 

invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas 

este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Se-

nhor: Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração e eu serei seu 

Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem 

alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, 

desde o menor até ao maior, diz o Senhor; porque perdoarei a sua maldade, e 

nunca mais me lembrarei dos seus pecados (Jr 31.31-34).

A abolição do Antigo Concerto confirmada

A abolição do Antigo Concerto é declarada pelo escritor do livro 
de Hebreus, nestas palavras: 

Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é 
mediador dum melhor concerto, que está confirmado em melhores pro-
messas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria bus-
cado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que 
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virão dias, diz o Senhor em que com a casa de Israel e com a casa de Judá 
estabelecerei um Novo Concerto. Não segundo o concerto que fiz com 
seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; 
como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, 
diz o Senhor... Dizendo Novo Concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o 
que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar (Hb 8.6-9,13). 

O apóstolo Paulo entendeu bem essa questão quando ensinava a 
igreja em Corinto: 

O qual nos fez também capazes de ser ministros dum novo testamento, 

não da letra, mas do espírito; porque a letra mata, e o espírito vivifica. E se o 

ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira 

que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da 

glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o minis-

tério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais 

excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado 

nesta parte não foi glorificado, por causa desta excelente glória. Porque, se o que 

era transitório foi para glória, muito mais é em glória o que permanece (II Co 

3.6-11).

A lei de Jeremias 31

Os adventistas respondem a esta questão alegando que no Novo 
Concerto a lei apenas mudou de lugar: das tábuas de pedra para o co-
ração. Acreditam que esta lei da qual fala Jeremias diz respeito à lei 
moral ou os dez mandamentos e com ele o sábado. 

Entretanto, o texto afirma que este Novo Concerto do qual 
fala Jeremias 31.31 seria feito com o Israel e Judá literais, não com 
o Israel espiritual (Igreja), exceto secundariamente e como enxerta-
dos no Israel literal (Rm 11.16-27). O assunto inteiro do capitulo 31 
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de Jeremias fala da restauração do Israel literal (cf. Jr 30.4,7,10,18 
; 31.7,10,11,23,24,27,36). Quando Jeremias proferiu estas palavras é 
certo que ele não deu a entender que a lei se restringia apenas aos dez 
mandamentos. A lei do qual fala Jeremias é a lei inteira. 

Jeremias profetizou durante quarenta anos pelo reinado de cinco 
reis. Ele havia experimentado a reforma da aliança na época do rei 
Josias. Seu pai, o sacerdote Hilquias, havia achado o livro da lei (II 
Rs 22.8-20). O povo se apegava ao templo (Jr 7.4) e à lei (Jr 8.8), mas 
de modo distorcido. O profeta, então, entende que não bastava apenas 
uma “renovação” da aliança como ele mesmo havia presenciado no 
reinado de Josias, isso não alterava o coração do povo. Mas haveria de 
ter uma nova aliança dentro de um novo coração. A expressão “vem 
dias” usada pelo profeta (30.1 – 31.27,31,38) chama a atenção para o 
tempo que isto iria ocorrer. Não bastaria ter apenas um templo, mas um 
novo templo, ou seja, a presença de Deus estaria com eles de verdade 
não apenas na representação da arca. No capítulo 32.37-44 explica que 
isso seria cumprido após o cativeiro pela frase “...porque (a razão) os 
farei voltar do seu exílio” v.44. O profeta do cativeiro, Ezequiel, tam-
bém profetizou isso no capitulo 36, especialmente nos versos 26 e 27. 
O cumprimento parcial estrito desta aliança é feito nos dias de Nee-
mias (Ne 9.38 – 10.29). Talvez tivessem em mente o texto de Jeremias 
31.32. Neemias teve como companheiro íntimo na obra de Deus o pro-
feta Malaquias que, entre outras coisas, profetizou a vinda do próprio 
Deus para selar esta aliança (Ml 3.1). 

No entanto, os escritores do Novo Testamento e, em particular, o 
escritor da epístola aos hebreus, embora sabendo que aquela Aliança se 
aplicava ao Israel literal, perceberam que ela possuía um alcance maior 
e mais rico. Eles a reinterpretaram segundo a história de Jesus de Na-
zaré e viram que essa promessa, agora na era do messias, havia alcan-
çado um significado mais sublime para todos os povos. O aspecto novo 
nessa Aliança não é simplesmente um pacto, mas uma pessoa - Jesus. 
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Jesus: a lei do Novo Concerto

O próprio Jesus, pouco antes de morrer, disse que Nele selava-se 
a Nova Aliança (Mt 26.28). Nele se cumpria de maneira cabal todas 
as promessas e profecias da Bíblia. Jesus não só veio trazer uma Nova 
Aliança, mas Nele se cumprem todos os elementos dessa Aliança, ob-
serve:

1. Ele não veio trazer somente uma aliança, mas ele próprio é a aliança 
nossa com Deus - Isaías 42.6; 49.8.

2. Ele próprio é o sacrifício desta aliança - Hebreus 10.12,14;
3. Seu próprio sangue é o sangue que sela a aliança - Hebreus 9.14;
4. Ele mesmo é o sacerdote que preside esta aliança - Hebreus 8.1;
5. Ele próprio é o mediador da aliança - Hebreus 12.24;
6. As promessas desta aliança não são terrenas e temporais como vemos 

em todas as outras alianças feitas com: Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi.  As 
promessas da nova aliança são eternas e espirituais por isso são melhores.

7. A Base da Antiga Aliança eram as dez palavras Êxodo 34.27, mas ele 
próprio é a própria Palavra de Deus e consequentemente se tornou a nossa lei 
(Jo 1.1; Hb 1.1).

O escritor aos Hebreus, ao reivindicar a promessa de Jeremias 
para basear seu argumento da ab-rogação da lei, ele a reinterpreta de 
acordo com a pessoa de Jesus Cristo. Doravante, Jesus não só encarna 
a Nova Aliança, mas também se torna a lei dessa Aliança para nós. 
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A DIFERENÇA ENTRE OS 
DOIS CONCERTOS

ANTIGO CONCERTO

1) Dado por Moisés (Jo 1.17).

2) Jugo de servidão (Gl 5.1).

3) Findou em Cristo (Rm 10.4).

4) Produz Morte (II Cor 3.7).

5) Produz Condenação (II Co 3.9).

6) Era sombra (Cl 2.14-17).

7) Exige Justiça (Lc 10.28).

8) Nada aperfeiçoou (Hb 7.19).

9) Veio em glória (II Co 3.7).

10) Pobre para salvar (Hb 9.9).

11) Relembra o pecado (Hb 10.3).

12) Glória encoberta (II Co 3.13).

13) Traz maldição (Gl 3:10).

14) Sob a lei (Rm 6:14,15).

15) Sem herança (Rm 4:13).

16) Ratificado c/ sangue de animais 

(Hb 9:16-22).

17) Produz ira (Rm 4:15).

18) Não pode remir (Hb 10:4).

19) Abolição predita (Os 2:11) 

NOVO CONCERTO

1) Dado por Cristo (Hb 8.6; 9.15).

2) Lei da liberdade (Tg 1.25).

3) Estabelecido por Cristo (Hb 10.9).

4) Produz Vida (Rm 8.2).

5) Produz liberdade (Gl 5.1).

6) É realidade (Hb 10.1-18).

7) Oferece Justiça (Jo 1.17; 3.6).

8) Produz perfeição (Hb 7.19).

9) Maior Glória (II Co 3.8-10).

10)  Salva perfeitamente (Hb 7.25).

11)  Apaga o pecado (Hb 8.12).

12)  Refletindo glória (II Co 3.8).

13)  Liberta da maldição (Gl 3:13).

14)  Sob a graça (Gl 3:22-25).

15)  Eterna Herança (Hb 9:15).

16)  Ratificado com o sangue de Jesus 

Cristo (Mt 26:26-28).

17)  Livra da ira (Rm 5:9).

18)  Redime (Gl 3:13; Hb.9:25).

19)  Estabelecimento predito (Hb 8:7).
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O que foi abolido, o Concerto ou a lei?

Os adventistas ressaltam que há uma profunda e substancial dife-
rença entre “Concerto” e “Lei”. Dizem que o que foi abolido foi o “An-
tigo Concerto” e não a “Lei” que, para eles, por motivo de conveniên-
cia, são apenas os dez mandamentos. Fazem isto para escapar à clara 
refutação bíblica, pois está escrito explicitamente que o Concerto foi 
abolido. Entretanto, a lei sempre foi uma parte inseparável do Concerto 
entre Javé e Israel. A lei é especificamente as estipulações da Aliança. 
Os termos Testamento, Concerto, Aliança e Pacto são usados de modo 
intercambiável. Assim também, lei e aliança são paralelas uma a ou-
tra, e usadas do mesmo modo (Êx 34.28; II Rs 18.12; Sl 78.10). Por 
estarem tão intimamente ligadas, infringir uma é quebrantar também a 
outra. A lei, bem como a Aliança, trazia bênçãos e maldições. (Dt 4.13; 
9.9) Consequentemente, mudando a Aliança ou o Concerto, muda-se 
também a lei – mutatis mutantis.

É interessante notar que o sacerdócio e a lei também eram coi-
sas distintas, embora interligadas, e por ser assim a Bíblia diz em alto 
e bom som: “Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz 
também mudança da lei” (Hb 7.12).

Era mister que havendo um Novo Concerto teria que haver, for-
çosamente, uma nova lei. 

A lei do amor é o referente para o cristão (Rm 13.10). É bem ver-
dade que o mandamento para amar o próximo já estava na lei de Moi-
sés (Lv 19.18) e, sob esta perspectiva, podemos dizer que não há nada 
de novo. No entanto, existe algo totalmente novo neste mandamento 
que é o “amar como eu vos amei” (Jo 15.12). Este amor é determinado 
num ponto de referência histórico no espaço-tempo. É o novo amor de-
finido pela cruz de Cristo. Somente assim nós podemos compreender 
quando Paulo fala em Efésios 5.2,25 sobre este amor: “Maridos amai 
vossas esposas assim como Cristo amou a Igreja”. Paulo não aponta 

42 O Sabatismo à Luz da Bíblia



como exemplo o livro de Deuteronômio ou Levítico, mas Cristo. 
Ao longo de todo o Novo Testamento podemos ver que o com-

portamento do cristão será determinado pelo que Cristo fez e não pelo 
que o decálogo proibia ou proíbe. O imperativo moral novo flui de 
um evento remissório novo. O mandamento diz para nós perdoarmos 
como Cristo nos perdoou, é para nós amarmos como Cristo nos amou. 
Não aponta a lei mosaica como referência, mas Cristo, embora cum-
prindo esta, estaremos em consonância com aquela.

Estamos debaixo de qual lei?

Essa mudança na lei torna o cristão um anomista (sem lei)? De 
modo algum! Não se trata de saber se o cristão tem ou não tem lei, mas 
saber debaixo de qual lei ele está. 

Moisés era o mediador do Antigo Concerto (Gl 3.19), por isso sua 
lei é chamada “a lei de Moisés” (Mc 4.4; At 15.5). E porque Cristo é o 
mediador da Nova Aliança (Hb 12.24), sua lei é chamada de “a lei de 
Cristo” (Gl 6.2).

Vejamos que Paulo afirma estar debaixo de outra lei. Ele faz uma 
nítida separação entre lei de Cristo e lei de Moisés: 

Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus; para os 
que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei (embora 
debaixo da lei não esteja), para ganhar os que estão debaixo da lei; para 
os que estão sem lei, como se estivesse sem lei (não estando sem lei 
para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo), para ganhar os que estão 
sem lei (I Co 9.20,21).

1. Paulo não está debaixo da lei dos judeus.  
2. Mas Paulo não está sem lei para com Deus. 
3. Paulo está debaixo de uma lei diferente dos judeus. 
4. Paulo está debaixo da lei de Cristo. 

    É digno de nota que todas as coisas que de certo modo estavam relacionados com a Antiga Aliança e a 
Lei desapareceram no Novo Testamento. Eis alguns exemplos: o nome Javé (no NT é substituído pelo nome 
Jesus), as tábuas de pedra (desapareceram), a Arca da Aliança (desapareceu após o reinado de Jeoaquim – Jr 

3.16), o sacerdócio e o Templo (desapareceram após a morte de Jesus). 
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A lei de Cristo e a lei mosaica: 
continuidade e ruptura

A lei não deve ser separada do seu contexto histórico no qual foi 
transmitida ao povo de Israel. Não era uma legislação independente ao 
grande ato redentor do Êxodo. O sistema ético inteiro do Velho Tes-
tamento foi estruturado e colorido pelo evento do Êxodo. O caráter 
circunstancial do evento do Êxodo foi o que determinou o modo pelo 
qual Israel deveria viver.  Os dez mandamentos foi prefaciado por uma 
declaração de Deus ressaltando seu ato redentor “Eu sou o Deus que Te 
tirou do Egito” (Êx 20.2). Javé através da aliança tinha se tornado o seu 
Deus, rei, esposo, libertador, protetor, salvador; com uma condição: 
“Não terás outros deuses diante de mim” v. 3. O livro de Deuteronô-
mio está repleto destes indicativos-imperativos “seus próprios olhos 
viram todas estas grandes obras que o Senhor fez” (Dt 6.20-24; 7.7-11; 
11.7,8). No Velho Testamento a essência da obediência era “recordar”, 
“lembrar” e “recitar” as obras redentoras de Javé (Sl 66, 78, 106). A 
religião mosaica instruía os israelitas a se lembrarem dos grandes fei-
tos de Deus, por isso eles deveriam guardar o sábado, as festas, os 
jubileus, os pentecostes, oferecer animais, dar o filho primogênito, pois 
“Se lembra de que você era escravo no Egito e que o Senhor o tirou de 
lá com uma mão poderosa e um braço estendido” (Dt 5.15). 

Então, o código ético de Israel foi fundamentado na história re-
missória do Êxodo e colorido por ela. 

Assim também, ao longo de todo o Novo Testamento, podemos 
ver que o comportamento do cristão será determinado pelo que Cristo 
fez. O código moral do Novo Testamento flui do evento redentor de 
Cristo na cruz. Cristo se tornou a nova lei para o crente. Podemos ilus-
trar isto da seguinte maneira: Uma pessoa que mora nos EUA e passa a 
morar no Brasil não está mais sujeita à lei dos EUA, mas à lei brasileira. 
Ela não deve mais obediência à legislação e à constituição americana! 
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Agora ela é uma cidadã brasileira, prestando obediência a uma 
nova lei, muito embora saibamos que algumas normas da lei americana 
sejam iguais (em certo aspecto) à lei brasileira (adultério, assassinato, 
roubo, etc.). Mas pode alguém objetar: “Paulo não disse que a lei é boa, 
justa e santa” (Rm 7.12)? Sim, ela continua santa, justa e boa, mas nós 
não estamos mais sujeitos a ela (Rm 6.14). A lei do marido não deixa 
de ser boa depois que ele morre, mas a mulher já não está mais sujeita 
a ela, mesmo sendo boa (Rm 7).

O que a Torá era para o judeu, Cristo é para o cristão. Por exem-
plo, quando Paulo confrontou o problema de imoralidade sexual em 
Corinto, ele não condenou tal conduta baseando-se na lei mosaica - 
apesar de sua condenação refletir o julgamento dela. Ele argumentou 
do ponto de vista de sua união com Cristo (I Co 6.15-20). Quando 
Pedro errou em Antioquia e teve de ser reprovado publicamente, Paulo 
não condenou a conduta dele na base da lei de Moisés. Ele os con-
frontou com a lei de Cristo “eles não estavam agindo de acordo com a 
verdade do evangelho” (Gl 2.14). Para Paulo, pecado é tudo que não 
provem da fé cristã. (Rm 14.23). Quando chegamos a este ponto, os 
sabatistas de modo geral costumam perguntar: “Então podemos matar, 
roubar, adulterar, cobiçar já que não estamos debaixo da lei dos dez 
mandamentos?” Nossa resposta é não. Nós não obedecemos a esses 
mandamentos simplesmente por estarem incluídos no decálogo. Em 
primeiro lugar, estes pecados são incompatíveis com o evangelho de 
Cristo que mostra como os crentes devem se comportar; em segun-
do lugar, muitos destes pecados estão condenados até mesmo pela lei 
natural entre os gentios (Rm 2.15). Quando Paulo condena os gentios 
pelos seus pecados ele o faz não se baseando nos dez mandamentos, 
mas pelo fato deles já conhecerem a “justiça de Deus” (Rm 1.32). A 
devoção do cristão e sua obediência são dirigidas não para um código 
escrito, mas para uma pessoa. Que Cristo tomou o lugar da Torá é evi-
dente em várias partes da Escritura. Falando de Cristo, Moisés predisse 
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que viria um profeta depois dele, e era para este profeta e não para 
si que as pessoas deveriam se voltar (Dt 18.18). No monte da transfi-
guração Deus ordenou a ouvir Jesus, não a Moisés (Lc 9.35). A lei de 
Moisés era apenas um pedagogo até Cristo aparecer (Gl 3.24,25,26). 
Para os rabinos a lei era considerada a sabedoria de Deus, o caminho, 
a vida, a água e o maná no deserto, mas os apóstolos aplicaram tudo 
isto a Cristo. É interessante observar que assim como o judaísmo fez 
com a lei, a Igreja transferiu para Cristo. O que o decálogo e o sábado 
eram para o judaísmo, o próprio Cristo se tornou para o cristão. Isto 
fica claro quando nós fazemos a seguinte comparação: 

O DECÁLOGO

1. Os Dez Mandamentos era 
“o Concerto” (Dt 4.13; Êx 34.27, 28).

 
2. Os Dez Mandamentos era 

a testemunha (testemunho) de que 
Deus é o Criador “as duas tábuas do 
Testemunho” (Êx 32.15; 34.29).

 
3. Os Dez Mandamentos eram 

as dez palavras (Êx 34.27,28).
 
4. O Sábado era o sinal dado 

para Israel (Êx 32:17; Ez 20.12). 
 

5. O Sábado era o descanso (Êx 
20.8-11).

 

6. No AT deveria os Israelitas 
se lembrar do dia do Sábado (Êx 20.8).

CRISTO

Jesus era a “aliança do povo” (Is 
42.6; 49.8 Mat 26.26-28).

 
Cristo é “a Testemunha” fiel e 

verdadeira (Ap 1.2; 3.14).

Jesus é a Palavra (Jo 1.1). 
 

Jesus é o Sinal dado à Igreja (Is 7.14; 
Lc 2.34; 11.30). Também é dito que o 
Espírito dele é o Sinal (Ef  1.13; 4.30).

 
Cristo é o nosso descanso (Mt 

11.28), e o evangelho nos convida a 
entrar no seu descanso pela fé em Je-
sus (Hb 4.3, 9-11).

 No NT deveríamos nos lem-
brar de Cristo (Lc 22.19).
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Assim, de maneira ampla, a evidência textual tipológica demons-
tra a grande verdade deste simples fato aqui exposto, que Jesus Cristo 
substituiu a Torá. 

Isto demonstra de maneira maravilhosa como em certo aspecto a 
lei é abolida e imediatamente substituída pela lei de Cristo. É abolida 
porque Ele a cumpriu e se tornou a norma e a regra de vida para o 
crente. Ele mesmo agora é a nossa “Lei”. Não tenho mais nada a ver 
com a lei mosaica, pois morri para ela, no entanto, vivo por Cristo, para 
Cristo e em Cristo (Gl 2.19,20). Se eu quiser saber como devo viver 
não vou ter com a lei de Moisés, mas com Cristo (Ef 4.20,21).

O fato de estarmos ainda atrelados a princípios morais “seme-
lhantes” no Novo Testamento, não significa que ainda estamos debaixo 
do antigo decálogo como dado a Israel. Para citar um exemplo: quando 
violo uma lei aqui no Brasil semelhante a dos EUA não significa que 
estou debaixo da lei americana. A verdade é que aquele que violou uma 
lei no Brasil (matar, roubar, adulterar, mentir) não violou lei alguma 
nos EUA, nem está sujeita às penalidades impostas naquele país.

Os princípios morais contidos no decálogo provêm da lei natu-
ral de Deus, assim como muitas leis presentes em nossa Constituição 
brasileira são baseadas na lei natural  de Deus, todavia, não é sensato 
concluir que, se porventura, abolíssemos a lei brasileira, a lei natural 
de Deus automaticamente também seria abolida. Não. Assim, também 
aconteceu com a lei do Antigo Testamento. Não é porque a lei do decá-
logo foi abolida para o crente que os princípios da lei natural de Deus 
devam ser igualmente abolidos. 

O decálogo e as demais leis dadas aos judeus estavam presos a 
um contexto de comunidade. Foram projetados para o povo de Isra-
el, enquanto nação, naquelas circunstâncias. A lei de Cristo resgata os 
princípios morais do decálogo deste contexto específico determinado 
cultural e historicamente e os aprofunda ainda mais. Por exemplo, o 
decálogo reprovava apenas os pecados explícitos, porém, na lei de 
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Cristo, até mesmo as intenções do coração são motivos de repro-
vação (Mt 5.28; Rm 14.23). A lei de Cristo resgata os princípios da lei 
natural de Deus presos dentro do decálogo. 

Uma objeção levantada por aqueles que sustentam ainda a vigên-
cia do decálogo para o cristão é que se sustentarmos a abolição da lei 
nos tornamos antinomistas (contradizentes da lei). Para estes responde-
mos como Paulo em Romanos 6.15: “Pois que? Pecaremos porque não 
estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum”. O 
simples fato de crermos que o Velho Concerto por completo foi aboli-
do, não significa que ficamos sem lei. 

A identidade da lei de Cristo

Os adventistas acreditam que a “lei de Cristo” nada mais é do que 
a velha lei do Sinai em roupagens novas. Mas isto é querer deitar vinho 
kainós (novo) em odres velhos e remendo novo em vestidos rotos. Não 
podemos remendar as velhas leis do Sinai na Nova Aliança!

Então o que é exatamente a lei de Cristo da qual Paulo fala? A lei 
de Cristo é a lei do amor, a qual cumpre todos os mandamentos do de-
cálogo. São também os mandamentos de Jesus. Seus mandamentos são 
espírito e vida (Jo 6.63) por isso é que Ele se torna o Espírito de Vida 
(Rm 8.2), em contraposição com a lei mosaica que estava enferma pela 
carne v. 3 (os versos 2 e 3 deste capítulo falam sobre três leis: a lei do 
espírito de vida, a lei da carne e a lei mosaica). Enquanto a lei mosaica 
não pode vencer a carne, pois está enferma por esta, a lei do espírito 
de vida, por outro lado, consegue vencê-la. Daí se percebe que a lei do 
Sinai não é a mesma lei do Espírito de Vida. O apóstolo faz novamente 
essa distinção entre a lei de Cristo e a lei mosaica. Em gálatas ele diz 
que devemos andar debaixo desta lei (de Cristo) para sermos guiados 
pelo espírito, porque não estamos mais debaixo da lei mosaica (Gl 5.18 
e Rm 6.14). Ele afirma que a lei matava (II Co 3.6) e que não estamos 
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mais debaixo da lei gravada em pedras, mas debaixo da lei do espírito 
de vida v.3,6. 

Resumindo, a lei de Cristo é sua própria pessoa, seus mandamen-
tos (dados pelos apóstolos) e ensinamentos, a lei do amor e, por exten-
são, a lei natural de Deus. Na lei de Cristo todos os princípios morais 
expostos no decálogo e os encontrados fora dele, quando então despi-
dos de sua limitação histórico-cultural, são retomados e incorporados 
na Nova Aliança. 

Entendendo os limites e a utilidade 
da lei mosaica

Se a lei mosaica foi abolida, isso significa que nós não devamos 
citar ou usar o decálogo? Não é isso que estamos dizendo. O decálogo 
ou outras leis do Antigo Testamento que refletem o caráter moral da 
lei de Deus têm sua utilidade, mas devemos sempre lembrar que (nós 
cristãos) estamos debaixo da lei de Cristo que é notavelmente superior. 
Sendo que, o amor de Cristo nos faz cumprir os princípios morais do 
decálogo (Rm 5.5 ; 13. 8-10). A lei, apesar de ser perfeita naquilo para 
a qual foi destinada, não é completa. Por exemplo, a desobediência de 
Adão e Eva não estava prevista em nenhum dos dez mandamentos, 
no entanto, foi considerada pecado; bem como não crer em Jesus não 
está previsto em nenhuma parte da lei mosaica, entretanto, é um dos 
maiores pecados que um ser humano pode cometer (Jo 16.8,9). Paulo 
diz que a dúvida na consciência é pecado, mas tampouco esse pecado 
está previsto no decálogo. Essas coisas são previstas apenas na Nova 
Aliança, debaixo da lei de Cristo.

             Não obstante, a lei mosaica permanece santa, justa e boa. 
Mas ao entrar em contato com o homem ela se torna enferma pela 
carne a ponto de aumentar o pecado (Rm 8.2; 5.20). Debaixo dessa lei 
enferma pela carne, o pecado domina (Rm 6.14). Ele trabalha como um 
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parasita, pois chega a usar a lei para reproduzi-lo (Rm 7.5,8,9). 
Assim, Paulo conclui que a lei, desta maneira, enferma pela carne e 
debaixo do domínio do pecado, suscita a ira de Deus (Rm 4.15) e, por 
conseguinte, traz maldição (Gl 3.10). Por fim, para Paulo não resta 
dúvida de que a força do pecado é a própria lei (I Co 15.56). 

              Já que a lei não tem poder algum sobre o pecado, não 
ajuda em nada contra a carne, pois seu ratio legis (finalidade) era outro 
(cf. Rm 3.20; 7.7, Gl 3.19), Deus nos conclama a pô-la de lado. Como 
isto acontece? Acontece quando nós morremos para ela (Rm. 7.4; Gl 
2.19) e encontramos a Cristo. 

Apesar da lei mosaica ainda estar viva, somos nós que morremos 
e vivemos com Ele pela fé (Rm 6.8 ; 7.14). 

 Esse Cristo que agora passa a viver em nós (Gl 2.20) e que cum-
priu a lei por nós (Mt 5.17,18) faz com que a exigência dessa lei seja 
cumprida “em nós”, e não “por nós” (Rm 8.4).   Nesse processo, então, 
ele nos dá o Espírito de Vida (Gl 3.2; 5.18). Este Espírito produz, em 
nós, vida, que finalmente consegue vencer a carne (Rm 8.2). Essa nova 
lei em nós, que é mais forte que a lei do pecado (e a lei do pecado por 
sua vez é mais forte que a lei mosaica - Rm 8.1-5), liberta-nos para 
servirmos no real espírito da lei (princípio da lei natural) e não na letra 
da lei como dada a Israel (Rm 7.6). 

Não devemos, entretanto, supor, pelas limitações citadas, que a 
lei não é boa ou que não tem utilidade nenhuma. A lei per si, em sua 
natureza e princípio é santa, justa, boa e espiritual (Rm 7.7,12,14,16), 
pois reflete o caráter de um Deus Santo, Justo e Bom. E podemos ter 
prazer nela realmente (v.22).  Ela é útil para mostrar a necessidade do 
homem ser santo para chegar às bênçãos de Deus e por isso foi chama-
da a “lei da justiça” (Rm 9.31). Pela lei sabemos que somos pecadores 
(Rm 7.7) e que Deus é santo, pois “a lei é santa, e o mandamento santo, 
justo e bom”. (Rm 7.12). Ela ainda serve para levar o pecador a Cristo, 
mostrar o pecado e ser referência para um mundo injusto. A lei pode 
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apenas mostrar o pecado e a injustiça, mas jamais limpar o pecador. 
Por isso, ela definitivamente, não foi feita para o justo (I Tm 1.9). E 
apesar desta utilidade da lei, o cristão não está debaixo dela. Eu não 
olho mais para as tábuas dos dez mandamentos, eu olho para Cristo. 
Ele é o referencial que me faz cumprir a vontade de Deus.

51O Sabatismo à Luz da Bíblia





O sábado

A palavra sábado deriva do hebraico shabath que significa pri-
mariamente “cessação”, “interrupção” e secundariamente “descanso”.  
A Bíblia afirma que no sétimo dia da criação Deus cessou suas ativi-
dades. Mais tarde esse “descanso” serviu para fundamentar a ordem 
divina para os judeus descansarem no sétimo dia de suas obras, servin-
do assim como um memorial da criação e redenção, tornando-se um 
sinal entre Javé e Israel (Êx 20.11; Dt 5.15; Ez 20.12). Entretanto, é 
importante ressaltar que em Gênesis 2.2, não há nenhuma ordem pres-
critiva para alguém guardar o sábado. Há apenas uma descrição da 
interrupção das atividades criativas de Deus. O descanso no sétimo dia 
só se tornará ordem a partir de Êxodo 16.23 quando, então, Deus faz 
uma aliança com o povo judeu. O sábado, portanto, é um mandamento 
exclusivo da Antiga Aliança destinado apenas aos judeus.

O sábado e a Nova Aliança

O sábado faz parte da Nova Aliança? Não. Como afirmamos aci-
ma, o sábado do sétimo dia com todos os rituais que o acompanhavam 
faz parte da Antiga Aliança. Ele não foi dado ao crente gentio. É um 
sinal entre Javé e a nação judaica. É fácil entendermos essa questão 
quando compreendemos que o sábado estava tão integrado no decálo-
go como este na Antiga Aliança que foi, por Cristo, abolida. Na Nova 
Aliança os outros nove mandamentos são novamente reiterados de ma-
neira prescritiva, embora descaracterizados da roupagem original (cul-
tural, circunstancial) na qual foi dada a Israel. O único mandamento 
que não é repetido é justamente o quarto mandamento. Façamos uma 
comparação dos dez mandamentos dentro do Novo Testamento:

      No hebraico, a palavra para denotar “greve” (paralisação) shevita vem da raiz shabath. Neste exemplo o 
sentido é de cessação das atividades e não de descanso, mesmo porque Deus não se cansa (Is 40.28).

24

24
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MANDAMENTO

1º Mandamento
2º Mandamento
3º Mandamento 
4º Mandamento
5º Mandamento
6º Mandamento
7º Mandamento
8º Mandamento
9º Mandamento
10º Mandamento

TEXTO

Não terás outros deuses 
Não farás imagens de esculturas
Não tomar o nome de Deus em vão

Lembrar-se do dia de sábado
Honrar pai e mãe
Não matar 
Não adulterar
Não roubar
Não dar falso testemunho
Não cobiçar

REPETIÇÃO NO NT

I Co 8.4; At 14.15

Gl 5.19-21; Rm 1.22,23

Tg 5.12

Não há repetição

Ef 6.2,3

Rm 13. 8-10

Rm 13.8-10; I Co 6.9-10

Rm 13.8-10; Ef 4.28

Ap 21. 8; 22.15

Rm 13.8-10; Ef 5.8

A abolição do sábado

Já vimos que o Concerto foi abolido e com ele a lei. No coração 
da lei estavam os dez mandamentos e, contido neles, o mandamento 
do sábado. 

Encontramos em Oséias 2.11 uma profecia específica sobre a abo-
lição do sábado nos seguintes termos: “E farei cessar todo o seu gozo, 
as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados; e todas as suas 
festividades”. 
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Quando citamos esta profecia aos adventistas eles argumentam 
que este evento teve um cumprimento restrito ao tempo em que os 
judeus ficaram cativos em Babilônia, portanto, não indicaria um cum-
primento final da cessação completa do sábado. 

No entanto, temos razões para acreditar que esta profecia teve 
dois cumprimentos: um parcial em Babilônia e outro completo na cruz 
de Cristo. 

Podemos classificar as profecias em três grandes grupos, a saber: 
1. Aquelas que têm cumprimento específico e que já foram cum-

pridas. (Is 13.19-21; Dn 9:2).
2. Aquelas que possuem um duplo cumprimento, tal é o caso de 

Isaías 7.10-14; Daniel 12.11 c/ Mateus 24.15; II Samuel 7.12 (esta úl-
tima profecia diz respeito a Salomão, mas possui também um cumpri-
mento messiânico). No caso específico dos Salmos muitas profecias ali 
se cumpriram de fato na pessoa de Davi, não obstante, apontam para 
um cumprimento mais lato, no tempo do messias. 

3. Aquelas que dentro de um mesmo evento tem cumprimento 
em partes, tal é o caso de Joel 2.28-31, que em parte se cumpriu em 
Atos 2.17-21, cf. também Isaías 9.6-7.

Oseías 2.11 é uma daquelas profecias que possui um duplo cum-
primento (item 2). Em um primeiro momento a profecia se realizou 
quando Israel foi levado cativo para Babilônia, ali os sábados cessa-
ram momentaneamente; e em um segundo momento na cruz (cf. Ef 
2.14,15; Cl 2.14-17), quando então todos os sábados deveriam cessar 
definitivamente. 

Quando apontamos Colossenses 2.14-17, como se referindo ao 
cumprimento dessa profecia de Oséias 2.11, os adventistas discordam 
arrazoando que a palavra “sábados” de Colossenses 2.16 se refere aos 
por eles denominados “sábados cerimoniais ou anuais” que aparecem 
em Levítico 23, na relação dos feriados nacionais judaicos. Ocorre que 
os denominados “sábados cerimoniais ou anuais” já se encontram in-
clusos na expressão “dias de festas” de Colossenses 2.16: “Portanto 
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1) Festa da Páscoa..............................15o dia do 1o mês – (Lv 23.5-7).
2) Festa dos asmos.............................21o dia do 1o mês – (Lv 23.8).
3) Festa de pentecostes......................50o dia desde a Páscoa – (Lv 23.15-16).
4) Festa das trombetas.......................1o dia do 7o mês – (Lv 23.23-25).
5) Festa da Expiação.........................10o dia do 7o mês – (Lv 23.26-32).
6) Festa dos Tabernáculos (1o dia)...........15o dia do 7o mês.

7) Festa dos Tabernáculos (último dia de festa) – (Lv 23.24-36).

b) A fórmula “dia de festas, luas novas e sábados” é a fórmula 
consagrada para indicar os dias sagrados anuais, mensais e semanais 
ou semanais, mensais e anuais.

1) Exemplo: “Porém no dia de Sábado (semanal) dois cordeiros 

ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos 
dias de festas, ou lua nova, ou dos sábados.” A prova está em Levítico 
23.37, que diz: “Estas são solenidade do Senhor...” 

Acerca do sábado, indicado em Colossenses 2.16, se lê: “Além 
dos sábados do Senhor...” (Lv 23.38), isto é, os sábados semanais. 
Leiamos também: “E santificai os meus sábados (semanais), e servirão 
de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou Senhor, vosso 
Deus” (Ez 20.20 - parêntese nosso). 

Compare: “Guardarão, pois, o Sábado os filhos de Israel [...] En-
tre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre; porque em 
seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e, ao sétimo dia, descansou, e 
restaurou-se” (Êx 31.16-17).

Tornando mais clara a declaração bíblica da abolição do sábado 
semanal com base em Colossenses 2.14-16, apontamos:

a) a expressão de Paulo em Colossenses 2.16 “dias de festas” se 
relaciona com os feriados nacionais judaicos, denominados festas e 
pelos adventistas como “sábados cerimoniais ou anuais”. 

São sete as festas anuais:
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de um ano... Holocausto é do Sábado (semanal) em cada Sábado....” 
(Nm 28.9-10, parêntese nosso). “E as suas libações serão metade dum 
him de vinho para um bezerro... Este é o holocausto da lua nova (cada 
mês) de cada mês, segundo os meses do ano” (verso14). “Porém no 
mês primeiro, aos catorze dias do mês, é a páscoa do Senhor (cada ano) 
e aos quinze do mesmo mês haverá festa: sete dias se comerão pães as-
mos” (versos 16,17). Temos, então, a ordem dos holocaustos: semanal, 
pela palavra “Sábado”; mensal, pela expressão “lua nova”; e anual pela 
expressão “dias de festas”. 
2) Exemplo: 
“E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados 
(cada semana), nas luas novas (cada mês), e nas solenidades (cada ano) 
por conta, segundo o seu costume, continuamente” (I Cr 23.31, parên-
teses nosso).

3) Exemplo:
“Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, 
para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para 
o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tar-
de (cada dia), nos sábados (cada semana), e nas luas novas (cada mês) 
e nas festividades (cada ano)” (II Cr 2.4, parênteses nosso). (leiam tam-
bém: II Cr 8.13; 31.3; Ez 45.17).

4) Exemplo:
“E farei cessar todo seu gozo, as suas festas (cada ano), as suas luas 
novas (cada mês), e os seus sábados (cada semana), e todas as suas 
festividades” (Os 2.11, parênteses nosso). 
Agora, retornemos a Colossenses 2.14-17: “Havendo riscado a cédula 
que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos 
era contrária, e a tirou do meio de nós cravando-a na cruz. E, despojan-
do os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou 

57O Sabatismo à Luz da Bíblia



em si mesmo. Portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, 
ou por causa dos dias de festa (cada ano), ou da lua nova (cada mês), 
ou dos sábados (cada semana), que são sombras das coisas futuras, mas 
o corpo é de Cristo” (parênteses nosso).
 Os adventistas argumentam dizendo: “os termos Sábado, sábados e dia 
de Sábado aparecem sessenta vezes no NT e em cada caso, exceto um, 
refere-se ao sétimo dia” (ESTUDOS BÍBLICOS, 1979: 378). E qual 
seria exceção? Justamente Colossenses 2.16. 

Então, se os termos “Sábado” (singular), “sábados” (plural) ou 
“dia de sábado” aparecem sessenta vezes e sempre se refere ao sétimo 
dia, ou sábado semanal e dando a eles o sentido de sábado, nessas 
sessenta vezes – interpretação essa também aceita por todos os adven-
tistas, com exceção de apenas uma referência – então a nossa interpre-
tação é correta, pois temos o apoio dessa interpretação em cinquenta 
e nove casos e os adventistas só tem um. Se for um princípio de inter-
pretação bíblica, de que a Bíblia com a Bíblia se interpreta, a nossa 
interpretação, de Colossenses 2.16 é correta. Alguns exemplos onde 
ocorre a palavra sábado reconhecidas pelos adventistas como sendo 
semanal: Mateus 12.1,2,5,10,12; 28.1; Marcos.15.42; Lucas.4.16,31; 
dentre outras. 
         Contestam os adventistas que o sábado de Colossenses 2.16 não 
pode ser o sábado semanal porque tais sábados não podem ser tidos 
como sombra. Ora, tanto podem, como são sombra do descanso que 
Cristo viria trazer para os seus (Mt 11.28-30; Is 11.10; Hb 4). 
Todas as vezes que o termo sombra é usado em relação à lei é para 
dizer que a sombra acabou, mas o original que, neste caso, é o corpo, 
permanece. Em Hebreus 8.5 o sistema mosaico inteiro é chamado de 
sombra. Em Hebreus 10.1 a lei é chamada de sombra. Em nenhum 
destes casos alguém vai objetar dizendo que a sombra ainda perma-
nece depois que Cristo veio. Percebemos a mesma linguagem em Co-
lossenses 2.16,17 onde os dias sagrados judaicos são uma sombra em 
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contraste com Cristo que é o corpo. Ora, se esta sombra ainda per-
manece válida depois que Cristo veio, então devem ser válidas todas 
aquelas outras festas “cerimoniais” que estão juntas no mesmo verso. 

Os adventistas contestam dizendo que o sábado de Colossenses 
2.16 não pode ser o sábado semanal porque estes “sábados” estão in-
clusos em ordenanças que eram ‘sombras das coisas futuras’ – prefi-
gurações de fatos que ainda estavam por vir. O sábado do decálogo 
é comemorativo de um fato passado - a criação. Não era sombra de 
coisas futuras, dizem eles. “Sem dúvida, o texto se refere aos sábados 
cerimoniais”  (CHRISTIANINI, 1981: 124). 

Perguntamos: A saída dos israelitas do Egito não é um fato his-
tórico? Respondem-nos: “Mesmo assim não deixa de ser sombra da 
libertação que Cristo veio trazer a nós.” 

Adão certamente é um fato histórico do passado até mesmo antes 
da queda, no entanto, ele apontava como uma figura para frente, para 
Cristo (Cf. Rm 5.14). Claro que o sábado, como todos os grandes fes-
tivais do Velho Testamento, foi instituído para apontar para os feitos 
poderosos de Deus encontrados na criação ou no Êxodo. Mas eles não 
só apontavam para trás como também para frente, para a nova criação 
de Deus. Além disso, temos a palavra de um eminente teólogo adven-
tista que assim afirma:

“Além mais, a interpretação teológica que o comentário adventista dá (The 
Seventh-day Adventist Bíble Comentary) ao Sábado é difícil de justificar, uma vez que 
temos visto que o Sábado pode legitimamente ser considerado como sombra ou sím-
bolo adequado da bênção presente e futura da salvação. Além disso, notamos que o 
termo sombra é usado não em um sentido pejorativo, como um rótulo para observân-
cias inúteis cuja função cessou, mas para qualificar o seu papel em relação ao corpo 
de Cristo. Outra indicação significativa que contraria o Sábado cerimonial anual é de 
que estes já estão incluídos na palavra “heortês” e se “sabbáton” significasse a mes-
ma coisa haveria uma repetição desnecessária. Estas indicações mostram fortemente 
que a palavra “sabbáton” conforme usada em Cl. 2:16 não pode referir-se a nenhum 
dos sábados cerimoniais anuais” (Bacchiocchi, 1977:358-360l). 
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A função tipológica do sábado

O sábado, enquanto sombra de bens futuros, apontava para dois 
eventos: um cristológico e outro escatológico. Como evento cristoló-
gico, o sábado encontra seu cumprimento na própria pessoa de Cristo. 
Jesus é o nosso sabath ou descanso: “Vinde a mim, todos os que estai 
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, 
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis 
descanso para as vossas almas” (Mt 11.28). Mateus parece inserir esta 
perícope de modo proposital, justamente antes de introduzir os dois 
episódios que mostram Jesus em polêmica com os fariseus a respeito 
do sábado (Mt 12. 2,10). Por isso, o Senhor se declara senhor do sába-
do (Mt 12.8).

O sábado também é uma sombra de um descanso eterno. Isso é 
tão verdade que o autor aos Hebreus o confirma: “Porque nós, os que 
temos crido (em Cristo), entramos no repouso (sábado) [...] Porque 
em certo lugar disse assim do dia sétimo: E repousou Deus de todas 
as suas obras no sétimo dia” (Hb 4.1-4). Ainda: “Portanto resta ainda 
um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no 
descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como 
Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar 
naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de deso-
bediência” (Hb 4.9-11). 

Fica assim demonstrado que o sábado era um tipo de realidade 
maior!

Os adventistas guardam realmente o sábado?

O livro adventista "Estudos Bíblicos" (1985:371) adverte: "Quem, 
pois, devidamente guardar o sábado, pode esperar serem-lhe comuni-
cadas à vida o repouso, benção e santificação divinos." Mas será que
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os adventistas guardam o sábado conforme ordena a lei?  Apenas a 
contagem de uma tarde à outra basta para cumprir todo o ritual exigido 
pela lei (1985:367-8)? 

      No hebraico, a palavra para denotar “greve” (paralisação) shevita vem da raiz shabath. Neste exemplo o 
sentido é de cessação das atividades e não de descanso, mesmo porque Deus não se cansa (Is 40.28).

25

Mostraremos abaixo uma lista, baseada nos textos bíblicos, de 
como um judeu deveria guardar o sábado segundo a lei.

1. Não deviam cozinhar naquele dia (Êx 16.23);
2. Não deviam sair de casa (Êx 16.29);
3. Deviam obrigar seus escravos a guardar o sábado (Êx 20.10);
4. Deviam apedrejar aqueles que não guardassem o sábado (Êx 

31.14);
5. Não deviam fazer semeadura e a colheita de frutos e cereais 

(Êx 34.21);
6. Não deviam acender fogo (Êx 35.3);
7. Deviam guardar o sábado do pôr-do-sol de sexta-feira até o 

pôr-do-sol do sábado (Lv 23.32);
8. Não deviam recolher lenha (Nm 15:32-36);
9. Não deviam fazer viagens e tratar de negócios (Ne 10.31 ; 

13.15-16);
10. Não deviam carregar peso (Jr 17.21);
11. Não deviam fazer qualquer transação comercial (Am 8.4-5);
12. Não deviam andar mais de um quilômetro (At 1.12);
13. Não deviam curar enfermos (Lc 13.14).
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Os adventistas cumprem à risca todos estes ditames da lei? Claro 
que não! Eles quebram Êxodo 20.10 quando utilizam o trabalho de 
outros no sábado. Por exemplo, para que haja culto à noite no sábado 
é necessário que alguém trabalhe para gerar energia elétrica. Quando 
um adventista utiliza transporte coletivo para ir as suas reuniões aos 
sábados ele está quebrando Amós 8.4-5, pois está fazendo transação 
comercial. E quanto a cozinhar no dia de sábado? Ellen G. White es-
creveu: “Embora deva a gente abster-se de cozinhar aos sábados, não 
é necessário ingerir a comida fria. Em dias frios, convém aquecer o 
alimento preparado no dia anterior”. (WHITE, 1986: 23-24) “Deve-
-se evitar cozinhar no sábado; não é por isso necessário comer frio. 
No tempo frio, a comida preparada no dia anterior deve ser aquecida” 
(WHITE, 1980:307). Como aquecida senão acendendo o fogo?  

A lei proibia acender qualquer tipo de fogo quer seja um graveto 
ou um moderno palito de fósforo ou um fogão a gás. Os judeus radica-
dos no Brasil, notadamente os de São Paulo, onde se localiza a maioria 
deles, vão à sinagoga a pé no dia de sábado e não de carro, respeitando 
as observâncias com relação ao sábado. Pergunte ao primeiro adven-
tista que lhe falar sobre a obrigatoriedade da guarda do sábado se ele 
acende fogo nesse dia? Observe como ele titubeia e não sabe como 
responder a pergunta! Falta-lhe coragem para admitir que sim. 

Há ainda outras incoerências quanto à guarda do sábado entre 
os adventistas. Por exemplo, é sabido que os médicos adventistas 
trabalham aos sábados nos hospitais. Alegam que isso não quebra o 
mandamento, pois é obra de caridade. Até aí tudo bem, mas e quando 
esses mesmos médicos recebem pagamento pelos seus trabalhos no 
dia de sábado?  Isto seria obra de caridade ou serviço secular? E as 
instituições adventistas tais como escolas, seminários e prédios, ficam 
eles sem vigias no dia de sábado?  Não. Outra: é dúbia a interpretação 
das palavras “trabalho” e “caridade” entre os adventistas, pois uma 
pode estar intimamente ligada à outra. Por exemplo, um bombeiro que 
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socorre vítimas no dia de sábado, está fazendo uma obra de caridade 
ou trabalhando? Qual o critério para julgar se ele está quebrando o sá-
bado ou não? Fica evidente que o conceito de “trabalho” e “caridade” 
é totalmente subjetivo entre eles. 
Ao que parece, o sábado da IASD não passa de uma caricatura do ver-
dadeiro sábado bíblico! É um sábado retocado. Portanto, se eles não 
guardam o sábado conforme manda a lei, então estão eles sob a mal-
dição da própria lei que pretendem guardar. A máxima jurídica Legis 
auxilium frustra invocat qui commitit in legem (Invoca-se inutilmente 
o auxilio da lei quem a infringe) cai “como uma luva” sobre os adven-
tistas.

     Certo defensor desta doutrina, em debate conosco, saiu pela tangente com a seguinte desculpa: “para não 
quebrar o mandamento de acender fogo eu utilizo micro-ondas para esquentar o alimento”. Ledo engano, pois 
neste ato ele quebrou no mínimo dois mandamentos: utilizar energia para aquecer o alimento e utilizar mão de 

obra alheia no dia de sábado (Êx 20.10; 35.3).  
  Essa possibilidade foi tratada na carta, “Conselhos de Ellen G. White sobre o trabalho aos sábados em 

instituições médicas adventistas e não adventistas”, de onde retiramos o seguinte fragmento: “Logo, com as 
consciências apreensivas de início, por parte de alguns, nossas instituições médicas foram todas pagando pelo 

trabalho no sábado como por qualquer outro dia”.  Disponível em:  http://www.centrowhite.org.br/interna.
asp?id=072. Acesso em: 03mai2012. 

  Este fato foi confirmado em visitas aos sábados em instituições adventistas. Enquanto eles não quebram 
o sábado, não veem nenhum problema em seus empregados quebrarem por eles, contrariando frontalmente 

Êxodo 20.10.
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O sábado judaico é um mandamento moral?

Sim e não. Não há como negar a existência de um aspecto mo-
ral no sábado que é o princípio do descanso. Esse princípio preenche 
uma necessidade biológica e espiritual do homem. Enquanto seu corpo 
descansa dos trabalhos seculares, seu espírito repousa no deleite da 
presença de Deus. Já o aspecto cerimonial consiste, justamente, nesse 
descanso cair no sétimo dia da semana, ornamentado com todos os 
cerimoniais de como guardá-lo. 

Explicando sobre o aspecto cerimonial do sábado, o escritor Ed-
mar Barcellos (2002:69) comenta:

Os mandamentos cerimoniais são válidos e obrigatórios apenas para o 

exercício do culto judaico. Sempre estão acompanhados das expressões: aliança 

perpétua, sinal perpétuo, mandamento perpétuo, estatuto, ou concerto perpétuo, 

entre mim e vós, nas vossas gerações. A Bíblia não fala que não matar, não roubar 

ou amar a Deus sejam sinal perpétuo, mandamento perpétuo, estatuto perpétuo, 

ou concerto perpétuo, porque estes são mandamentos morais e não podem ser-

vir como sinal entre Deus e os judeus, nem entre Deus e qualquer povo, porque 

são obrigatórios para todos os povos. As conotações de sinal perpétuo, manda-

mento perpétuo, estatuto perpétuo ou concerto perpétuo caracterizam apenas os 

mandamentos cerimoniais, como a circuncisão, as festas judaicas, os calções de 

linho para os sacerdotes, a guarda do Sábado.   

Um princípio (moral) não muda, mas o mandamento cultural 
(cerimonial) sim. O sábado, como dado no Sinai, é, a princípio, um 
mandamento cultural e não um princípio moral, apesar dele também o 
incorporar. Um princípio eterno e moral poderá ser praticado em todos 

      Estes mandamentos podem ser encontrados nos seguintes versículos: 
Gn 17.11-13; Lv 23.19,31; Êx 28.42-43; 31.16.

29

29

64 O Sabatismo à Luz da Bíblia



os lugares e em todas as épocas. O sábado já não poderia se enquadrar 
nisso. Por exemplo: como guardar o sábado num lugar que não possui 
vinte e quatro horas como em alguns planetas? O sábado do Sinai ne-
cessita de 24h. Ou talvez em certos lugares onde o sol se põe de seis em 
seis meses como na Escandinávia? O sábado do Sinai necessita do pôr-
-do-sol para ser guardado. O sábado como dado no Sinai poderia ser 
praticado nestes lugares? Claro que não. Mas o princípio do descanso 
sim. E aí está a grande diferença entre princípio eterno e mandamento 
local, cultural e cerimonial. 
Nós hoje podemos cumprir a lei do descanso sem precisar cumprir a 
lei do sábado. É isso que Paulo parece insinuar em Romanos 14.5-6. 
A igreja cristã pratica o princípio do descanso, sem nenhum prejuízo, 
quando separa o domingo para adoração. Uma ilustração do que quero 
dizer pode ser dada na lei da cordialidade. Nos tempos bíblicos ela era 
demonstrada através do ósculo santo. Hoje este mesmo princípio pode 
ser demonstrado de outra maneira, por exemplo, através de um calo-
roso aperto de mãos. A forma cultural com a qual ele é praticado pode 
mudar, sem, contudo, mudar o princípio. Isso se deu com a lei dos dez 
mandamentos e com o sábado. Vamos considerar as seguintes questões 
quanto à moralidade do sábado judaico:
1. Seria a guarda do sábado um preceito moral quando o próprio Deus 
declarou ser a sua guarda abominável aos seus olhos (Is 1.13)?
2. Seria a guarda do sábado um preceito moral quando a sua guarda 
ficava subordinada à circuncisão? A lei de Moisés estabelecia que a 
circuncisão ocorresse no oitavo dia do nascimento da criança do sexo 
masculino (Lv 12.3). Se esse oitavo dia caísse num sábado, o sábado 
podia ser violado, para que a circuncisão fosse realizada.   Como podia 
um preceito moral, segundo os sabatistas, ficar subordinado a um pre-
ceito cerimonial ou ritual como a circuncisão (Jo 7.22-23)? 
3. Seria a guarda do sábado um preceito moral considerando que os 
sacerdotes no templo violavam o sábado para celebrar holocaustos e
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sacrifícios exigidos pela lei, ficando sem culpa (Mt 12.5)?
4. Seria a guarda do sábado um preceito moral  quando sua guarda era 
comparada à violação de um preceito ritual como o caso de Davi que 
comeu os pães da proposição reservados exclusivamente aos sacerdo-
tes (Mt 12.4-5)?
5. Seria a guarda do sábado um preceito moral considerando que Deus 
poria em esquecimento a guarda desse dia – o sábado semanal – em 
decorrência da desobediência do povo de Israel?  Um preceito moral 
poderia ser posto em esquecimento (Lm 2.6)?

O sábado judaico é um mandamento 
para todos os homens?

Se a guarda do sábado do Antigo Testamento fosse uma lei mo-
ral pretendida para todo o gênero humano, então os adventistas preci-
sam explicar por que Deus não acusou nenhum gentio por quebrar este 
mandamento. 

É interessante notar que Deus cobra os gentios muitas vezes por 
quebrar vários mandamentos do decálogo, mas nunca diz qualquer coi-
sa sobre quebrar o sábado, apesar de a Bíblia descrever alguns pecados 
que eles cometiam contra Deus. Isto é uma evidência de que o sábado 
(como consta nos dez mandamentos) não é nenhuma lei moral, mas 
apenas preceito cerimonial entregue aos judeus! 

Os dez mandamentos como um código de lei e o sábado, perten-
ciam apenas aos judeus, mas os adventistas insistem em dizer que o 
sábado era para todo o gênero humano.  Mas é fácil constatar que a 
Antiga Aliança e o sábado eram somente para os judeus. Observe: 

1. Deus nunca tirou um gentio ou seus antepassados do Egito (Ex 
20.2).  

2. Deus nunca prometeu a terra de Canaã a um gentio (Ex 20.12).
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3. Deus não deu a lei a nenhuma nação gentia (Dt 4.8 - Sl 147.20).
4. Considerando que o sábado é um sinal entre Deus e os filhos 

de Israel, não há nenhuma exigência para os gentios guardarem o sába-
do (Ex 31.13,17; Ez 20.12, 20). 

5. Se o sábado foi planejado para todo o gênero humano, então 
por que o texto especificamente diz “os estrangeiros dentro de suas 
portas”? Obviamente aos gentios (os estrangeiros) nunca foram dadas 
nenhuma ordem para guardarem o sábado. 

O sábado e as leis de Noé

Segundo a mentalidade judaica, os gentios não estavam obrigados 
a guardar a lei mosaica e muito menos o sábado. Os judeus acredita-
vam que os gentios estavam obrigados moralmente apenas à chamada 
“lei noética”. 30

As Sete Leis de Noé ( do hebraico: חנ ינב תווצמ עבש "Šbaˤ 
mişwōt bnē-Noḥ" (Sheva Mitzvot B'nai Noah)), também chamadas 
de Brit Noah ("Pacto de Noah") são os mandamentos que de acor-
do com o judaísmo foram dados a Noé após o Dilúvio como regras 
para toda a humanidade. Assim, enquanto os judeus estariam obri-
gados a submeter-se a todas as 613 leis da Torá cujo resumo são os 
10 mandamentos, os não-judeus seriam obrigados a seguir apenas 
as Sete Leis de Noé. O cumpridor destes mandamentos é chamado 
Ben Noah. A observância e guarda do Sábado não está incluída nas 
Sete Leis de Noé, já que este mandamento foi dado exclusivamente 
aos filhos de Israel segundo a carne. Assim sendo, os gentios não 
convertidos ao judaísmo que observam e guardam o dia de Sábado, 
transgridem a Lei tornando-se objeto de maldição, a não ser que se-
jam peregrinos entre os Israelitas (ênfase no original). 

  Estes ensinos podem ser encontrados nos seguintes sites: http://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_No%C3%A9
 http://www.thesanhedrin.org/en/index.php?

title=Bnei_Noah,_the_Sanhedrin%27s_relationship_with_non-Jews 
 www.aishbrasil.com.br/new/artigo_povo.asp. 

Na teologia judaica a guarda do sábado por parte dos gentios é considerada profanação.

30
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Quais eram as leis de Noé as quais os gentios estavam obrigados?

1. Avodah zarah - Não cometer idolatria.
2. Shefichat damim - Não assassinar.
3. Gezel - Não roubar.
4. Gilui arayot - Não cometer imoralidades sexuais.
5. Birkat Hashem - Não blasfemar.
6. Ever min ha-chai - Não maltratar aos animais.
7. Dinim - Estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça.

Estas parecem ser as mesmas regras que a Igreja em Jerusalém 
(At 15.28-29) obrigou os crentes gentios a observarem. Note que nas 
duas listas a obrigação de guardar o sábado está ausente.

Paulo e suas reuniões sabáticas

Os adventistas acreditam que os episódios que mostram Paulo 
entrando nas sinagogas nos dias de sábado é prova de que o apóstolo 
estava ensinando os cristãos a guardarem o sábado. Isso simplesmen-
te não é verdade. Urgi rememorar que as sinagogas eram de extrema 
importância para um devoto judeu. Mais ainda do que para os judeus 
de Jerusalém, que podiam ir ao templo, a sinagoga constituía para os 
judeus da diáspora, o centro de sua vida religiosa e social. Por causa 
disso, Paulo procurará, durante toda a sua vida, frequentar os ofícios da 
sinagoga. Pois a liturgia era muito propícia ao apóstolo. Após orarem, 
cantarem um Salmo, lida uma passagem profética ou da lei, o chefe da 
sinagoga convidava algum visitante competente para pregar e explicar 
a Escritura. Essa prática abriu muitas oportunidades para a pregação do 
evangelho nas sinagogas. 

Outro fator interessante era que nestes lugares aglomeravam-se 
grande quantidade de gentios (prosélitos ou “tementes a Deus”). 

68 O Sabatismo à Luz da Bíblia



A fecundidade da missão cristã se explica em boa parte por causa 
deste vasto reservatório de “tementes a Deus”. Os cristãos colheram 
com fartura onde o judaísmo havia semeado (cf. At 13.15).

Igualmente, o apóstolo havia recebido a incumbência de pregar 
primeiro aos judeus (cf. At 13.46). E desta maneira ele entrava na sina-
goga para “disputar” com os judeus (cf. At 17.2; 18.4). 

Veremos que quando ele se dirige para pregar aos judeus (primei-
ramente) Lucas faz menção da sinagoga e do sábado (At 13.14,42,44; 
16.13; 17.2; 18.4); mas quando o apóstolo volta-se para os gentios não 
há menção alguma destas duas coisas. Isto é significativo, pois se Pau-
lo ensinasse os conversos gentios a guardarem o sábado haveria men-
ção sobre isso nos escritos neotestamentário. 

Um exemplo que pode ser dado foi quando Paulo se dirigiu à 
sinagoga dos judeus em Corinto (At 18). Após a menção do sábado e 
da sinagoga, Lucas registra que o apóstolo foi expulso pelos judeus. 
Deste momento em diante o ambiente textual muda com a declaração 
de Paulo: “...desde agora parto para os gentios” (v.6). Lucas historia 
que Paulo ficou entre os gentios “UM ANO E SEIS MESES” (v.11). 
No entanto, não há menção sequer de sábado ou sinagoga alguma! 

A questão crucial é que Lucas ao registrar as passagens de Paulo 
pelas sinagogas aos sábados não quer dar a entender com isso que tal 
ato serviria como exemplo de aprendizado prático para as igrejas gen-
tias. Longe disso! Ao estudarmos a questão com mais afinco veremos 
que as atividades de Paulo no dia de sábado tem o seu motivo explica-
do nos seguintes fatores:

1. As sinagogas propiciavam vantagens na difusão do evangelho.
2. Nestes lugares de culto, reunia-se considerável quantidade de 

gentios, já familiarizados com as leis judaicas e as profecias messiâni-
cas.

3. A primazia da pregação era dada aos judeus.
4. O sábado e a sinagoga eram o dia e o lugar ideal para maior
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rapidez na propagação do evangelho.
5. O apóstolo entrava para “discutir” com os judeus.
6. O sábado ainda fazia parte do sistema civil e religioso da nação.
7. Paulo era judeu e como judeu se conduzia como tal para ganhar seus 

patrícios (I Co 9.20).
Se pelo fato de Paulo ter pregado aos judeus no sábado, nos impõe a sua 

guarda, então se um adventista entrar em um domingo numa igreja evangélica 
para assistir um culto estaria ele guardando o domingo?   

A questão não é se os judeus ou Jesus observou o sábado, pois isto está 
às escâncaras na Bíblia, e não poderia ser diferente, pois eles nasceram sobre 
a lei. Também não se discute se o apóstolo Paulo pregou aos sábados nas si-
nagogas. Isto é fato. A questão é: O Novo Testamento ordena a nós, a Igreja 
(gentios), a guardar o sábado? Definitivamente não. Não existe um só verso 
no Novo Testamento que ensine o cristão gentio a guardar o sábado judaico. 
Isso os adventistas nunca conseguiram provar!

O sábado e a igreja primitiva

Na ânsia de comprovar uma alegada perpetuidade da guarda do sábado 
na Igreja Cristã, os adventistas costumam citar o depoimento de alguns teólo-
gos e historiadores (quase sempre fora do contexto) tais como, Coleman, Só-
crates e Sozomen a fim de argumentar que até o quinto século alguns cristãos 
guardavam o sábado. É ensinado que as igrejas do oriente e alguns grupos 
como os albigenses e valdenses eram sabatistas. 

Com efeito, não só estes, mas vários pais da Igreja, realmente afirma-
ram em seus escritos que certos cristãos guardavam o sábado em seu tem-
po. Podemos separar duas categorias de “guardadores” do sábado mencio-
nados por estes pais da igreja e historiadores. Havia osjudaizantes que não 
só guardavam o sábado, mas de resto toda a lei, como os albigenses, ebio-
nitas e nazarenos. Eles não eram sabatistas, eram judaizantes (Gl 2.12). 
No outro grupo estavam aqueles que guardavam os dois dias como bem 
atesta o historiador cristão Eusébio de Cesaréia (CESARÉIA, 1999:106). 
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Análise de trinta e um textos 
citados pelos sabatistas

Antigo Testamento 

1º) Gênesis 2.1-3: “Assim os céus e a terra e todo o seu exército 
foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, 
que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha 
feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele des-
cansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera.”  

Argumento: “Deus concluiu a obra da criação em seis dias e 
descansou no sétimo. Abençoou o sétimo dia e o santificou. As-
sim como, desde Adão guardava-se o sábado, devemos também 
observá-lo.” 

Resposta: 
1) – Se Adão foi criado na sexta-feira (Gn 1:27-31) e des-

cansou no sábado, então ele violou o princípio sabático principal 
estabelecido em Êx 20.8-11. Se, por outro lado, Adão primeiro 
trabalhou seis dias, antes de descansar um, então esse dia sétimo 
caiu na sexta-feira e não no sábado. 

2) – Se devemos guardar o mesmo tempo que Deus guardou, 
faz-se a pergunta: Em que lugar descansou?. Se forem 14hs no 
Brasil; no Japão serão 2hs; serão 9hs em S. Francisco – Califórnia 
(USA); serão 17hs em Londres – Inglaterra e 19hs em Moscou – 
Rússia. Quem guarda o sábado no mesmo tempo que Deus guar-
dou ou descansou? 
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2º) Gênesis 26.5: “Abraão obedeceu a minha vontade e guardou o 
meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis.”

Argumento: Afirmam os adventistas: “esses preceitos, estatutos e 
leis se referem aos dez mandamentos.”

Resposta: O texto não diz que esses preceitos, estatutos e leis fos-
sem os dez mandamentos, pelas seguintes razões:

a) A Lei foi dada 430 anos depois de Abraão (Gl 3.7). Logo, 
Abraão não poderia guardar o que desconhecia no seu tempo (Dt 5.1-
3: “Ouve óh, Israel, as leis e os preceitos que hoje proclamo...”, Na 
continuação dessa proclamação, entre outros estatutos, Moisés cita os 
dez mandamentos que o povo não tinha conhecimento. Eis alguns dos 
preceitos que foram dados a Abraão:

1) Que saísse da sua Terra (Gn 12.1); 
2) Que andasse em sua presença e fosse perfeito (Gn 17.1); 
3) Que guardasse o concerto da circuncisão (Gn 17.9-11); 
4) Que ouvisse sua esposa Sara para deitar fora sua serva Agar 

(Gn 21.22); 
5) Que sacrificasse seu filho Isaque (Gn 22.2); 
6) Que permanecesse na terra que Deus lhe dissesse (Gn 26.2-3). 
 b) Abraão, ainda que tenha praticado os preceitos e mandamen-

tos acima, nunca foi justificado diante de Deus por suas obras ou por 
guardar qualquer lei ou estatuto, mesmo que, hipoteticamente, os dez 
mandamentos (Cf. Rm 4). 

3º) Êxodo 16.29: “Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por 
isso ele no sexto dia vos dá pão para dois dias; cada um fique no seu 
lugar, que ninguém saía do seu lugar no sétimo dia.”

Argumento: Afirmam os adventistas: “O sábado foi dado antes do 
Sinai, logo o sábado foi guardado desde a criação e deve ser observa-
do.”

Resposta: Aqui é a primeira vez que aparece a ordem de se 
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guardar o sábado. Tal mandamento era uma observância nova para os 
israelitas. A saída dos israelitas do Egito marcou uma nova época na 
vida deles. Deus lhes deu um novo ano e um novo princípio de meses 
(Êx 12.2). O verso 30 é digno de nota, pois diz: “Assim repousou o 
povo no sétimo dia”(o texto dá a entender que o povo nunca o tinha 
feito antes). Por essa razão, Israel a partir daquele momento passou a 
descansar no sétimo dia, e não desde a época de Adão como querem os 
sabatistas. Outras passagens confirmam essa ideia: “E sobre o monte 
de Sinai desceste [...] E o teu Sábado lhes mandaste pelo ministério de 
Moisés, teu servo” (Ne 9.13-14). “E os tirei da terra do Egito, e os levei 
ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, 
os quais, cumprindo-os o homem viverá por eles. E também lhes dei 
os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles...” (Ez 
20.10-12). Quando Deus lhes deu o sábado? Quando os tirou da terra 
do Egito. Onde Deus lhes deu o sábado? 

No deserto. Para quem Deus deu o sábado? Aos Israelitas (Dt 
5.15). Fomos tirados da terra do Egito? Se não fomos, o texto não nos 
diz respeito e sim aos Israelitas.

4º) Êxodo 20.1-17: “Então falou Deus estas palavras, dizendo...”
Argumento: Afirmam os adventistas: “Os dez mandamentos saí-

ram da boca de Deus e, por terem sido escritos em tábuas de pedra pelo 
dedo de Deus, isto significa que eram superiores aos demais.” 

Resposta: Os dez mandamentos não foram escritos em pedras por 
serem superiores aos demais, mas para servirem de testemunho visível 
do Concerto que Deus fez com Israel. Por isso, as duas tábuas de pe-
dras são chamadas de:

a) “Tábuas do testemunho” (Ex 31.18).
b) A arca na qual foram postas as pedras é chamada de “arca do 

testemunho” (Ex 40.5).
c) O Tabernáculo onde a arca foi posta é chamado de “tabernácu-

lo do testemunho” (Ex 38.21).

O  Sabatisto à Luz da Bíblia 73



Indagado sobre os maiores mandamentos (Mt 22.37-40) Jesus 
apontou dois fora do decálogo: 

1) Amar a Deus sobre todas as coisas (Dt 6.5) e,
2) Amar o próximo como a nós mesmos (Lv 19.18).
Jesus se reportando sobre esses dois mandamentos, que estão fora 

do decálogo, disse o seguinte: “destes dois mandamentos dependem 
toda a lei e os profetas” (Mt 22.40). 

        
5º) Êxodo 31.16-17: “Guardarão, pois, o Sábado, os filhos de Is-

rael, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. 
Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “O sábado é um concerto 
perpétuo, logo deve ser observado ainda hoje; e, é um sinal entre Deus 
e o seu povo nos dias atuais.”

Resposta: Podemos responder a esse argumento da seguinte ma-
neira:

a) O adjetivo qualificado “perpétuo” tem o sentido de perpetuida-
de quanto à duração do judaísmo. É nesse sentido que foram declarados 
perpétuos: As festas anuais: a páscoa (Lv 23.41); o dia da Expiação (Lv 
16.29,31,34); a duração do sacerdócio aarônico (Nm 25.13); o minis-
tério dos Levitas (Nm 28.13); o toque das trombetas pelos sacerdotes 
(Nm 10:8); a presença das lâmpadas de azeite (Lv 24.3). E os próprios 
adventistas admitem que tais preceitos foram abolidos, embora decla-
rados perpétuos.

b) Um sinal (no caso o sábado) não pode ser geral. Se fosse geral 
não seria sinal. Para o Israel natural o sábado e a circuncisão eram 
sinais perpétuos, enquanto durasse o judaísmo. Para o povo de Deus 
de hoje foi dado outro sinal ou selo: O Espírito Santo (Ef 1.13). Como 
é o Espírito Santo que promove a santificação do cristão, este deve 
possuir o Espírito Santo – o selo de Deus, pois sem santificação não se 
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pode ver a Deus (Hb 12.14). É este o selo distintivo do povo de Deus 
atualmente (II Tm 2.19).
6º) I Crônicas 16.15: “Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto, e 
da palavra que prescreveu para mil gerações.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “Esse pacto de mil gerações é o 
pacto da lei que foi dado aos patriarcas e por isso deve ser observado.”
Resposta: O pacto aqui mencionado se refere às promessas que Deus 
fez a Abraão de lhe dar a terra de Canaã (veja o verso18 e compare com 
Gn 15.18; 26.3; 28.13). Não se refere ao pacto da lei feito no Sinai, 
pois os patriarcas não o conheciam (Gl 3.17). O próprio Moisés decla-
rou que o pacto da Lei não foi feito com os pais (Dt 5.2-3).

7º) Salmos 19.7: “A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma, o tes-
temunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria ao simples.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “Os dez mandamentos constitui a 
lei perfeita que não pode ser mudada.”  
Resposta: Como já temos citado a palavra lei, Lei do Senhor, Lei de 
Deus ou Lei de Moisés são expressões sinônimas. Aplica-se tanto aos 
dez mandamentos como a outros preceitos fora deles. Como prova, 
apresentamos Dt 17.15-19, onde se declara que o rei devia ter uma 
cópia do livro da lei, lê-la diariamente, meditar nela (Sl 1.1-3) e não 
especialmente o decálogo, como pretendem os adventistas. Este verso 
fala de todos os seiscentos e treze (613) preceitos da lei.

8º) Salmos 40.7: “Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, 
a tua lei está dentro do meu coração.”

Argumento: Afirmam os adventistas: “Considerando que o texto se 
aplica profeticamente a Jesus, e como Jesus guardou a lei, os dez man-
damentos, nós também precisamos guardá-los.”

O  Sabatisto à Luz da Bíblia 75



Resposta: Os adventistas não podem ver outra coisa na palavra lei 
senão o decálogo. Jesus, não há dúvida, guardou a lei, pois nasceu sob 
a sua jurisdição (Gl 4.4-6). Os sabatistas se esquecem, no entanto, de 
que Jesus, ao guardar a lei, ele a guardou integralmente:

• Foi circuncidado (Lc 2.21 compare c/ Gn 17.12; Lv 12.3);
•  Foi levado ao templo de Jerusalém (Lc 2.22 compare c/ Lv 

12.2-6, Êx 13.2, Êx 22.19-34, Nm 8.17, Nm 18.15); 
•  Ofereceu sacrifícios de um par de rolas (Lc 2.24; compare c/ 

Lv 12.3-8); 
•  Guardou a festa da páscoa (Lc 2.39). 
9º) Salmos 89:34: “não quebrarei o meu concerto, não alterarei o 

que saiu dos meus lábios.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “Deus não mudará o que 
saiu dos seus lábios. Logo os dez mandamentos permanecem em vigor, 
inclusive o sábado.”

Resposta: Os adventistas se esquecem de que o pacto a que se 
refere o texto não é o pacto da lei, mas sim o concerto que Deus fez 
com Davi de dar-lhe um filho que se assentasse sobre seu trono (cf. 
verso 3,4,19-33,35). Incrível! Os adventistas conseguem enxergar os 
dez mandamentos até mesmo onde ele não existe!

10º) Eclesiastes 12.13-14: “De tudo o que se tem ouvido, o fim é: 
Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; porque este é o dever de 
todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o 
que está encoberto, quer seja bom quer seja mau.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “Os mandamentos aqui 
mencionados são os dez mandamentos e por eles seremos julgados.” 

Resposta: Não seremos julgados pelos dez mandamentos, pois 
formam parte do Antigo Concerto que foi por Cristo abolido na cruz 
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(Ef 2.15-17; Cl 2.14-17; II Co 3.5-14). Onde encontramos,  nós, no 
decálogo, mandamentos para visitar as viúvas, enfermos, órfãos (Tg 
1.26,27)? Onde encontramos no decálogo mandamentos para sermos 
sóbrios, pacientes e amorosos? Onde se combatem, no decálogo, pe-
cados como ciúme, ansiedade, temor, bebedice, impaciência e tantos 
outros? Se o decálogo fosse perfeito, por que se incluir preceitos mo-
rais fora do mesmo na lei de Moisés (Ex 22.16-31; 23.1-5)? A verdade 
é que o mundo será julgado, não pelo decálogo, mas pelas Palavras de 
Jesus, por seu evangelho (Jo 12.48; Rm 2.16).

11º) Isaías 56.6: “E aos filhos dos estrangeiros, que se chegarem 
ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, sendo 
deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o pro-
fanando, e os que abraçarem o meu concerto.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “não devemos profanar o 
sábado, mandamento esse não restrito apenas aos judeus, mas também 
aos gentios.”

Resposta: Se o texto ensina que não devemos profanar o sábado 
e que isso inclui os gentios, também prova a mesma passagem que os 
gentios devem oferecer holocaustos e sacrifícios (verso7) sobre o altar 
de Deus, no templo, sobre o monte Sião, em Jerusalém. Tudo isso está 
incluído com o sábado aqui citado.  Naturalmente que o texto se aplica 
aos gentios prosélitos que abraçaram o judaísmo e foram circuncida-
dos (Êx 12.48). Não diz nada sobre os cristãos. 

12º) Isaías 66.23: “E será que desde uma lua nova à outra, e desde 
um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o 
Senhor.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “O sábado vai ser observa-
do na nova ordem, pois se lê de ‘um sábado ao outro’.” 
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Resposta: Se o sábado estará em vigor na nova terra, também es-
tará em vigor a lua nova. Se alguém dissesse que iria visitar sua noiva 
de sábado a sábado isto implicaria que esse noivo iria visitá-la diaria-
mente - de sábado a sábado – e não apenas no dia de sábado. Logo, a 
interpretação correta é que, no futuro, não iremos adorar a Deus em 
épocas especiais – de sábado ou de lua nova, mas que, permanente-
mente, sem interrupção, estaremos adorando a Deus. Prova disso é Ap 
21.1-4,23-24, mostra que no novo céu e na nova terra não haverá ne-
cessidade de sol, pois as nações andarão a luz do cordeiro. Entretanto, 
a guarda sabática praticada pelos adventistas é de pôr-do-sol a pôr-do-
-sol, mas na nova terra e no novo céu não haverá sol, nem noite.

13º) Ezequiel 22.26: “Os seus sacerdotes transgridem a minha 
lei, e profanam as minhas coisas santas; entre o santo e o profano não 
fazem diferença, nem discernem o impuro do puro; e de meus sábados 
escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “Todos que não guardam o 
sábado estão cometendo profanação.” 

Resposta: A acusação que fazem, sem prova alguma, se limita à 
questão do sábado e nada mais. Entretanto, essa passagem é dirigida 
aos sacerdotes e todo o capítulo mostra que é dirigida aos israelitas, 
pelas expressões: “cidade sanguinária” (verso 2 – que é Jerusalém); 
“Príncipes de Israel”(verso 6,18). Diante disso, fica claro que nada tem 
a ver com os gentios (Rm 6.14).

14º) Daniel  7.25: “E proferirá palavras contra o altíssimo, e des-
truirá os santos do Altíssimo; e cuidará em mudar os tempos e a lei; e 
eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de 
um tempo.”
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Argumento: Afirmam os adventistas: “O Papa mudou o dia de 
guarda do sábado para o domingo.” 

Resposta: O texto não se refere ao sábado quando menciona 
“Lei”. Só na mente dos adventistas. Não sabem nem ao menos indicar 
o Papa que supostamente fez essa mudança. Na verdade, se o texto 
prova essa suposta mudança, ou seja, que a mudança se refere ao de-
cálogo, ou melhor dizendo, ao dia de sábado para o domingo, então, 
teríamos de concluir que a mudança foi feita pelo próprio Deus (Dn 
2.20-21). Deve-se ter presente que a lei foi mudada por Cristo (Hb 
7.12) e não pelo Papa. Muitas passagens apontam que Cristo cumpriu 
a lei e que ela findou na cruz (II Co 3.6-14; Gl 3.19-15; Rm 10.4; Cl 
2.14-17). O texto de Daniel 7.25 se refere e aponta para Antíoco Epifâ-
nio, que em sua época mudou as leis e, como afirmam alguns, chegou 
a sacrificar um porco no altar e profanou o santuário (Dn 8.14). Esse 
foi o aspecto maligno da mudança da lei, pois tirou o povo da direção 
do Senhor. Diferente do que o nosso Senhor fez com a lei (Dn 2.20-21) 
mudando-a em um aspecto mais elevado e espiritual.

15º) Oséias 2.11: “E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as 
suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “os ‘seus sábados’ se refe-
rem aos sábados anuais e, logo, no texto, não há referências aos sába-
dos semanais.”

Resposta: Existe contradição entre os próprios adventistas, pois 
dizem: “Deus descansou no Sábado do sétimo dia, porém não fez o 
mesmo nos sábados anuais. Ao primeiro, Deus chama ‘os meus sá-
bados’ (Ez 20.20); aos últimos, chama-os de ‘seus sábados’ (Os 2:11; 
Is 1:13), etc.” (CHRISTIANINI, 1981:126), mas em outra passagem 
dizem: “Em Oséias 2:11 está profeticamente o fim de todos os tipos de 
sábados por parte do povo judeu” (LESSA, 1979, 147). 

Como se vê na “declaração” acima, ensina-se que Oséias 2.11 se 
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refere aos sábados anuais; enquanto que, “na contradição” se declara 
que Oséias se refere a todos os sábados, incluindo os semanais.  Ainda 
dizem os ASD com relação à expressão de Oséias 2.11 “seus sába-
dos” que se refere aos sábados cerimoniais ou anuais e que a expressão 
“meus sábados” se refere aos sábados semanais. No entanto, tal argu-
mento não prevalece. Se sábado é prescrição moral da lei por ser cha-
mado “meus sábados”, então os adventistas têm que admitir situação 
de igual valor para os sábados dos 7 anos e  50 anos. O sábado anual 
era um sábado do Senhor (Lv 25.1-4,10-12). Para serem coerentes de-
veriam guardá-lo por haver sido chamado por Deus de “meus sábados” 
(Lv 26.2,43-45; Jo 20.17) - Aquele Pai, mencionado por Jesus como 
“meu Pai” é diferente do Pai também chamado por Jesus de “vosso 
Pai”? Só porque mudou o pronome possessivo também mudou o Pai? 
Vejam outro exemplo: Isaías 56.7, comparado com Mateus 23.38, onde 
os sacrifícios são chamados “meus sacrifícios” e “vossos sacrifícios”. 
E em Isaías 43.23-24 aparece o possessivo “teus holocaustos”, “teus 
sacrifícios”.  

Novo Testamento

16º) Mateus 5.17,18: “Não cuideis que vim destruir a lei ou os 
profetas; não vim ab-rogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo 
que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da 
lei, sem que tudo seja cumprido.”

Argumento: Afirmam os adventistas: “Enquanto durar o céu e a 
terra não se omitirá um jota ou til da lei. Logo, os dez mandamentos 
estão em vigor. Assim, o sábado deve ser observado.” 

Resposta: A correta interpretação da passagem é a seguinte:
a) Não há nenhuma insinuação que diz que cada jota ou til da lei 

vão permanecer até que o céu e a terra passem, mas que não passarão 
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“sem que tudo seja cumprido”. É o que se lê em Lucas 16.16,17. Ora, 
tanto esta passagem como Mateus 5.17-19 ensinam que em algum tem-
po a lei passará, isto é, logo que for cumprida. E Jesus disse que veio 
cumpri-la e ele a cumpriu integralmente (Efésios 4.10). Se já cumpriu, 
a lei já passou. O que Jesus asseverou não era o tempo que a lei havia 
de durar, mas a certeza do seu cumprimento (Lc 24.44; At 13.39; Ef 
2.14).

b) A lei a que se refere Jesus não se restringe só ao decálogo, mas 
a toda lei, como segue: 

• – Jesus fala de três mandamentos do decálogo; do 6o no verso 
21; do 7o no verso27; e do 3o  no verso33. 

• – Jesus fala de mandamentos fora do decálogo: verso 38 
– “Olho por olho”, que se encontra em Levítico 24.20, que por sua 
vez fazia parte de normas jurídicas de antigas civilizações conhecidas 
como “Lei de Talião” incorporada na Torá; verso43 fala do amor ao 
próximo, que se encontra em Levítico 19.18.

c) Quando Jesus fala da lei, ele a aplica a todo Pentateuco ou a 
toda lei (Mt 7.12; 11.13; 22.13; 22;40; Lc 16.16,29,31).

d) Jesus falou que veio cumprir a lei (Gl 4.4,5; Rm 10.4), inclusi-
ve o decálogo. 

17º) Mateus 19.16-22: “Se queres, porém entrar na vida, guarda 
os mandamentos.” (verso 17). 

Argumento: Afirmam os adventistas: “Jesus mandou guardar os 
mandamentos e os mandamentos são dez, logo se torna obrigatório a 
guarda do sábado, que é o quarto mandamento.” 

Resposta: É notável que Jesus omita propositadamente o sábado. 
É digno de nota também que dentre os mandamentos citados na passa-
gem paralela de Marcos 10.19, Jesus citou “amarás o teu próximo...” 
(Lv 19.13) que se acha fora do decálogo. Se uma parte do decálogo
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abrange o decálogo, por que a citação de mandamento fora do decálo-
go, não abrange todo o livro da Lei? Portanto, por coerência, devemos 
guardar toda a lei (Gl 3.10).

18º) Mateus 24.20: “E orai para que a vossa fuga não aconteça no 
inverno, nem no sábado.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “O sábado seria guardado 
depois da ressurreição, pois Jesus se refere à destruição de Jerusalém e 
que nessa ocasião não deveriam transgredir o sábado.”

Resposta: Se os judeus procurassem fugir da cidade de Jerusalém 
no dia de sábado, para escapar com suas vidas, estariam transgredindo 
o sábado? O texto de Lc 6.9 diz que não. Certamente que os adventistas 
não admitem isso, mas ao citar esse texto para defender sua doutrina 
sabática estão afirmando justamente isto. Jesus não estava falando da 
eventual santidade do dia. Deve-se observar que o assunto principal 
da mensagem profética de Cristo não tem nada a ver com a santidade 
do sábado e sim com os perigos e tribulações desse tempo futuro que 
se deram 40 anos após a destruição de Jerusalém. Jesus aponta quatro 
perigos: 1) – as grávidas; 2) – as que tinham crianças pequenas; 3) fuga 
no inverno; 4) fuga no sábado. Jesus se refere aos perigos da fuga da 
cidade. Ademais, se por afirmar que deveriam orar para que sua fuga 
não ocorresse no sábado isto implicaria na santidade desse dia, então, 
quando se refere à fuga no inverno, significaria santificar esse tempo 
de inverno? Concordam os adventistas com esse raciocínio? A fuga no 
sábado, logo, implicaria em incompreensão pelos próprios judeus de 
dentro da cidade (Jo 5.16-18) e o inverno traria dificuldades de loco-
moção e abrigo. 
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19º) Mateus 28.1: “E, no fim do sábado, quando já despontava o 
primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o 
sepulcro.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “O texto menciona o sábado 
depois da cruz, logo, é para o cristão.”

Resposta: É digno de nota que embora o sábado fosse menciona-
do depois da cruz, foi, no entanto, anterior à ressurreição de Jesus que 
deu motivo a ter-se o primeiro dia da semana – O Domingo – o Dia do 
Senhor (Ap 1.10). Até aquele momento os discípulos guardavam não 
só o sábado, mas toda a lei!

20º) Marcos 2.27,28: “E disse-lhes: O sábado foi feito por causa 
do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do 
homem até do sábado é Senhor.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “O sábado foi feito por cau-
sa do homem e não só do judeu. Isto significa qualquer nacionalidade.” 

Resposta: Jesus não estava afirmando que o sábado era o dia do 
Senhor, mas dizia que ele era Senhor do dia. Logo, como Senhor do 
dia, isto é, superior ao dia, podia determinar qual o tipo de pecado que 
estavam cometendo seus discípulos por colherem espigas (ou trabalhar 
para comer) no sábado. E, nessa ocasião, lançou o veredito de “inocen-
tes” por trabalharem para seu sustento (Cf. Mt 12). 

21º) Lucas 4.16: “E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou 
num sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para 
ler.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “Jesus ia habitualmente à 
sinagoga no sábado, logo, devemos imitá-lo, guardando o sábado.” 

Resposta: É certo que Jesus guardou o sábado, pois se encontrava
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sob o regime da lei, pois nascera sob ela (Gl 4.4-6; Lc 2.21; Lc 2.22-24; 
Lc 2.41). Como tal, observou TODOS os preceitos da lei, cumprindo-
-os para nos libertar dos mesmos (Mt 5.17-18; Rm 10.4). Porventura, 
os adventistas guardam toda a lei como Jesus guardou?
22º) Lucas 23.56: “E, voltando elas, prepararam especiarias, e unguen-
tos; e no sábado repousaram, conforme o mandamento.”

Argumento: Afirmam os adventistas: “As mulheres santas guardaram o 
sábado. Lucas, o escritor, escreveu seu livro alguns anos depois da res-
surreição e assim apontou que o sábado ainda estava sendo guardado.”

Resposta: Deve-se ter presente que o sábado em que as mulheres des-
cansaram foi antes da ressurreição de Jesus. Se pelo fato de Lucas ter 
relatado o evento alguns anos mais tarde, não invalida o argumento, 
pois, estas mesmas mulheres judias estavam observando a Festa de 
Pentecostes (At 1.14; 2.1) -- Uma festa judaica, que nem mesmo os 
adventistas observam. Um exemplo: Quando Pedro voltou da casa de 
Cornélio foi repreendido pelos seus colegas por ter entrado em casa 
de incircuncisos e ter comido com eles (At 11.3). Se os apóstolos ain-
da não percebiam que a circuncisão não tinha nenhum valor (Gl 5.2), 
como esperar que as mulheres viessem entender mais cedo que o sába-
do era parte integrante do Antigo Concerto anulado na cruz? (Cl 2.14; 
II Co 3.6-14). A propósito, a revista da Escola Sabatina de 1o trimestre 
de 1980, na página 19, afirma: “O NT não dá nenhuma indicação que 
se tenha pedido aos judeus que abandonassem imediatamente a prática 
da circuncisão ou que ignorassem as festividades judaicas.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “Se não estamos mais de-
baixo da lei, logo ficamos livres para pecar: matar, roubar, adulterar... 
etc.?.” 
Resposta: É certo que Paulo afirma que os cristãos não estão debaixo 
da lei (Gl.3.23-25; Gl 4.21 e 5.18). Não quer dizer isso que podemos 
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viver como anarquistas, pois estamos sob a lei de Cristo, ou lei do Es-
pírito, ou ainda sob os mandamentos de Cristo (I Cor 9.21,22; Gl 6.2, 
Rm 8.2; At 1.2), assim, sendo sevos de Cristo (Rm 6.17; II Co 3.6-11).

26º) Romanos 7.12: “E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo 
e bom.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “A Lei é santa, justa e boa, por 
que então não guardá-la? Desde que o sábado está incluído nos dez 
mandamentos, deve ser observado”.

Resposta: Deve-se ter presente que Paulo havia dito que não estamos 
debaixo da lei (Rm 6.14) e ilustra que uma mulher está ligada pela lei 
ao marido, enquanto ele vive. Se morrer, está livre da lei do marido 
(Rm 7.1-3). Muito embora tivesse o marido sido bom esposo para essa 
mulher, ela não está mais sujeita à lei do marido, porque ele está morto. 
Da mesma forma, o cristão morreu para o mundo e a lei (Gl 2.19) e 
vive para a lei de Cristo (I Co 9.21-22), isto é, para aquele que por ele 
morreu e ressuscitou dentre os mortos (verso4) e não mais na caduci-
dade da letra, que mata (II Co 3.6-14).

27º) I Coríntios 7.19: “A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, 
mas sim a observância dos mandamentos de Deus.”

Argumento: Afirmam os adventistas: “Paulo declara que o importante 
é a guarda dos dez mandamentos.”
Resposta: Que prova pode oferecer os adventistas de que Paulo esteja 
se referindo ao decálogo? Nenhuma! Paulo mesmo se encarrega de 
desmenti-los, pois em I Coríntios 14.37 ele declara que o que escre-
via eram mandamentos de Deus, dados pelo próprio Senhor Jesus (I 
Ts 4.2). Quando a Bíblia, no Novo Testamento, fala de mandamentos, 
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temos que ter em mente a Nova Aliança, pois por ela vivemos. Nessa 
dispensação temos: 1) A lei de Cristo (I Co 9.21); 2) Os Mandamentos 
do Senhor (At 1.2); 3) A lei do Espírito de Vida (Rm 8.2); 4) O Minis-
tério do Espírito (II Co 3.6-14); 5) Os Mandamentos de Deus dados a 
Paulo (I Co 14.37; 7.25) – Tudo isso pode ser entendido como lei de 
Cristo, lei de Deus, lei do Espírito, mas nunca ser confundido com a 
Velha Aliança. 

28º) Efésios 2.14,15: “Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos 
os povos fez um; e, derribando a parede de separação que estava no 
meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, 
que consistia em ordenanças...”

Argumento: Afirmam os adventistas: “O texto se refere à lei ceri-
monial, pois ordenanças se encontram nessa Lei.” 

Resposta: É preciso ter presente que o texto em apreço fala de “A 
lei dos Mandamentos”, que consistia em ordenanças. Ordenanças são 
leis e estatutos ou como diz o texto “lei dos Mandamentos” especial-
mente no que concerne aos dias de festa, luas novas e sábados (sema-
nal), com suas solenidades específicas de comemoração. 

29º) I João 2:3,4: “E nisto sabemos que o conhecemos: se guar-
damos os seus mandamentos. Aquele que diz: Eu conheço-o, e não 
guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “quem não guarda o sábado, 
que está entre os mandamentos, é mentiroso.” 

Resposta: Nada diz que na guarda dos mandamentos, no texto em 
apreço, esteja incluso o decálogo. É apenas especulação dos adventis-
tas. Ponderemos no seguinte: a) nos versos1 e 2, João fala de Jesus e 
usa o pronome possessivo “seus” o que revela tratar-se dos mandamen-
tos de Jesus (At 1.2) e não do decálogo; b) Jesus deu mandamentos aos 

86 O Sabatismo à Luz da Bíblia



seus seguidores, mas nunca mandou guardar o sábado (Jo 14.15,21; 
15.10; I Jo 2.3; 5.3); c) O caráter dos mandamentos de Jesus é revelado 
nas seguintes passagens (I Jo 3.23; 4.21; II Jo 5; Mt 28.18-20); d) Pau-
lo declarou todo o conselho de Deus (At 20.20,27) e disse que o que 
escrevia eram mandamentos de Deus (I Co 14.37), mas nunca mandou 
ninguém guardar o sábado, pelo contrário, afirmou que o sábado fazia 
parte das coisas temporárias da lei, que se constituíam de sombras das 
coisas futuras (Cl 2.14-17; Gl 4.21-31). Afirmou também que, guardar 
o sábado ou dias religiosos era decair da graça (Gl 4:10,11; 5:4); e) Os 
mandamentos de Jesus não eram pesados (I Jo 5.3), enquanto que os 
mandamentos da lei do Antigo Concerto o eram (At 15.10); f) Além 
disso os dez mandamentos falham em prescrever os princípios morais 
de caráter e atitude humanos: 1) mansidão (Sl 37.9-11); 2) bondade e 
misericórdia (Mq 6.8); 3) pureza de coração (Sl 24.3); 4) coração con-
trito (Sl 51.17), etc. 

Os ASD estão errados em admitir que sempre que se fala de Man-
damentos no Novo Testamento o entendimento que se deva ter é que se 
refiram aos dez mandamentos. Os que possuem as qualidades citadas 
acima cumprem muito além dos dez mandamentos. 

30º) I João 3.4: “Qualquer que comete pecado, também comete 
iniquidade; porque o pecado é iniquidade.” 

Argumento: Afirmam os adventistas: “O pecado é a transgressão 
dos dez mandamentos e é isso que constitui o pecado.” 

Resposta: Onde o texto diz que pecar é transgredir os dez manda-
mentos? O decálogo não foi dado a Adão, senão 2.500 anos depois, no 
Monte Sinai (Dt 5.2-6). Pode-se afirmar que o pecado havia existido 
antes de ter sido dado o decálogo? Sim! Adão pecou (Rm 5.12); os 
anjos pecaram (II Pe 2.4); os sodomitas pecaram (Gn 19.13), a negli-
gência em fazer o bem já é pecado (Tg 4.7); mas isso não seria violação 
do decálogo, pois disse Paulo: “Porque onde não há lei, não há trans-
gressão [da lei]”(Rm 4.15, os colchetes são nossos).
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Veja um exemplo:  Caim conhecia os dez mandamentos ou a lei 
de Deus e a transgrediu matando seu irmão Abel (Gn 4.8). Sabemos 
também, sem suposições, que “O salário do pecado é a morte” (Rm 
6.23), que “sem derramamento de sangue não há perdão” (Hb 9.22), 
pois bem; então Caim tinha que morrer (Êx 21.24) ou um cordeiro 
tinha de ser sacrificado, mas não vemos nenhuma  coisa nem outra.  
Por que será que Caim além de não ter sido morto pelo seu pecado, 
foi ainda protegido por Deus (Gn 4.15)? Leiam Romanos 4.15. A prá-
tica da iniquidade vai além da simples quebra dos dez mandamentos, 
pois a Bíblia declara que “...tudo o que não provém da fé é pecado” 
(Rm 14.23). Jesus disse: “...do pecado, porque não creem em mim” (Jo 
16.9), pois toda iniquidade é pecado (I Jo 5.17).

31º) Apocalipse 12.17: “E o dragão irou-se contra a mulher, e foi 
fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamen-
tos de Deus, e têm o testemunho de Jesus.”

Argumento: Afirmam os adventistas: “O dragão é a Roma Papal 
que vai fazer guerra à semente da mulher (A Igreja Adventista). Esta 
é a Igreja remanescente porque guarda os mandamentos de Deus, no 
caso específico, o sábado (o selo de Deus) e tem o Espírito da Profecia 
na pessoa de Ellen. G. White.”

Resposta: É claro que a palavra “mandamentos” em apreço não 
se restringe única e simplesmente aos dez mandamentos. Não. Eles 
interpretam assim, pois veem o sábado em tudo! Encontramos, através 
de todo o Novo Testamento, outras citações de mandamentos, mas que 
não se referem aos dez mandamentos. Na nova dispensação, os man-
damentos de Deus são os Mandamentos de Cristo (At 1.2) que estão 
na: lei de Cristo (I Co 9.21), lei do Espírito (Rm 8.2), no ministério do 
Espírito (II Co 3.6-14), nos ensinamentos de Paulo e dos demais após-
tolos (I Co 14.31; Ef 2.20).   
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Conclusão

Chegamos ao final desta exposição crendo que o objetivo do li-
vro foi alcançado, isto é, realizar uma exposição dos principais erros 
exegéticos da teologia sabatista, e, particularmente, adventista, à luz 
da Palavra de Deus. Muito embora saibamos que um pequeno opúscu-
lo como esse não encerra de modo definitivo a questão, ainda assim, 
acreditamos que os temas e argumentos cuidadosamente selecionados 
aqui, retirados da literatura sabatista, bem como sua respectiva refuta-
ção, são suficientes para ajudar os evangélicos a enxergarem o erro dos 
que ensinam o retorno à guarda da lei mosaica.  

O leitor pôde acompanhar durante a exposição que o tema não é 
novo, na verdade envolve praticamente dois mil anos de debates den-
tro do cristianismo. Para demonstrar isso, foi feito um breve resumo 
sobre a polêmica da guarda do sábado na história da Igreja Cristã. Par-
ticular atenção foi dada aos argumentos levantados pela IASD. Ficou 
demonstrado como ocorreu o processo de implantação da doutrina sa-
batista dentro desta denominação e como Ellen G. White contribuiu 
com suas visões e profecias para que a guarda do sábado se tornasse 
uma verdadeira obsessão entre seus adeptos a ponto de fazer a salvação 
pessoal depender da observância legalista deste dia.

Dois assuntos foram de vital importância na análise dos argumen-
tos levantados pelos adventistas: a permanência e obrigatoriedade da 
lei mosaica e a vigência do mandamento do sábado na era cristã.

Vimos que tanto a lei como o Concerto foi abolido por Cristo e 
com ele a guarda do sábado. No entanto, fizemos questão de ressaltar 
que mesmo tendo o Antigo Concerto e a lei mosaica sido abolidos, 
nem por isso o cristão se torna um anomista ou mesmo antinomista. 
Nem poderia, pois Cristo se torna a sua lei maior. O cristão, mesmo 
não estando debaixo da lei mosaica, está debaixo da lei de Cristo que 
é excelsamente superior. O modelo de vida do cristão evangélico e o 
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cumprimento da vontade de Deus e de sua lei estão em Cristo. Eu devo 
olhar para Cristo e não mais para o decálogo. A lei do amor de Deus, 
do Espírito de Vida me faz cumprir as prescrições morais da lei natural 
de Deus. Estamos debaixo de outra lei. 

Como consequência desta mudança na lei, a Nova Aliança não 
retém a guarda do sábado como obrigatória para o cristão gentio. Prova 
disso é a ausência de mandamentos prescritivos nos escritos neotesta-
mentarios quer seja da parte de Jesus, quer seja da parte de alguns dos 
apóstolos. Mesmo porque a Escritura indica que o sábado era um sinal 
entre Javé e Israel somente. Embora o descanso seja para todos os ho-
mens, o sábado da lei era somente para o judeu.

Por fim, foram selecionados e analisados os principais textos e ar-
gumentos utilizados pelos adventistas quando em debates com cristãos 
evangélicos sobre a questão do sábado e suas respectivas refutações 
bíblicas.

Muitos leitores podem ter estranhado a ausência de provas em 
relação ao domingo como Dia do Senhor neste debate. Não se tratou, 
porém, de falta de argumentos em favor do domingo ou mesmo ne-
gligência quanto ao assunto, o que ocorre é que o escopo do livro não 
permitiu tratar em pouco espaço de um tópico tão interessante quanto 
à passagem do sábado para o domingo, o que pretendemos fazer em 
outra oportunidade numa obra à parte.  

Uma pergunta que sempre surge após discutirmos assuntos como 
este é a seguinte: uma pessoa comete heresias quando guarda o sába-
do? A resposta depende da análise de diversos fatores. Por exemplo, 
não há nada errado se uma pessoa, por simples opção, separar o sábado 
como dia para descansar e adorar a Deus. Na verdade, ela está em 
consonância com o que Paulo ensinou em Romanos 14.5. O problema 
está em transformar a guarda deste dia em doutrina e impô-la aos de-
mais cristão, fazendo dela uma pedra de toque de lealdade para com 
Deus, ou pior, como condição de salvação como fez e ensinou Ellen 
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G. White. O problema com os adventistas é que eles transformaram a 
observância do sábado em uma pedra de toque de lealdade para com 
Deus ao passo que fizeram do assunto um “cavalo de batalha” contra as 
demais igrejas. Para eles, a guarda do sábado é mais que mera opção, é 
a “divisora de águas” entre aqueles que servem a Deus e os que não O 
servem. Este é o pormenor, que segundo eles, diferencia a falsa igreja 
da verdadeira. Assim, de modo arbitrário, fizeram do sábado um sinal 
para o cristão. Por causa disso é que denunciamos a IASD como uma 
seita e sua doutrina sabatista como heresia.

Portanto (meus irmãos), que “ninguém vos julgue [...] pelos sá-
bados” (Cl 2.16). 
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