
Os Dez Mandamentos, Certezas Para Hoje
O Quarto Mandamento

1. Oração 
2. Leitura Bíblica: Êxodo 20.8-11; Deuteronômio 5.12-15
3. Introdução
 Vejamos o que consta no quarto mandamento. O sábado deve ser “lembrado” (v. 8). O 
vocábulo usado por Moisés na Bíblia Hebraica tem um sentido muito mais extenso do que 
meramente recordar esporadicamente. Trata-se de “manter na lembrança” — ou seja, é algo que 
não podemos esquecer. O sábado deve ser “santificado” (v. 8). A ideia da Escritura é separar, 
consagrar ou tratar como sagrado. 
 A base para essa santificação é o registro da Criação; Deus trabalhou seis dias e 
descansou no sétimo (v. 11). Entendamos que essa e outras passagens (por exemplo, Gn 2.3; Êx 
31.17) atribuem a Deus características humanas, para ensinar ao povo de Deus. Nós não 
podemos entender essas descrições literalmente. Pelo contrário, como ser divino Todo-
Poderoso, Deus não fica inativo, muito menos se cansa (Sl 121.3-4; Is 40.28). O foco do texto é 
destacar Deus como modelo. Se o próprio Criador guardou o sétimo dia, nós também temos de 
guardá-lo. O modo de praticar o mandamento se encontra em Êxodo 20.9-10. Interromper o 
trabalho. Simples assim.

4. Reflexão:
 Em diversos outros momentos, o Antigo Testamento ratifica a ordenança da Criação, 
que é legalmente sancionada no Decálogo. O sábado é parte imprescindível como tempo para 
busca diferenciada de Deus, como oportunidade de descanso e comunhão do ser humano com 
seu próximo e como sinal de que Deus é fonte e garantia de todo desenvolvimento e sustento 
humano. A inserção da guarda do sábado à lista de mandamentos de Êxodo 20 simplesmente 
corrobora as ordenanças “criacionais” do Redentor de Israel e a expectativa dos profetas do AT de 
chegar um tempo em que, sob o domínio messiânico, todos os povos adorem ao Senhor, “de um 
sábado a outro”.
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 Em todos os seus ditos e feitos, do Novo Testamento, o Senhor Jesus jamais levantou a 
bandeira de revogação do quarto mandamento. Cristo tanto cumpriu quanto atualizou as 
promessas do AT (Mt 5.17-18; 2Co 1.20). A expectativa e o mandamento do Dia do Senhor 
encontram o seu cumprimento e sua contínua validade em Cristo. Isso porque o próprio Jesus 
apontou para o alívio que aquele dia representa. 
 Jesus amava curar no sábado. Isso parece claro em Lucas 13.10-17. Uma mulher 
possessa de um “espírito de enfermidade, havia já dezoito anos” é curada e glorifica a Deus. Os 
fariseus ficam furiosos com Jesus. A sua resposta: “Não deveria esta mulher ser liberta deste 
cativeiro no dia do sábado?”. Não é apropriado e correto? A criação e a redenção se encontram no 
sábado para apontar o dom gracioso de Cristo, que traz verdadeiro renovo, descanso e repouso.
 Jesus faz essas coisas por ser Ele o Senhor do sábado (Marcos 2.23-28). Ele é o doador 
do sábado, enquanto Criador. Ele é aquele de quem o sábado testifica. E, como Redentor, ele 
começou o tempo de novo por meio da ressurreição. Com efeito, no domingo da sua ressurreição, 
o tempo começou de novo; o primeiro dia da nova criação começou. O descanso sabático tem o 
seu significado assegurado no domingo da ressurreição, tornando-se, então, o dia do culto 
cristão (1 Coríntios 16.2; Apocalipse 1.10). Nós nos lembramos deste dia para o serviço do 
Senhor em culto e misericórdia, em resposta ao bom mandamento de Deus e ao gracioso dom de 
Cristo.
 Nós que confiamos em Jesus não apenas encontramos descanso para a nossa alma de 
domingo a domingo, mas também temos a promessa de entrarmos no descanso sabático final 
(Hebreus 4.9-10). 
 A nossa oração é que, de forma especial, o Senhor traga descanso e paz à sua vida hoje e 
esperança n'Ele para o futuro.

5. Finalizando...
 1) Compartilhe com a família pelo menos uma razão para descansar no Senhor; 
 2) Clame ao Senhor por paz, alento e descanso para o seu coração;
 3) Declarem o seu amor da seguinte forma: 
 - famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração de amor a quem está  
na sua  direita (abrace);
 - famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor um ao outro (abrace);
 - devocional individual: reconheça, diante de Deus, que apenas n’Ele você pode 
encontrar descanso. Ele é o nosso sábado.
 O que você faz para honrá-la?;
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