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Quando foi instituído o sábado como dia de descanso? 

Génesis 2:1-3. Na criação dos Céus e da Terra, Deus abençoou e santificou o sétimo dia.

Como honrou Deus o Sábado na lei dos Dez Mandamentos? 

Êxodo 20:8-11. Deus diz à Humanidade para se lembrar, sabendo que este seria um 
dia esquecido por muitos. Se o Sábado nunca tivesse sido esquecido, a Humanidade 
nunca se teria esquecido do Criador. Este é o único mandamento que tem o título, o 
nome e o domínio do Legislador, tal como acontecia com os selos antigos (Sábado,  
Shabbat, significa “descanso”. “Abençoar” pode significar mudar o nome de algo ou de 
alguém para melhor: Génesis 32:22-32. “Santificar” significa separar para uso santo, ou 
honrar com a presença de Deus: Êxodo 3:1-5).

Que convite é feito à Humanidade pelo primeiro dos três anjos de Apocalipse 14? 

Apocalipse 14:6 e 7. Este anjo (ou mensageiro) convida a Humanidade a temer Deus, 
a dar-Lhe glória, e a adorá-l’O como o Criador dos Céus, da Terra, do mar e das fontes 
das águas.  

Que caráter especial concedeu Deus ao Sábado? 

Ezequiel 20:12, 20. O Sábado é um sinal entre Deus e o Seu povo. É por guardarem o 
Sábado que os filhos de Deus sabem Quem Ele é, e conhecem a Sua obra de santificação 
na sua vida. 

Qual era o costume de Jesus? 

Lucas 4:16, 31. Jesus ia à sinagoga e ensinava aos sábados.  

O que disse Jesus ao avisar os Seus discípulos sobre as perseguições que aconte-
ceriam muito depois da Sua morte? 

Mateus 24:20. Jesus disse que deveriam orar para que a sua fuga não ocorresse nem 
no inverno, nem no sábado. 

O Sábado foi abolido no Novo Testamento? 

Mateus 5:18; Tiago 2:10. Não. O Sábado está em vigor, assim como toda a lei dos 
Dez Mandamentos.

Sábado: O Sinal  
de Deus Aqui está a paciência dos san-

tos, aqui estão os que guardam 
os mandamentos de Deus e a fé 

de Jesus. Apocalipse 14:12
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