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O que é isso que o nosso Deus disse e que é tão importante para Ele? É tão importante
para Ele que Ele fez até parte de Seus mandamentos? Através da Bíblia, Deus fala
constantemente sobre o dia de Sábado. O povo de Israel foi severamente punido por
terem transgredido o Sábado como vamos ver.

Nesta lição estudaremos sobre o dia de Sábado. Vamos ver que desde início, Deus tem
separado (santificado) este dia dos outros.

Mas, e hoje em dia, deve este dia ser observado da mesma maneira que nos tempos
antigos? Esse mandamento tem o mesmo significado hoje em dia?

Um estudo fascinante.
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L I Ç Ã O 11– Lembra-te do dia de Sábado

Muita gente já ouviu falar do Sábado como sendo religioso. Há razão disso, é claro,
que há muitas igrejas grandes que observam o Sábado. Dificilmente você acha uma pessoa
hoje em dia que nunca ouviu falar da doutrina do Sábado. Mas, existe mesmo esse
mandamento na Bíblia? E se existe, então porque somente alguns o observam.

Quando é que surgiu o Sábado? Existiu por toda a eternidade? A Bíblia nos revela.

1. Quando foi o Sábado criado?

Comentário: Podemos perceber que o Sábado foi criado quando Deus criou o homem,
“E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a
sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou
de toda a sua obra que Deus criara e fizera”, Gênesis 2:2-3.

Podemos perceber aqui que Deus criou o Sábado depois que terminou de criar Sua
criação. É claro que Deus não cansa fisicamente como nós humanos. Isso é mais um
simbolismo que significa que Ele terminou esse plano que tinha de criar a terra, os planetas,
os animais, e o homem. Terminando esse plano, Ele descansou, ou terminou de criar.

Quando Deus terminou de criar esse plano físico, Ele santificou o Sétimo dia – o dia
de Sábado. Deus mesmo obedeceu ao que Ele mesmo comandou. No sétimo dia, Ele
descansou de criar e parou de trabalhar.

O homem e o Sábado

Não podemos deixar de esquecer que o sábado foi criado depois que Deus criou o
homem. Este relacionamento nos indica que o sábado tem um papel importante com o
homem. Note o que Cristo disse sobre o sábado, “E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do
homem, e não o homem por causa do sábado”, Marcos 2:27.

Cristo falou claramente que o sábado foi criado para o homem. Então podemos
concluir de uma certa forma tranquila que o sábado não existiu antes do homem. O que
podemos estudar literalmente é que Deus criou o sábado depois que Ele criou o homem, e
nele, O descansou. Por seis dias Deus criou as coisas, mas no sétimo dia. Ele nada fez, ou
seja, não trabalhou.

1. Jesus trabalhou no Sábado?

Comentário: É óbvio que não! Não somente Jesus observou todas as leis de Seu pai,
Ele era também Judeu e a maioria dos Judeus não trabalham no Sábado.

2. O que Jesus disse sobre o Sábado em relação a Ele?



Lembra-te do dia de Sábado

http://www.osmisteriosdedeus.com 4

Comentário: Jesus mostrou sua autoridade que Ele tem sobre o sábado quando disse,
“Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor”, Mateus 12:8.

Sábado é lei

Quando estudar mais a Bíblia verá que o número sete tem uma significância de
completo. Muitas passagens na Bíblia usa o número sete como um sinal de coisa completa.
Por exemplo, observe que no dilúvio, foi no sétimo mês que a arca de Noé repousou, “E a
arca repousou no sétimo mês, no dia dezessete do mês, sobre os montes de Ararate”, Gênesis
8:4. Outro exemplo, “Porém ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado
ao SENHOR; não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha”, Levítico 25:4.

Muitos exemplos estão na Bíblia usando o número sete. Talvez isso aconteceu quando
Deus terminou sua criação e descansou no sétimo dia fazendo assim um simbolismo de uma
coisa completa.

Mas o que devemos fazer no dia sétimo – o dia de sábado? Deus nos diz? Sim,
claramente depois que Deus criou o sétimo dia, Ele passou as instruções ao ser humano.
Logo no livro de Êxodo, vemos os primeiros ensinamentos para o povo, “E ele disse-lhes:
Isto é o que o SENHOR tem dito: Amanhã é repouso, o santo sábado do SENHOR”,
Êxodo 16:2. Isso não significa necessariamente que os cristãos antes de Cristo, como Abraão,
Isaque, Jacó, Noé não sabiam sobre o dia de Sábado. A Bíblia não diz, mas é bem possível que
Deus os tenha ensinado já que naquela época, antes do Espírito Santo ser entregue ao povo, Jesus
ou os anjos conversavam com eles abertamente.

1. Há descrições sérias e detalhadas sobre o dia de sábado?

Comentário: Certamente. Mandamentos de obedecer ao dia de sábado você encontra
em quase toda a Bíblia. A seriedade deste mandamento não deve ser ignorada, observe,
“Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: Estas são as
palavras que o SENHOR ordenou que se cumprissem. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia
vos será santo, o sábado do repouso ao SENHOR; todo aquele que nele fizer qualquer trabalho
morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado”, Êxodo 35:1-
4.

2. Está o sábado mencionado nos dez mandamentos de Deus?

Comentário: Claro que sim. Deus também nos dá a razão do porque o sábado é santo.
A Sua explicação está aqui, “Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias
trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR teu Deus; não
farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem
o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o
SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto
abençoou o SENHOR o dia do sábado, e o santificou”, Êxodo 20:8-11. Vemos aqui que toda a
glória vem de Deus. A qualquer pessoa que pensa que o sábado é do homem estão
completamente erradas. Toda glória pertence a Deus. O sábado se tornou santo porque Deus
descansou nele e o santificou.
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O que fazer no dia de sábado

Esta é uma pergunta muito válida para aqueles que querem aprender mais e observar os
mandamentos de Deus. Todos nós somos atarefados. Muitas vezes terminamos a sexta-feira e
entramos no sábado sem tomar conta de que entramos no dia que Deus tem santificado. É claro
que podemos concluir que se alguma coisa não é nossa então não temos direito nela. Da mesma
maneira, se o sábado é de Deus e não nosso então não podemos ditar o que podemos ou não fazer
no dia de sábado. Temos que obedecer ao dono do sábado e querer saber como Ele quer que
obedeçamos ao sábado.

A ideia de que eu faço o que quero no dia de sábado não é correta. Muitos tentam fazer
assim. Mas, até mesmo o pensamento de que será que Deus quer que faça e até mesmo pense
desta forma no dia de sábado não existe. É uma coisa a gente pensar que o que fazemos no dia de
sábado e correto e é outra coisa pensar em fazer o que Deus quer que façamos.

1. Quando acontece o dia de sábado?

Comentário: um dia no calendário de Deus acontece de pôr-do-sol ao pôr-do-sol. Lemos
isso em Gênesis 1:5, “E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde [noite]
e a manhã [dia], o dia primeiro”. À tarde e a manhã é a mesma coisa de pôr-do-sol a pôr-do-sol.
Até mesmo os Judeus hoje em dia mantem o mesmo ensinamento. O sábado para os judeus
começa no pôr-do-sol de sexta-feira até o pôr-do-sol de sábado.

2. Devemos trabalhar no sábado?

Comentário: Deus explica claramente que o sábado é santo. Ele também deu instruções
de como observar o sábado, “Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR teu Deus; não farás
nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva,
nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de
tuas portas; para que o teu servo e a tua serva descansem como tu”,
Deuteronômio 5:14. Absolutamente, não devemos trabalhar no sábado. Há muitas escrituras
que explicam isso. Não somente você, mas como está escrito aqui, tudo que pertence a você – até
o estrangeiro que possa passar alguns dias em sua casa, não deve trabalhar no sábado. O
mandamento é bastante claro.

Note a seriedade de Deus em relação ao sábado nessas escrituras, “Falou mais o
SENHOR a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis
meus sábados; porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações; para que saibais
que eu sou o SENHOR, que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para
vós; aquele que o profanar certamente morrerá; porque qualquer que nele fizer alguma obra,
aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o
sábado do descanso, santo ao SENHOR; qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho,
certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas
gerações por aliança perpétua. Entre 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”, Êxodo 31:12-18. A seriedade que Deus tem no dia de sábado é bem vista aqui. Disse que até
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deveriam matar os que quebram essas leis. Ele também indicou que esses mandamentos
continuarão por toda a eternidade.

Centenas de anos mais tarde, Deus repete Seu mandamento do sábado a Jeremias, “pelas
portas de Jerusalém; Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra
alguma; antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais”, Jeremias 17:21-22.
Deus especificamente fala a Jeremias que os sábados têm que ser observado como Deus ordenou
“a vossos pais”. Está claro que qualquer tipo de trabalho que requeri muito de seus esforços no
dia de sábado está bem perto de quebrar a lei do sábado.

3. E numa emergência, podemos trabalhar no sábado?

Comentário: Cristo nos deu uma instrução que diz que se
tivermos uma emergência no dia de sábado então que poderíamos
cuidar dessa emergência, “E ele lhes disse: Qual dentre vós será o
homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova,
não lançará mão dela, e a levantará? Pois, quanto mais vale um
homem do que uma ovelha? É, por conseqüência, lícito fazer bem
nos sábados”, Mateus 12:11-12. Novamente, leia Lucas 13:5,
“Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado
não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou
jumento, e não o leva a beber?”.

Jesus está dizendo que está tudo bem fazer boas ações no
sábado. Ele também está falando que em caso de emergência,
também não há nada de errado em trabalhar no sábado.

O perigo aqui é que se não tomarmos cuidado usaremos estes ensinamentos de Jesus para
fazermos as coisas que queremos no sábado. A nossa mente vai trabalhar para procurar desculpas
para trabalharmos no sábado. É claro, somente você e Deus saberá das suas intenções. Cuidado!

Deus deu exemplo para nós

A Bíblia registra que Deus nos ensinou quando era o dia de sábado e de que maneira
deveríamos agir e pensar no dia de sábado. Deus não nos deixou sem saber essas coisas. Para
obedecermos às leis de Deus, temos que ter um esclarecimento do que devemos fazer.

1. Existe exemplo onde Deus mostrou o que devemos fazer no sábado?

Comentário: Em Êxodo 16, Deus nos dá um exemplo de que Ele mesmo observa o dia de
sábado. Note as instruções ao povo que no sexto dia eles deveriam trabalhar, ou coletar mais
comida, porque nada haveria no sétimo dia, ou no dia de sábado, “E acontecerá, no sexto dia,
que prepararão o que colherem; e será o dobro do que colhem cada dia... E aconteceu que ao
sexto dia colheram pão em dobro... E ele disse-lhes: Isto é o que o SENHOR tem dito: Amanhã é
repouso, o santo sábado do SENHOR; o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes
cozer em água, cozei-o em água; e tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã”, Êxodo
16:5, 22-24.
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O povo poderia coletar o dobro no dia sexto para comer no dia seguinte porque no dia
seguinte era o dia de sábado e não haveria nada no campo para eles colherem. Mas muitos
tentaram. Leia o capítulo completo e verá que muitos não obedeceram aos mandamentos de
Deus.

2. Podemos fazer coisas no Sábado?

Comentário: Claro que sim, “Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: É
lícito nos sábados fazer bem, ou fazer mal? salvar a vida, ou matar?”, Lucas 6:9. Mas, isto não
significa que tiraria o dia todo para fazer caridade, esquecendo o propósito do sábado. Temos
que ter balanço em nossas ações. O sábado é de Deus. Devemos adorá-Lo neste dia. É o dia onde
as pessoas que dedicaram suas vidas a seguir as leis e mandamentos e todas as palavras de Deus
se reúnem para adorar o nosso Deus. O dia é santo.

3. Jesus nos deu um exemplo também?

Comentário: “E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado,
segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler”, Lucas 4:16. Era do costume de
Jesus entrar na sinagoga e ler a Bíblia. Imagina como seria vê-lo e ouvi-lo fazendo isso. O nosso
próprio criador em ação ensinando as mesmas coisas que Ele falou e está escrito na Bíblia. O dia
de sábado é o dia de Deus, santificado por Ele e agora obedecido pelo Seu filho Jesus Cristo –
que é também o Senhor do sábado.

4. Os apóstolos também obedeciam ao sábado?

Comentário: Os apóstolos também obedeciam à lei do sábado, “E Paulo, como tinha por
costume, foi ter com eles; e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras”, Atos 17:2.
Novamente vemos os apóstolos de Cristo, depois que Ele foi crucificado, obedecendo à lei do
sábado, “E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e, entrando na sinagoga,
num dia de sábado, assentaram-se”, Atos 13:14.

É claro que os judeus observam o dia de sábado. Deus os ensinou desde o tempo de
Moisés. Eles sabiam e sabem que o sábado é de Deus. Então, mesmo já passando centenas de
anos, os judeus ainda celebram o dia de sábado e o considera um dia santo.

O sábado é um sinal entre Deus e Seus escolhidos

O próprio criador fala sobre o sábado para o Seu povo, observe, “Falou mais o
SENHOR a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis
meus sábados; porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações; para que saibais
que eu sou o SENHOR, que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para
vós; aquele que o profanar certamente morrerá; porque qualquer que nele fizer alguma obra,
aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o
sábado do descanso, santo ao SENHOR; qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho,
certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas
gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre;
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porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a terra, e ao
sétimo dia descansou, e restaurou-se. E deu a Moisés (quando
acabou de falar com ele no monte Sinai) as duas tábuas do
testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus”,
Êxodo 31:12-18.

Sim, Deus mostrou que o sábado é um sinal. É um sinal
entre Ele e Seu povo e por toda a eternidade. Observemos então
o sábado para que sejamos bons servos do nosso Deus.

Como observar o dia de sábado

O que devemos fazer então no dia de sábado? Uma
pergunta um tanto profunda sem ter uma resposta concreta.
Sabemos que devemos manter o sábado santo. Sabemos que
podemos fazer coisas boas no sábado. Sabemos que o sábado foi dado para o homem.
Sabemos que Jesus é o Senhor do sábado. Sabemos que não podemos trabalhar no sábado.
Mas, como podemos fazer o sábado santo e agradável aos olhos de Deus.

É bem verdade que todos nós analisamos o sábado do nosso jeito. É normal porque Deus
não nos deu uma lista de requisitos no que devemos fazer e não fazer no dia de sábado. Deus
trabalha com cada um de nós de maneira diferente. Deus certamente nos deu instruções,
entretanto de como devemos celebrar o dia de sábado, “Se desviares o teu pé do sábado, de
fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do
SENHOR, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer
a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras”, Isaías 58:13.

A instrução de Deus é bem clara. Ele deixou aberto para nós mesmos julgarmos o que
fazer no sábado. É claro Ele preferi que O sigamos de coração de acordo com o nosso
entendimento e experiência Nele. A única coisa que Ele disse é isso: “... de fazeres a tua vontade
no meu santo dia...”. Aqui está à divergência entre muitos dos cristãos. O que é não fazer a
minha vontade no dia de sábado?

Muitos raciocinam que poderemos dançar e cantar musica todo o dia no sábado porque
não fazemos isso nos dias da semana. Alguns já dizem o contrário. Não posso cantar e dançar no
sábado porque faço isso à semana toda. Aqui é onde gera tanta confusão. O que é certo fazer?
Outros dizem que não trabalharam no dia de sábado, mas eles podem viajar de carro por muitas
horas contanto que não gastem dinheiro em encher o tanque.

Alguns não ligam a luz em casa porque pessoas nas usinas estão trabalhando para nós.
Outros vão a restaurantes nos dias de sábado. Outros viajam e outros cozinham extensivamente
no sábado. Não parece haver realmente uma lista de regulamentos onde poderemos facilmente
obedecer ao Senhor.

A razão disso é bem clara. Deus quer testar o nosso coração. O que é mais importante
para nós, em nossas vidas? Qual é a nossa prioridade? Deixamos de fazer as coisas que gostamos
no dia de sábado ou não? Se tivermos uma lista do que fazer, então não mostraríamos a Deus se
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lhe seguiremos ou não. Simplesmente obedeceremos à lista de regulamentos sem precisar
preocupar se estamos quebrando o sábado. Seriamos como robôs seguindo instruções. E isso não
é agradável a Deus. Ele quer que amemos Suas leis e mandamentos e todas as Suas palavras
baseada nas decisões cotidianas que fazemos onde colocaremos ou não Deus primeiro em nossas
vidas. Ele quer ver como viu de muitos dos cristãos as suas decisões das prioridades que você
dará para Ele.

Devemos julgar a gente mesmo. Temos que exercitar o nosso conhecimento e obediência
no Senhor. A única maneira de exercitar isso é termos a liberdade de decidir o que fazer. Só
assim Deus saberá onde o nosso coração está em relação a Ele. Que tipo de sacrifício poderá
você fazer a Deus? Até que ponto poderá seguir a lei de Deus até chegar a um ponto de dizer a
Deus, “Agora não Deus. Está pedindo demais”. Deus quer saber.

Deus quer dizer para nós o que Ele disse a
Abrahão, “Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e
guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus
estatutos, e as minhas leis”, Gênesis 26:5. Você quer
que Deus fale isso de você?

1. O que fazer no dia de sábado?

Comentário: A resposta está em sua obediência,
respeito e o nível de amor que tem com Deus. O que é
bem claro é que Deus não quer que trabalhe no sábado.
Obviamente, não pode ter um emprego onde terá que trabalhar no pôr-do-sol de sexta-feira até o
pôr-do-sol do sábado – o dia marcado por Deus.

No mais, terá de ver que tipo de coisa que faz no sábado que tira a sua mente de Deus.
Todo o tipo de coisa que está além do pensamento de Deus, você está de fato, passando tempo
longe de Deus no dia Dele. Há bastante destas tarefas que poderemos fazê-la nos dias de
semanas sem precisar ocupar nosso tempo no sábado.

Lembre-se que o sábado é de Deus e foi um dia onde o nosso próprio Deus, cheio de
tarefas para cuidar desse universo, também deixou esse dia à nossa disposição. É um dia onde
Ele parou de trabalhar e está nos dando Sua atenção total. Que maravilha! Porque certamente
temos um Deus e um Senhor que muito trabalha, mas no dia de sábado, Eles só nos dá a atenção
Deles e não trabalham, “E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho
também”, João 5:17. Mas, no sábado, Eles estão conosco.

2. Poderemos comer fora em restaurantes?

Comentário: Não é apropriado comer em restaurantes porque haverá troca de dinheiro e
fará com que outros trabalhem para nós no dia de sábado. Isso é errado.
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3. Poderemos fazer compras, ir para a escola, ou cinema?

Comentário: O leitor pode concordar que fazendo tais tarefas, Deus não ficará envolvido
com você no sábado. Você está comerciando no dia de sábado comprando coisas e passando o
seu tempo em cinema, escolas ou fazendo compras. Por acaso não estaria fazendo suas vontades
no dia santo de Deus. Você está na realidade poluindo o dia de sábado fazendo todas essas
tarefas e trocando o dia santo que teria com Deus com um dia onde estará fazendo os seus
prazeres, “Assim diz o SENHOR: ... Bem-aventurado o homem que fizer isto... que se guarda de
profanar o sábado... E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao SENHOR, para o servirem,
e para amarem o nome do SENHOR, e para serem seus servos, todos os que guardarem o
sábado, não o profanando...”, Isaías 56:1-2, 6.

4. Então devemos também controlar
até o que falamos no sábado?

Comentário: Caro que sim! Deus mesmo
falou isso, “nem falares as tuas próprias
palavras”. Devemos tomar cuidado das coisas que
falamos no dia de sábado. É claro, um cristão tem
que tomar cuidado no que fala de qualquer jeito.
Nossas palavras tem que serem usadas para
edificar e não destruir o próximo. Mas, no dia de

sábado temos que tomar ainda mais cuidado. É o dia santo de Deus.

5. E os pensamentos?

Comentário: Sim, os pensamentos estão dentro de nós. Dentro de nossas mentes.
Poderemos certamente poluir o sábado com pensamentos ruins. Devemos adorar a Deus
fisicamente e espiritualmente. Deus quer que O adoremos em nossas mentes e corações. Note o
que Ele disse, “Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e
importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade”, João 4:23-24.

A benção da obediência

A benção que Deus nos dá não pode nem ser compara com o sacrifício de pararmos de
fazer as nossas vontades no dia de sábado. Imagina por exemplo, as bençãos que um ser todo
poderoso, que nada é impossível para Ele, pode lhe dar como benção. Não há nada
praticamente impossível que Ele não pode fazer por você.

Ele mesmo falou sobre isso, “Então te deleitarás no SENHOR, e te farei cavalgar sobre
as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó; porque a boca do SENHOR o
disse”, Isaías 58:14. O que acha? Vale a pena?

“... se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até
que não haja lugar suficiente para a recolherdes”, Malaquias 3:10. Que tal? O sacrifício que
fará em não fazer suas coisas no sábado não dá nem para comparar no que possa receber?
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Um sinal

Como lemos antes, o sábado é também um sinal que separam as pessoas de Deus das
pessoas desse mundo. Um tempo está chegando onde Deus olhará para os povos da terra e
começará a diferenciar entre os que são Dele e os que não são. É claro, Deus vai saber sem
dúvida alguma, os que são Dele. São aqueles que mantem Suas leis e mandamentos e todas
as palavras que Ele fala.

“Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo:
Certamente guardareis meus sábados; porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas
gerações; para que saibais que eu sou o SENHOR, que vos santifica. Portanto guardareis o
sábado, porque santo é para vós; aquele que o profanar certamente morrerá; porque qualquer
que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Seis dias se
trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao SENHOR; qualquer que no dia
do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de
Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre 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. E deu a Moisés (quando acabou de falar com ele no monte Sinai) as
duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus”, Êxodo 31:12-18.

A Bíblia certamente fala desse povo. Deus os chama
de eleitos, “... mas, por causa dos eleitos que escolheu,
abreviou aqueles dias”, Marcos 13:20.

Esses “eleitos” são aqueles que Deus está sempre
primeiro na vida deles, tanto do lado físico como espiritual.
Eles analisam Deus e estudam Suas palavras. Nenhum dia se
passa sem Eles pensarem em Deus. As leis e mandamentos de
Deus os consumem dia e noite. Eles se alegram em aprender
mais e mais dos ensinamentos de Deus. Eles meditam em Suas
palavras. Eles vão para cama, levantam e andam pelo dia
pensando em Deus analisando Seus caminhos para que suas
ações sejam agradáveis a Deus. Machuca eles saberem que
fizeram algo que não foi agradável a Deus. Eles estão
constantemente mudando, arrependendo-se de seus erros e
sempre voltando a Deus em humildade de espírito.

Mas quem são eles? Eles amam os mandamentos de Deus, “Porque este é o amor de
Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados”, 1 João
5:3. João fala mais, “E o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o
mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele”, 2 João 1:6.

Este povo é precioso a Deus porque “guardam os mandamentos de Deus, e têm o
testemunho de Jesus Cristo... Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé em Jesus... Bem-aventurados aqueles que guardam os seus
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mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas
portas”, Apocalipse 12:17; 14:12, 22:14.

Você será um desses eleitos de Deus?


