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2. ABSTRACT.1
This work will address the issue of biblical rest day, the Sabbath.
We know that the Sabbath is not just one day a week, but the Bible
Sabbath is at least five types of Saturdays. The weekly Sabbath the
right day Saturday given month. And two Saturdays which is actually
a whole year known as Saturday - one of seven years and a fifty in
fifty years. We know that the Bible Sabbath is a symbol of Jesus,
not only one day of weekly guard, as some preach.

3. INTRODUÇÃO.
Uns dizem que guardar o sábado é obrigatório para todos os
cristãos, por ser um mandamento da lei de Moisés. Outros dizem que
o sábado pertencia à lei mosaica a qual já passou e com ela o sábado.
Outros guardam outros dias. Por exemplo: domingo, sexta-feira...
Outros acham que todos os dias são igualmente santos.
Veremos neste estudo o que era o sábado da velha aliança e
qual é a revelação do sábado, além da letra da bíblia.
Saberemos qual a importância de conhecemos melhor o sábado.
Isso vai além de saber se ele pertence ao passado, ou se ainda deve
ser guardado hoje.
Igualmente, ficaremos cientes por que NINGUÉM
integralmente o sábado do tempo da Lei, nos dias atuais.

guarda

Cientificaremos que a substituição da graça de Jesus, para
salvação, por execução de obras da lei tem consequências espirituais
mortais.

4. QUAIS ERAM OS DIVERSOS TIPOS DE SÁBADOS DA LEI DE MOISÉS?
O SÁBADO, (“xabbath”), é um dos itens dos dez mandamentos
da lei de Moisés. Porém, o sábado não era apenas um dia da
semana, como pensam alguns, atualmente.

1

Neste trabalho será abordada a questão do dia de descanso bíblico, o sábado. Saberemos
que o sábado não é apenas um dia da semana, mas o sábado bíblico é pelo menos cinco tipos
de sábados. O sábado semanal os sábados de dias certos de determinado mês. Bem como dois
sábados que na realidade é um ano inteiro conhecido como sábados – um de sete em sete anos
e um de cinquenta em cinquenta anos. Saberemos que o sábado bíblico é um símbolo de Jesus,
e não, somente, um dia de guarda semanal, como pregam alguns.
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Existiam pelo menos cinco tipos de sábados na lei de Moisés:
 Um sábado semanal – de sete em sete dias;
 Um sábado anual para ser comemorado de sete em sete anos;
 Um sábado cinquentenário o qual era guardado de cinquenta
em cinquenta anos.
 Um sábado comemorado no dia dez do sétimo mês;
 Um sábado comemorado no dia nove – a bíblia não cita o
mês, dar a entender que era todos os meses do ano.

Por isso a bíblia fala de “os meus sábados” por que se tratava
de diferentes tipos de sábados. Esse sábados eram

diferentes

uns dos outros.

Referência sobre a existência de sábados diversos:



LEVÍTICO 19:30 Guardareis “os meus sábados”,... Eu sou o Senhor.

Vejamos algumas diferenças do sábado atual para os
sábados bíblicos:


O

calendário

judaico,

o

qual

definia

o

sábado,

era

determinado pela rotação da lua em torno de si e envolta da
terra. Nos dias atuais o calendário é definido pela rotação
da terra em torno de si, e também em torno do sol, fato que
defini o tempo, inclusive o sábado;


O sábado semanal da lei de Moisés se estendia da tarde de um
dia até à tarde do dia seguinte – portanto, não envolvia
apenas um dia, mas dois dias consecutivos;
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Além do sábado semanal existiam outros tipos de sábados: Os
sábados ANUAIS, e os sábado de “um dia determinado”. Nos
casos dos sábados anuais, eles NÃO ERAM UM DIA DA SEMANA,
mas O ANO INTEIRO era chamado de sábado. Esses tipos de
sábados anuais eram contados de sete em sete anos, e o outro
de cinquenta em cinquenta anos;



O ritual do sábado não se limitava a guardar um dia da
semana, ou um ano inteiro, mas existiam variadas solenidades
os quais deveriam ser realizados neles. Esses eventos eram
diferentes, e dependiam do tipo de sábado o qual estava sendo
guardado. As atividades variavam dependendo se o sábado era
o da comemoração semanal, se o sábado era o comemorado de
sete em sete anos, ou se era o sábado guardado de cinquenta
em cinquenta anos...

OS SÁBADOS FAZIAM PARTE DE UM PACOTE DE SOLENIDADES FEITAS AO SENHOR:

Referência:
 LEVÍTICO 23:2, Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As solenidades do

Senhor, que convocareis, serão santas convocações; estas são as
minhas solenidades: 3 Seis dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será
o sábado do descanso, santa convocação; nenhum trabalho fareis; sábado do
Senhor é em todas as vossas habitações. 5 No mês primeiro, aos catorze do mês, pela
tarde, é a páscoa do Senhor. 6 E aos quinze dias deste mês é a festa dos

pães ázimos do Senhor; sete dias comereis pães ázimos. 8 Mas sete dias
oferecereis oferta queimada ao Senhor; ao sétimo dia haverá santa
convocação; nenhum trabalho servil fareis. 13 E a sua oferta de alimentos, será
de duas dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada
em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, um quarto de him. 15 Depois
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para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o

molho da oferta movida; sete semanas inteiras serão. 16 Até ao dia seguinte
ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então oferecereis nova

oferta de alimentos ao Senhor. 18 Também com o pão oferecereis sete
cordeiros sem defeito, de um ano, e um novilho, e dois carneiros;
holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos, e as suas
libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. 19 Também
oferecereis um bode para expiação do pecado, e dois cordeiros de um

ano por sacrifício pacífico. 28 E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis,
porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus.
29 Porque toda a alma, que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu
povo. 30 Também toda a alma, que naquele mesmo dia fizer algum

trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. 31 Nenhum trabalho
fareis; estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. 32

Sábado de descanso vos será; então afligireis as vossas almas; aos nove
do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso
sábado. 37 Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas
convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de
alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio.

A SEGUIR versículos exemplificativos das qualidades e os motivos da
determinação de cada tipo de sábado existente na lei de Moisés.

Como era o SÁBADO SEMANAL:

5
ARQ.:O SABADO E A BIBLIA ALEM DA LETRA
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:35:42.
EMAIL: revelacaodabiblia@gmail.com Site:www.revelacaodabiblia.com.br

Ele era guardado de sete em sete DIAS – de uma
tarde até à tarde do dia seguinte. Destinado a dar
descanso ao homem. Esse tipo de sábado se estendia por
dois dias consecutivos.
Referência:
 DEUTERONÔMIO 5:12 Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te
ordenou o Senhor teu Deus. 13 Seis dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho.
14 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; 15 Porque te lembrarás que foste servo na terra

do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão

forte e braço estendido; por isso o Senhor teu Deus te
ordenou que guardasses o dia de sábado.
A finalidade do sábado semanal era o descanso do povo, e
também, para relembrar a libertação da escravidão que passaram
no Egito.

Referência:

 LEVÍTICO 23:2, Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes:...3 Seis dias trabalho se
fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso...
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Sábado semanal: Comemorado de sete em sete dias da semana,
destinado

para

o

descanso

do

homem

e

comemoração

da

libertação da escravidão do Egito.

Como era o primeiro tipo de SÁBADO ANUAL: guardado
de sete em sete ANOS. Sábado destinado a dar descanso à
terra.
Referência:

 LEVÍTICO 25:2-7 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na
terra, que eu vos dou, então

a terra descansará um sábado ao

Senhor. 3 Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a
tua vinha, e colherás os seus frutos; 4 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. 5 O
que nascer de si mesmo da tua sega, não colherás, e as uvas da tua separação não
vindimarás; ano

de descanso será para a terra. 6 Mas os frutos do

sábado da terra vos serão por alimento, a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao
teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo; 7 E ao teu gado, e aos teus
animais, que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento.

A finalidade deste sábado anual era fazer descansar a terra,
enquanto, o descanso do sábado semanal era para o descanso do
homem. Aqui, o sábado era para o descanso da terra. Era um
descanso de um ANO inteiro sem semear a terra. Nesse sábado
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anual o povo viveria do que a terra e os animais produzissem
sem intervenção do trabalho humano.

LIGAÇÃO PROFÉTICO-TIPOLÓGICA COM JESUS: Como é sabido JESUS é
quem nos livra do cansaço dos nossos muitos afazeres terreno.
Jesus disse: “vide a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados
e Eu os aliviarei”.

Podemos descansar em Jesus até mesmo das coisas e tarefas
terrenas. O Senhor provê tudo para seu povo: Seja o material
seja o espiritual. Desta forma, sabemos que o sábado semanal
também é um TIPO PROFÉTICO / UMA ALEGORIA, UMA FIGURA A QUAL
APONTA profeticamente para Jesus.

Como

era

SEGUNDO

tipo de

SÁBADO ANUAL:

Sábado

guardado de cinquenta em cinquenta ANOS. Também chamado de
ano do jubileu – ano de libertação daqueles que se viram
escravizados,

e

também

era

um

ano

de

devolução

das

terras/heranças que foram vendidas.

Os sábados semanal e anual

de

sete em sete ano

destinavam ao DESCANÇO:
 O semanal – para descanso das pessoas;
 O anual de sete em sete anos – para descanso da
terra.

Por sua vez, o sábado comemorado de cinquenta em
cinquenta anos era um sábado de LIBERTAÇÃO.
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A FINALIDADE desse sábado anual “cinquentenário” era a
devolução das terras e de israelitas os quais tivessem
perdido a liberdade, sido escravizados.

A terra comprada deveria ser devolvida à tribo original
a qual pertencia.

Igualmente, as pessoas que estivessem vivendo sob o
domínio de algum senhor, (escravizadas), também deveriam
ser libertadas e retornariam livres para sua família, na
sua terra natal, na sua tribo original.

Isso

porque,

a

terra

era

uma

herança

que

devia

permanecer dentro da família original de cada tribo. De
tempos em tempos, (50 anos), a terra/herança deveria ser
restituída à família que a tinha vendido, ou perdido por
outros motivos.

Por outro lado o povo do Senhor não deveria viver como
escravo. Se isso tivesse ocorrido deveria ser liberto no
ano do JUBILEU – no sábado comemorado de cinquenta em
cinquenta anos.
LIGAÇÃO PROFÉTICO-TIPOLÓGICA COM JESUS: Como é sabido JESUS é quem
nos liberta da escravidão do pecado e nos liga à terra, à herança
eterna. Só Jesus pode livra o nosso espírito da escravidão do pecado.
Igualmente, somente Jesus nos pode conceder a herança da

TERRA

PROMETIDA. Ele é quem proporcionou o “ano do jubileu espiritual”.
Vivemos o ano da libertação e da aquisição do direito de voltar à
9
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terra prometida, à casa do Pai celestial. Portanto, vemos que o
sábado da LIBERTAÇÃO/JUBILEU é um tipo profético de Jesus.

Referência:
 LEVÍTICO 25: 8 Também contarás sete semanas de anos, “sete

vezes sete anos”; de maneira que os dias das sete semanas de
anos te serão quarenta e nove anos. 9 Então no mês sétimo, aos dez do mês,
farás passar a trombeta do jubileu; no dia da expiação fareis
passar a trombeta por toda a vossa terra, 10 E santificareis o ano

qüinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus
moradores; ano de jubileu vos será, e tornareis, cada um à sua

”possessão”, e cada um à “sua família”.
EXISTIA um QUARTO e um QUINTO tipo de sábado: SÁBADOS GUARDADOS EM
DIA ESPECÍFICO do mês:

Um era guardado no “sétimo mês, aos dez do mês” – TODOS OS ANOS.
Era um dia de sábado específico, destinado à expiação do pecado.

Referência:
 LEVÍTICO 16:27,29-31 Mas o novilho da expiação, e o bode da expiação do pecado,

cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão
levados fora do arraial; porém as suas peles, a sua carne, e o seu esterco queimarão
com fogo. 29 E isto vos será por estatuto perpétuo: no sétimo mês, aos dez do

mês, “afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis” nem
o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. 30 Porque
10
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naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos; e sereis
purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. 31 É um
sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas; isto é estatuto
perpétuo.

A finalidade desse tipo de sábado era a expiação/purificação
de pecados. Era um descanso do pecado que houvera cometido. O
SÁBADO

DO

“sétimo mês, aos dez do mês”

tinha

finalidade

ESPIRITUAL. Nesse dia era promovido o descanso dos pecados.

LIGAÇÃO PROFÉTICO-TIPOLÓGICA COM JESUS: Como é sabido JESUS é
quem nos livra do pecado. Ele é quem nos faz descansar dos
pecados. Portanto, mais uma vez, vemos que o sábado é um tipo
profético de Jesus.
O porquê profético/figurado deste sábado ser comemorado no
mês sete no dia dez:
 O número sete fala de perfeição e de descanso. Jesus é o
perfeito descanso eterno para o espírito do homem.
 O número dez fala de provação: Jesus é aquele que foi
provado

e

gratuitamente

aprovado
o

na

“perfeito

cruz

para

descanso”

nos
o

qual

fornecer
será

a

eternidade com Deus.

E o outro sábado guardado em dia específico e o guardo “aos nove do

mês”.
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 LEVÍTICO 23:32 Sábado de descanso vos será; então afligireis as vossas almas;
aos nove do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde,

celebrareis o vosso sábado.
Sábado

semanal:

envolvia

dois

dias

consecutivos.

Esse

sábado iniciava da tarde de um dia à tarde do dia seguinte.

Vemos que o sábado seja semanal, “dia determinado”, ou anual,
apontam para o SENHOR DE TODOS OS SÁBADOS.

O Sábado VERDADEIRO – o descanso único - É JESUS CRISTO, e não
um dia da semana. Os sábados semanais e anuais eram apenas
sombras, listadas na lei de Moisés, para apresentarem O
DESCANSO ETERNO em JESUS, o bem futuro que viria.

A seguir versículos falando que o sábado é apenas sombra de
coisas futuras. Que bem/coisa futura é essa para o qual os
sábados

apontavam?

Os

sábados

apontavam/profetizavam/prefiguravam a pessoa de JESUS CRISTO.

Referência sobre a existência de sombras de coisas que viriam no
futuro - dentre as quais estão os sábados:


COLOSSENSES 2:16-17 Portanto, ninguém vos julgue ... Por causa

dos dias ... Dos sábados, 17 Que são sombras das coisas
futuras, mas o corpo é de Cristo.
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5. O QUE É O SÁBADO ALÉM DA LETRA BÍBLICA? 2
A palavra de Deus não pode ser entendida pela literalidade da
letra. Necessitamos discernir a bíblia “espiritualmente e aplicando
de forma profética”, desde o livro de Gênesis até o livro de
apocalipse.
O sábado estava na lei de Moisés. Essa lei é repleta de sombras
e figuras de bens que viriam depois dela. Uma dessas “SOMBRAS” É O
SÁBADO o qual apontava para a vinda de Jesus no futuro.
VERSÍCULO SOBRE ESSA FIGURAÇÃO BIBLICA :
 HEBREUS 10:1

Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a

imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem
cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam.

comer, ou pelo beber, ou
por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, 17 Que são

 COLOSSENSES 2:16 Portanto, ninguém vos julgue pelo

sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
Pois bem, o sábado bíblico precisa ser entendido dentro de um
contexto profético. Ele é uma “figura” profética a qual aponta para
o verdadeiro descanso do homem. O sábado profetiza/tipifica/aponta
para o Senhor Jesus – o Senhor do sábado, o Senhor do descanso.
Jesus é aquele em quem podemos descansar hoje e eternamente.
A bíblia fala da existência dessas FIGURAS/SOMBRAS proféticas
de bens espirituais. Um exemplo disso é encontrado na pessoa de
“ADÃO”. Adão profetizava/tipificava/apontava para Jesus.
Vejamos esse exemplo do falar profético do Senhor dentro da bíblia,
em especial as figuras e sombras proféticas, à semelhança do sábado.
Referência:
 ROMANOS. 5:14 No entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre
aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão

o qual é figura

daquele que havia de vir.
 HEBREUS 8:3-5 Porque todo o sumo sacerdote é constituído para
oferecer dons e sacrifícios; por isso era necessário que este também tivesse
2

Maiores detalhes leia nosso estudo: A BÍBLIA ALÉM DA LETRA POR ELA MESMA...
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alguma coisa que oferecer. 4 Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco
sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a
lei, 5 Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais,
como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo;
porque foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
A bíblia trata do projeto de salvação através de Jesus.
Assim, vamos encontrar Jesus e seu “agir/ministrar” tipificado
por elementos simples e complexos.
O velho testamento, “todo ele testificam”, fala do
Senhor Jesus. Faz isso através de figuras de: animais, rituais,
pessoas, nomes, reis, festas, “sábado”, cidades, lei, números,
parábolas, enigmas, figuras diversas, etc.
Portanto, não é só o sábado que não é literal na bíblia,
mas tudo, na bíblia, é profético, ou no mínimo tem aplicação
tipológica / profética.
A bíblia “fala” a respeito do Senhor, e de seu reino, usando
coisas terrenas e materiais. Entretanto, essas “figuras
proféticas” são apenas tipos que apontam para o reino celestial.
As figuras não são o centro dos fatos espirituais em si
mesmas. Elas, apenas, apontam para fatos e situações espirituais
que viriam a ocorrer no futuro, dentro de um projeto único de
Deus, para salvação do homem.
As profecias vão se cumprindo no decorrer dos séculos. Por
terem se cumprindo deixam de ser profecia e dão lugar àquilo
sobre o qual profetizavam.
Resumindo: As profecias, os tipos passam, se cumprem com o
passar dos anos.
O sábado deixou de ser um tipo, uma profecia, uma figura de
BEM FUTURO quando Jesus o verdadeiro “SABADO” nasceu.
Quando Jesus veio ao mundo, o sábado deixou de ser UMA
profecia e passou a ser um FATO em nosso meio.
A profecia representada pelo sábado “PASSOU / SE CUMPRIU”.
Deixou de ser “sombra de bem futuro”.
A passagem de “sombra/profecia” para fato ocorreu como o
sábado, e com muitos outros rituais da lei mosaica. Isso por
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que o FUTURO profetizado, por aquelas sombras de bens futuros,
já chegou. O futuro virou presente e está cumprida a profecia
dada por aquele tipo figurativo.
O Senhor usa da tipificação não para materializar o que
é espiritual, mas para nos fazer compreender aquilo que é do
seu reino eterno. Ele disse a seus discípulos que se falasse
diretamente das coisas espirituais não as entenderiam.
Todavia, o homem, desavisado, pega os tipos “ao pé da
letra” e com isso não consegue alcançar o que está além da
letra. Não conseguem sair das sombras e figuras de coisas que
haviam de vir. Sendo que, em muitos casos, o futuro e a coisa
profetizada já chegaram. Mas, as pessoas continuam no passado
esperando acontecer o que já aconteceu.
Quem guarda, no tempo atual, o sábado cronológico está,
como que, profetizando algo que viria, sendo que Ele, (Jesus),
já veio. Ele é o nosso descanso eterno.
A sábado-profecia, PELA RAZÃO, virou o sábado cronológico,
temporal e terreno.
Os que vivem o sábado cronológico permanecem no Velho
Testamento, vivendo as figuras. Não alcançaram a profecia
contida no tipo-sábado. Permanecem aquém do véu, separados de
Deus. Ainda estão na lei de Moises, a qual, também, é um tipo
da lei perfeita: JESUS. Assim, permanecem cansados e
sobrecarregados aquém do verdadeiro descanso.
OS JUDEUS VIVIAM O SÁBADO, O QUAL APONTAVA PARA JESUS. Nós
vivemos o verdadeiro sábado. Descansamos em Jesus todos os dias.3
Ele disse que era o senhor do sábado e que era para todos os
cansados irem até Ele e encontrariam descanso. Assim, quem está em
Jesus está no descanso eterno de Deus.

O dia de descanso fazia parte da lei de Moisés. Toda a lei
aponta para Jesus, a lei perfeita.

3

JESUS É O NOSSO SABAT. Nele descansamos de tudo que nos aflige, especialmente o nosso fardo de
pecados.
MATEUS 11:28 Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
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Existem algumas particularidades interessantes e tipológicas sobre
o Sábado Mosaico como TIPO DE JESUS.
Vejamos alguns detalhes do sábado guardado pelos judeus e seus
significados proféticos, (ENTRE OUTROS).

O SÁBADO, da lei, TIPO DE JESUS:


Era o dia de descanso terreno. Mesmo sendo dia de descanso
ainda se andava e fazia algumas coisas. No sábado da lei ainda
existia pequenos trabalhos.



No sábado da lei a caminhada era curta. Pequena caminhada
terrena num descanso terreno.



O homem quando pecou recebeu além da sentença de morte recebeu
a sentença de ter que trabalhar, para poder viver.

JESUS O VERDADEIRO SÁBADO:


Jesus nosso descanso eterno.4 Tudo está consumado por Ele.
Através de Jesus é só descanso e gozo eterno. Ele fez tudo.
Somos fruto de seu penoso trabalho.



Jesus é o caminho longo que nos leva para a eternidade. Nele
caminhamos até o céu.



Jesus levou na cruz os nossos pecados e venceu a morte. O maior
trabalho é carregar o pecado e a sentença de morte. Ele fez
isso por nós. Não temos que trabalha para vivermos, para sermos
salvos, pois a salvação vem pela graça e não pelas obras do
homem.

4

LUCAS 6:5 E dizia-lhes: O Filho do homem é

Senhor até do sábado.
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6. A LEI DE MOISÉS PASSOU, NÃO É APLICÁVEL HOJE? 5
A bíblia apresenta vários exemplos de coisas
anteriores à lei de Moisés, e Deus as condenou
existência da lei mosaica. Exemplo disso: Pegar
mulher casada, mesmo antes da lei - Abimeleque,
exemplo de condenação antes da lei: Matar pessoas

as quais são
mesmo sem a
para si uma
Faraó. Outro
– Caim...

Existem fatos que se quer era citado como pecado, na lei,
e mesmo assim Deus exerceu juízo sobre pessoas por ter cometido
tais atos. Exemplo: tocar numa rocha duas vezes – Moisés. Jogar
sêmen no chão – um filho de Judá...
Aquilo que para Deus era profano, pecado sempre será profano
independentemente da lei de Moisés ter existido e ter deixado
de ser meio de salvação.
Alguns dizem que a lei já passou e com elas as ordenanças da
lei. A própria bíblia diz que onde não há lei não há transgressão.
Vejamos isso:
 Romanos 4:15 porque a lei opera a ira. Porque onde não há
lei também não há transgressão.
Ora onde não há transgressão não há juízo a ser exercido.
Correto? Sim.
Se há juízo é porque o Deus justo, que dar a cada um segundo
os seus feitos, encontrou transgressão a sua vontade. Correto? Sim.
O que é profano, o que é pecado, o que Deus abomina, não passou
a ser profano, ou pecado, ou abominável, apenas, a partir da lei
dada a Moisés.
Tão pouco deixou de ser pecado porque a lei de Moisés foi
cumprida, e em parte abolida.
Existe uma lei de Deus eterna, ou princípio do bem e do mal,
imutável. O que é abominável, o mal, para Deus, sempre foi e sempre
será detestável, independentemente da lei de Moisés.

Um sonho dado pelo Senhor em novembro de 2012. No sonho o Senhor falou o seguinte: “Existem coisas que
são ‘ANTERIORES’ e ‘POSTERIORES’ a lei de Moises.” Para mais detalhes leia nosso estudo: TIPOLOGIA
MALIGNA DO PECADO.
5
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Não houve uma abolição para o pecado com a chegada da lei da
graça de Jesus. O que houve foi o estabelecimento do perdão através
da graça de Jesus, para quem o aceitar como salvador.
Jesus não veio transformar o que é profano em algo santo ou,
espiritualmente, inócuo. O que era pecado não deixou de ser pecado
com o fim do pacto de salvação dado através de Moisés e o
estabelecimento do novo pacto de vida dado por Jesus.
Não houve uma alteração do que era profano, imundo, pecado,
em algo permitido, ou santo, no novo testamento. Tão pouco o profano
passou a ser pecado apenas com o surgimento da lei de Moisés.
Não podíamos matar roubar, adulterar, idolatrar..., antes da
lei de Moisés. Não podíamos fazer isso durante a lei de Moisés.
Também, não podemos praticar esses pecados, hoje, sem desagradar a
Deus.
Vamos chamar o conhecimento do bem e do mal de “lei eterna, ou
princípio da lei eterna”. Algo que não muda o certo em errado e o
errado em certo, com o passar do tempo cronológico, como ocorre com
a ética, com a moral, e com a lei, humana.
Vemos nas sagradas escrituras que há uma lei de Deus, anterior,
e posterior à lei de Moisés. Embora não seja mencionada, como tal,
essa lei divina existe independentemente do pacto da lei gravada nas
taboas de pedra e entregue a Moisés.
A lei
continua a
passou, ou
Jesus e se

de Moisés não passou, quanto à questão do pecado. Ela
descrever os fatos que desagradam a Deus. O que na lei
melhor, CUMPRIU, foram as figuras. Elas apontavam para
cumpriu.

Exemplo de figuras que se cumpriram em Jesus: obras para
salvação, “sábado”, sacrifícios de animais, rituais diversos, ...
Cumpriram-se porque profetizava para a verdadeira obra de
salvação, o verdadeiro descanso para o homem pecador, o verdadeiro
sacrifício que agrada a Deus – o sacrifício do cordeiro de Deus, a
nova aliança através da lei de Jesus – lei da graça...
A lei de Moisés continua “intacta”, “válida” para apontar o
pecado e para condenar o pecador, porém “INVALIDA” como meio para
salvar o homem, pois “NENHUMA CARNE” SERÁ SALVA PELA LEI DE MOISÉS,
como diz a bíblia.
REFERÊNCIA sobre a MUDANÇA DA LEI PARA AQUELES QUE SERÃO
SALVOS.
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 ROMANOS 8:2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou
da lei do pecado e da morte.
O sangue de Jesus, o seu Espírito Santo – lei da vida, nos
livra da lei de Moisés – lei que sentencia com morte aquele
que pecar.

 ROMANOS 3:21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo
o testemunho da lei e dos profetas.

A justiça de Jesus se manifestou sem a lei de Moisés.

 ROMANOS 3:27,28 Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das
obras? Não; mas pela lei da fé. 28 Concluímos, pois, que o homem é justificado
pela fé sem as obras da lei.

A lei de Moisés é a lei das obras as quais poderiam salvar. A lei de
Jesus é a lei da FÉ. Jesus é o nosso firme fundamento, Ele é a nossa
fé, nossa rocha.

 ROMANOS 6:15 Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei,
mas debaixo da graça? De modo nenhum.
Os servos estão debaixo da lei da graça de Jesus. Não estamos mais
debaixo da lei de Moisés, e de suas obras boas e más. Estamos mortos
para a lei de Moisés, por isso essa lei não é mais aplicável aos servos
do Senhor.

 ROMANOS 7:4 Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei
pelo corpo de Cristo, ...

UM MISTÉRIO: Quando alguém aceita o Senhor Jesus como seu salvador essa
pessoa entra para o corpo de Cristo. O corpo-de-Cristo nos liberta da lei de
Moisés.
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Por quê?
Resposta: Porque a morte eterna, embora vigorando desde o
pecado de Adão e Eva, foi legalmente tipificada, em condutas
tidas como pecaminosas, através da lei dada a Moisés. Essa
lei prescreve a morte para aquele que pecar. Não há previsão
de morte para quem não pecar.
Jesus embora não tenha pecado veio a morrer, por
pecados que não cometeu. Assim, um inocente morreu, e morreu
para pagar o pecado de outros. Isso gerou a primeira quebra
do império da lei de Moisés e da morte estabelecida por
ela.
Se não bastasse um inocente ter morrido por pecado não
cometido, Jesus reviveu, ressuscitou. Esse segundo fato
acabou de exterminar o poder da morte e da lei de Moisés,
sobre todos os pecadores que aceitarem a morte de Jesus no
lugar da sua própria morte. Desta forma Jesus morreu
antecipadamente pagando o pecado daqueles que o aceitarem.6

Quando alguém aceita o Senhor como salvador essa pessoa
passa a ser membro de um corpo que não mais está sujeito à
morte, por ter vencido a morte ao ressuscitar. Por ter
ressuscitado, agora, no corpo de Cristo impera a nova lei,
a lei da vida eterna.

O corpo está vivo pelo Espírito Santo da graça de Jesus.
Desta forma, estamos vivos para o Senhor, e mortos para a
lei de Moisés, e para a morte eterna, através do corpo de
Cristo.

6

O cordeiro está sacrificado desde a eternidade...
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A LEI DE MOISÉS PASSOU APENAS PARA QUEM ESTÁ NO CORPO DE
CRISTO. A lei de Moisés, a velha aliança, foi cumprida por

Jesus e substituída pela nova aliança no sangue de Jesus.
Os servos, as ovelhas de Jesus, o corpo de Jesus está isento
da lei de Moisés e suas imposições para a morte. Através de
Jesus os servos cumpriram toda a lei de Moisés e agora vivem
pela lei da graça de Jesus.
Como sabemos, mesmo com a lei da graça, o homem continua
precisando de um descanso. O descanso é JESUS – o Senhor do
sábado. Aquele que tem nos carregado em seus fortes braços e
dado descanso para nós no PRESENTE e no FUTURO.
Quanto a quem não aceitar a nova lei, a lei da graça/fé as
imposições e condenações da lei de Moisés continuam a apontar e
a regular a condenação do pecado. Por isso, O SÁBADO E AS DEMAIS
IMPOSIÇÕES DA LEI DE MOISÉS são APLICÁVEIS ÀQUELES QUE NÃO ESTÃO
DEBAIXO DA GRAÇA de Jesus.
ISTO É UM “problemão”, pois, quem não está na graça de
Jesus, ou quem caiu da graça para cumprir lei, é submetido à
lei de Moisés, e NÃO SERÁ SALVO, pois a lei de Moisés não salva.7
Quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo da condenação e
não da salvação.

7. JESUS É NOSSO EXEMPLO. ELE GUARDAVA O SÁBADO?
Resposta: Jesus e seus discípulos NÃO GUARDAVAM o sábado. ELE É
NOSSO MODELO A SER SEGUIDO. Ele mesmo disse que era o Senhor do
sábado. Temos que guarda Jesus em nossos corações e não um dia físico
semanal, ou anual.
Leiamos isso:
 MATEUS 12:8 Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor.

Também falou que era lícito fazer o bem no sábado. Ele quebrava o sábado
e curava nos sábados. Isso foi um dos motivos pelos quais Jesus foi morto.

7

ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei.
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Leiamos isso:
 MATEUS 12:12 Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por conseqüência,
lícito fazer bem nos sábados.
 JOÃO 9:14 E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos.
 LUCAS 13:14 E, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus
curava no sábado, disse à multidão: Seis dias há em que é mister trabalhar; nestes, pois,
vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. 15 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? 16 E não convinha soltar desta prisão, no dia de
sábado, esta filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás tinha presa?
 JOÃO 5:9 Logo aquele homem ficou são; e tomou o seu leito, e andava. E aquele dia
era sábado. 10 Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é
lícito levar o leito. 16 E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, e procuravam matá-lo,
porque fazia estas coisas no sábado.
 JOÃO 5:18 Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque

não só

quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se
igual a Deus.

8. OS SACERDOTES E OS DISCIPULOS QUEBRAVAM O SABADO?
Resposta:

JESUS

DISSE

QUE

OS

SACERDOTES

DO

VELHO

TESTAMENTO também QUEBRAVAM O SÁBADO:
 JOÃO 7:22 Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, no

sábado circuncidais

um homem. 23 Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não
seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem?



MATEUS 12:5 Ou não

tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no
templo violam o sábado, e ficam sem culpa?
O templo eterno é Jesus. Quem está em Jesus não será culpado
por ter “violado” o sábado. Pois, toda a nossa culpa Jesus
assumiu e pagou por elas...

OS DISCÍPULOS DE JESUS TAMBÉM QUEBRAVAM O SÁBADO.
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LEIAMOS:
 MARCOS 2:23 E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus

discípulos, caminhando, começaram a colher espigas.

24 E os fariseus lhe

disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? 27 E disse-lhes: O sábado foi

feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
 LUCAS 6:1 E aconteceu que, no sábado segundo-primeiro, passou

pelas searas, e
os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com
as mãos, as comiam.

9. DEVO CUMPRIR UM DIA DE GUARDA ATUALMENTE?

Resposta: NÃO. O apóstolo Paulo disse que ninguém deveria nos julgar em
razão de sombras de bens futuro. Entre estas sombras de coisas futuras ele citou
o sábado. Leiamos:
 COLOSSENSES 2:16 Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou
por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. 17 Que são sombras

das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
Se NÃO somos obrigados a guardar o sábado, atualmente,
não há porque inventar outro dia de guarda não
previsto na bíblia.
10.

HÁ PERIGO EM BUSCAR SALVAÇÃO POR ORDENAÇAS DA LEI?
O livro de Atos dos Apóstolos relata que certa vez
perguntaram a uns apóstolos: O que devo fazer para ser salvo? E
eles responderam: “Crê no senhor Jesus e serás salvo tu e tua

casa”.8 Também diz a palavra do Senhor que “o justo viverá pela
fé”.9 Apesar dessas passagens, e de outras tantas, as quais dizem
8

ATOS 16:31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.

9

GÁLATAS 3:11 E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela
fé.
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que a salvação é um ato da graça de Jesus, da qual nos apoderamos
pela FÉ, mesmo assim, o assunto BOAS OBRAS (por exemplo: o
sábado) tem levado muitos a “caírem da graça do Senhor”.10
Deixaram a graça e passara a praticar uma vida religiosa
envolvida em prática de boas obras com objetivo de se
aperfeiçoar e salvar.
Referências:

Nenhuma carne será justificada
diante dele pelas obras da lei,...

 ROMANOS 3:20 ...

 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o

homem não é justificado pelas
obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em
Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo,

e não pelas obras da lei;

porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será
justificada.
 MATEUS 19:25,26 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito,
dizendo: Quem poderá pois salvar-se? 26 E Jesus, olhando para eles, disselhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
“Salvar-se”, seria uma salvação do homem realizada
pelos atos de justiça feitos pelo próprio homem. A
resposta de Jesus para uma salvação do homem por si
mesmo foi: “Aos homens é isso impossível.”
Se as obras humanas pudessem salvar o homem, Jesus não
precisaria ter morrido para que nós fossemos salvos.

11.

EXISTE SALVAÇÃO POR QUE GUARDO SÁBADO?
Resposta: Não há salvação por ser cumpridor da lei de Moisés. Nem por
guardar o sábado ou outros preceitos da leis de Moisés.
Referências:

HEBREUS 10:38 Mas o justo viverá pela fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
10

GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído.
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 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem
de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie.

 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras
da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo,
para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei;
porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.
 GÁLATAS 3:10 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo
da maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em
todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. 30 Por isso nenhuma
carne será justificada diante dele pelas obras da lei...
 GÁLATAS 3:1-3 O insensatos GÁLATAS! Quem vos fascinou para não
obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi
evidenciado, crucificado, entre vós? 2 Só quisera saber isto de vós: recebestes o
Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 3 Sois vós tão insensatos
que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
 MATEUS 19:25,26 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito,
dizendo: Quem poderá pois salvar-se? 26 E Jesus, olhando para eles, disse-lhes:
Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
Como disse Jesus, salvação é impossível por obras e atos
humanos. Ninguém pode “SE” salvar pessoalmente. Para sermos
salvos precisamos da graça de Deus – chamada Jesus.
 ROMANOS 4:6,8,25 Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a
quem Deus imputa a justiça sem as obras,... 8 Bem-aventurado o homem a
quem o Senhor não imputa o pecado. 25 O qual por nossos pecados foi
entregue, e ressuscitou para nossa justificação.
 ROMANOS 3:26,28 Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para
que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 28 Concluímos,
pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
 ROMANOS 5:1,9 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus,
por nosso Senhor Jesus Cristo. 9 Logo muito mais agora, tendo sido
justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.

25
ARQ.:O SABADO E A BIBLIA ALEM DA LETRA
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:35:42.
EMAIL: revelacaodabiblia@gmail.com Site:www.revelacaodabiblia.com.br

Justificação e perdão só através do sangue de Jesus. As obras
humanas eliminam o sacrifício de Jesus por isso não são
aceitas.
 JOÃO 3:18 Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está
condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Independente de ter boas obras, ou não as ter, quem não crer
em Jesus já está condenado. Evidentemente que é possível fazer
boas obras sem ser servo de Jesus. Entretanto, as boas obras
do homem não são suficientes para garantir a salvação, ao
praticante delas.
 JOÃO 6:35 E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá
fome, e quem crê em mim nunca terá sede.54 Quem come a minha carne e bebe
o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Os servos se alimentam da palavra e do Espírito Santo, para termos vida
eterna.

 ROMANOS 9:31,32 Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei
da justiça. 32 Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da
lei; pois tropeçaram na pedra de tropeço.
Os judeus não alcançaram a justiça diante de Deus porque
queriam encontra-la através da realização de boas obras – inclusive
a guarda do sábado. Por isso, não alcançaram a misericórdia de
Deus.
Aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, está explicando que
buscar justificação através das boas obras pessoais, disponíveis
na lei, é tropeçar em Jesus e não alcançar a justiça de Jesus.

 I JOÃO 1:7 ...E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o
pecado.
Sem sangue não há purificação, justificação. É o sangue de
Jesus que nos purifica e dá acesso ao Pai. As obras humanas não
podem fazer purificação do espírito do homem.
Devemos fazer boas obras porque o senhor manda fazê-las, mas
elas não são para nossa salvação.

As boas obras
graça/glorificação.

são

meios

de

graças11,

ou

ações

de

11

Maiores detalhes leia nosso trabalho :Os meios de graça : Jejum, oração, louvor, madrugada, palavra,
clamor, fé...

26
ARQ.:O SABADO E A BIBLIA ALEM DA LETRA
Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 13:35:42.
EMAIL: revelacaodabiblia@gmail.com Site:www.revelacaodabiblia.com.br

12.

OBRAS DA LEI SUBSTITUEM O SANGUE DE JESUS PARA

SALVAÇÃO?

RESPOSTA: NÃO. Como dito anteriormente não há salvação através
de obras humanas.
O maior mal das boas obras humanas para salvar é o fato de
elas substituírem o sangue do cordeiro de Deus como meio de
salvação. Por isso Deus não as aceita como meio de salvação do
homem, porque salvação é exclusividade do sangue de Jesus.
O homem não tem como “se” salvar. Os humanos não podem
chegar diante de Deus pelos seus próprios méritos e boas obras
– NEM MESMOS AS DA LEI.
Se as boas obras humanas pudessem salvar o espírito do
homem, Jesus não precisaria ter morrido para que nós fossemos
salvos.

13.

EXISTEM OUTROS TIPOS DE JESUS – ALÉM DO SÁBADO?
RESPOSTA: SIM. Existem muitos outros objetos,
coisas ou pessoas na bíblia as quais, de alguma forma,
apontam para Jesus. Exemplos disso: Os sacrifícios
de animais, as ofertas, as festas, o sábado, a lei,
as cidades de refúgio, os reis do povo de Deus, o
sumo

sacerdote,

Melquizedeque,

o

templo,

o

tabernáculo, o maná, os profetas, a água, o pão, o
bom pastor, o caminho, a vida, o lírio dos vales, a
estrela da manhã, o sol, a luz, Sansão, Davi, Samuel,
Elias, Moisés, José, o leão da tribo de Judá, a
primogenitura, a herança, Gideão, Neemias, Jeremias,
o juiz, o legislador, a justiça, o noivo, a paz, o
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marido, o semeador, a porta, o altar, o grão, a
semente, o homem, o médico, a esperança, o cordeiro,
o remidor, Boaz, a circuncisão, o altar, a chuva, o
orvalho da madrugada, o machado, a espada, o martelo,
a pascoa, a árvore da vida, a madeira verde, a fonte,
o rio, Noé, Adão, Abraão, Isaque, os patriarcas,
etc...
NÃO HÁ COMO TRATAR DE TODOS os tipos de Jesus aqui...

14.

QUAL A OBRA, ou ATO DE JUSTIÇA, QUE SALVA O HOMEM?
Resposta: A obra/ato de justiça que salva o homem é o ato de
Jesus na cruz. Não seremos salvos por obras humanas. Salvação
não é fruto de mérito humano. Quem irá morar com Deus será salvo
da condenação eterna, pela graça de Jesus. Somos salvos por obra
da graça de Deus, e não por ações, ou obras humanas – dentre as
quais podemos citar a guarda do sábado.
VERSÍCULOS EXEMPLIFICATIVOS:

 ROMANOS 5:18 Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos
os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para justificação de
vida.
 II CORÍNTIOS 5:19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando

consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pós em nós a
palavra da reconciliação;
 HEBREUS 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que
fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte,
para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos.

15.

A LEI MUDOU PARA OS SERVOS-CORPO-DE-CRISTO?
Resposta: Sim. Estamos debaixo da lei da graça/fé de Jesus. A lei de Moisés
não é aplicável às ovelhas de Jesus.
28
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REFERÊNCIA sobre a MUDANÇA DA LEI PARA AQUELES QUE SERÃO
SALVOS. EXISTEM DUAS LEIS. Uma que salva e uma que condena:
 ROMANOS 8:2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou
da lei do pecado e da morte.

O sangue de Jesus, o seu Espírito Santo – lei da vida, nos
livra da lei de Moisés – lei que traz a morte.

 ROMANOS 3:21 Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo o testemunho da lei e dos profetas.
A justiça de Jesus se manifestou sem a lei de Moisés.

 ROMANOS 3:27,28 Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das
obras? Não; mas pela lei da fé. 28 Concluímos, pois, que o homem é justificado
pela fé sem as obras da lei.
A lei de Moisés é a lei das obras. A lei de Jesus é a lei da FÉ. Jesus
é o nosso firme fundamento, Ele é a nossa fé, nossa rocha.

 ROMANOS 6:15 Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei,
mas debaixo da graça? De modo nenhum.
Os servos estão debaixo da lei da graça de Jesus. Não estamos mais
debaixo da lei de Moisés, e de suas obras. Estamos mortos para a lei
de Moisés, por isso essa lei não é mais aplicável aos servos do Senhor.

 ROMANOS 7:4 Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei
pelo corpo de Cristo, ...

UM MISTÉRIO: Quando alguém aceita o Senhor Jesus como seu salvador essa
pessoa entra para o corpo de Cristo. O corpo-de-Cristo nos liberta da lei de
Moisés.
Por quê?
Resposta: Porque a morte eterna, embora vigorando desde o pecado de Adão e Eva, foi
legalmente tipificada, em condutas tidas como pecaminosas, através da lei dada a
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Moisés. Essa lei prescreve a morte para aquele que pecar. Não há previsão de morte
para quem não pecar.
Jesus embora não tenha pecado veio a morrer, por pecados que não cometeu.
Assim, um inocente morreu, e morreu para pagar o pecado de outros. Isso gerou a
primeira quebra do império da lei de Moisés e da morte estabelecida por ela.
Se não bastasse um inocente ter morrido por pecado não cometido, Jesus reviveu,
ressuscitou. Esse segundo fato acabou de exterminar o poder da morte e da lei de
Moisés, sobre todos os pecadores que aceitarem a morte de Jesus no lugar da sua
própria morte.
Quando alguém aceita o Senhor como salvador essa pessoa passa a ser membro
de um corpo que não mais está sujeito à morte, por ter vencido a morte ao ressuscitar.
Por ter ressuscitado, agora, no corpo de Cristo impera a nova lei, a lei da vida eterna.
O corpo está vivo pelo Espírito Santo da graça de Jesus. Desta forma, estamos
vivos para o Senhor, e mortos para a lei de Moisés, e para a morte eterna, através do
corpo de Cristo.

16.

QUAL É O SÁBADO DE DESCANSO DO HOMEM ATUALMENTE?
RESPOSTA: O descanso é aceitar a Jesus como salvador.

Disse Jesus: “Vinde a mim todos que estais cansados...
e eu vos aliviarei”.
A verdadeira boa obra “do sábado” de Deus, para o homem
descansar nela é Jesus. Jesus é o descanso, é a boa obra que o
homem deve guardar para eternamente estar com Deus.
A boa obra é crer em Jesus, as demais coisas necessárias à
salvação são acrescentados.
VERSÍCULOS:

 JOÃO 6:27-29 Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que
permanece para a vida eterna 28 Disseram-lhe, pois: Que faremos para
executarmos as obras de Deus? 29 Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de

Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou.
Jesus é o descanso eterno guardado pelo PAI e revelado na cruz...

 I JOÃO 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus
não tem a vida.
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A vida eterna é ter Jesus. Jesus É O DIA ETERNO DE DESCANSO.

17.

DEV0 FAZER OBRAS E AÇÕES DE GRAÇA EM ADORAÇÃO A DEUS?
Resposta: Sim. Entretanto, nossas obras não podem tomar o
lugar de Jesus diante de Deus.
A adoração verdadeira é TODO ATO de honra, gloria,
louvor, exaltação, lisonja, ações de graça as quais devem ser
feitas SOMENTE A DEUS.
A adoração, o louvor é fruto de ações “diversas” as quais
confessam e exaltam a existência de um Deus único, glorioso,
por isso digno de toda adoração.
Não convém aos servos criticar ou menosprezar as ações de
graça prestadas ao Senhor – SEJAM QUAIS FOREM ELAS. Primeiro
porque não somos juízes dos servos do Senhor.12 Segundo porque
Deus deixou os seus servos mais ou menos livres para fazerem
ações de graça ao Senhor, seguindo o livre arbítrio.
Por exemplo, AINDA HOJE, alguém pode guardar o sábado, não
comer carne de animais impuros, não ver televisão. Tudo isso
como ação de graça e adoração ao Senhor. Não há nada de errado
em fazermos “jejuns diversos” para nos dedicarmos à adoração,
mas isso, se e apenas, si é uma ação de graça ao Senhor.
O que não podemos é achar que iremos para o céu porque
guardo o sábado, porque não como carne de animais imundos, ou
porque não vejo TV, ou porque faço outros atos de adoração a
Deus.
Se atribuíssemos a nossa salvação a aquilo que humanamente
fazemos seria uma substituição da fé em Jesus pelas obras feitas
pelos homens. Como diz a bíblia: “O justo viverá pela FÉ”, (em
Jesus – a obra de Deus). O justo não vive pelos frutos das suas
próprias obras humanas.
Pois bem, outras pessoas poderiam agir exatamente ao
contrário dos fazedores de obras. Esses poderiam não guardar o
sábado, poderiam ver TV,13 poderiam comer qualquer carne. Agiria

12

ROMANOS 14:4,10 Quem és tu, que julgas o servo alheio? ...10 Mas tu, por que julgas teu

irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão?
13

SONHOS DEMONSTRANDO Os EFEITOS DESTRUTIVOS DA TV NA VIDA DOS SERVOS:
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dessa forma por saberem que a lei de Moisés já se cumpriu,
quanto o sábado e quanto aos animais imundos. Pois, o sábado é
Jesus – o nosso descanso, e os animais imundos tipificam
pessoas...
Outro fundamento para NÃO se abster de comer de tudo é o
fato de Jesus ter dito que “nada há que entre pela boca que
possa contaminar o homem”.
O Espírito Santo através de Paulo disse que o “fraco come
legumes e forte come de tudo” e que a “diferença entre dias e
dias” são irrelevante atualmente.
Referência:

 ROMANOS 14:2,3 Porque um crê que de tudo se pode comer,
e outro, que é fraco, come legumes. 3 O que come não despreze
o que não come; e o que não come, não julgue o que come;
porque Deus o recebeu por seu. 5 Um faz diferença entre

dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias.
Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente.

6

Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz e o que
não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come,
para o Senhor come, porque dá graças a Deus; e o que
não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus.
 MATEUS 15:11 O que contamina o homem não é o que
entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que
contamina o homem. 16 Jesus, porém, disse: Até vós mesmos
estais ainda sem entender? 17 Ainda não compreendeis que
tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora?
Conheço um servo que diz ter ficado por volta de sete anos sem televisão em sua
residência. No dia em que ele comprou uma TV e um vídeo cassete o Senhor lhe deu um sonho
dizendo que ele tinha LEVADO UMA SERPENTE VENENOSA PARA DENTRO DE SUA CASA.
Ele conta que teve, anos depois, outro sonho onde foram mostrados todos os servos
como arvores frutíferas, produtivas e frondosas. Via também que as novelas televisionadas
matavam aquelas arvores e elas ficavam somente os esqueletos seco, sem frutos e sem folhas.
Só de lembra de capítulo de novela, os crentes tinham grandes ataques epiléticos... DÁ
PARA IMAGINAR O DANO PROVOCADO PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
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18 Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina
o homem.

 MARCOS 7:15 Nada há, fora do homem, que, entrando nele,
o possa contaminar; mas o que sai dele isso é que contamina o
homem. 18 E ele disse-lhes: Assim também vós estais sem
entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra
no homem não o pode contaminar, 19 Porque não entra no seu
coração, mas no ventre, e é lançado fora,

ficando puras

todas as comidas? 20 E dizia: O que sai do homem
isso contamina o homem.



TITO 1:15

Todas as coisas são puras para os puros,

mas nada é puro para os contaminados e infiéis; antes o seu
entendimento e consciência estão contaminados.
Pois bem, por mais malefícios que as carnes imundas, a TV,
a internet, tragam ao homem isso É NADA diante do erro de

trocar O SACRIFÍCIO DE JESUS que nos salva, pelos
sacrifícios e boas obras humanas e “abstinências
diversas” as quais não pode salvar a ninguém.
Adiante... Quanto às obras, a guarda dos sábados...
Quanto a elas os servos NÃO PODEM TRANSFORMAR A SUA ADORAÇÃO
ou a AÇÃO DE GRAÇA EM IDOLATRIA.
Não podemos colocar a nossa adoração, os meus feitos, acima
da verdadeira adoração que é os atos de JESUS em nós e em nosso
favor, diante de Deus.
É um erro grave achar que vai morar no céu porque não come
carne imunda, ou porque guarda o sábado, ou outra “COISA”
qualquer. Pois, a salvação, e a santificação não é fruto dos
atos e feitos das “coisas criadas”, mas é fruto da ação do
Criador-Jesus, o qual criou inclusive a salvação e a
santificação e a nós às entregou gratuitamente.
REFERÊNCIA:
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 I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o
qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e

santificação, e redenção.
 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da
fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das
obras, para que ninguém se glorie.
A SALVAÇÃO NÃO VEM DAS BOAS OBRAS E FEITOS DAS CRIATURAS –
ENTRE AS QUAIS ESTÁ O HOMEM e seus atos de guardar o sábado e
outras coisas...
A salvação é ato exclusivo da GRAÇA DE JESUS. Se alguém
coloca a sua salvação como fruto de ação da ‘CRIATURA/HOMEM’
esse alguém estaria substituindo A AÇÃO DE DEUS PELA AÇÃO
DAQUILO QUE NÃO É DEUS. Portanto, estaria transformando em
idolatria aquilo que seria um ato de AÇÃO DE GRAÇA ao Senhor
DEUS. Essa pessoa estaria colocando no lugar dos atos de Deus,
na cruz do calvário, os atos terrenos e humanos. Seria uma
substituição do sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo pelo suor e esforço da criatura humana, os quais não podem
apagar pecados. Como sabemos sem o sangue de Jesus não há
remissão, redenção, perdão... O caminho de salvação é único, é
Jesus.
Lembrando que a salvação não vem pela lei de Moisés. A
salvação vem pela graça de Jesus. A própria bíblia diz que pela
lei ninguém será salvo, e também que “quem quer cumprir/ver pela
lei de Moisés CAIU DA GRAÇA de Jesus” – estará sem salvação.
REFERÊNCIA SOBRE SALVAÇÃO SOMENTE PELA GRAÇA DE JESUS:

 ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada
diante dele pelas obras da lei.

ROMANOS 11:6 Mas se é por graça, já não é pelas obras; de
outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras,
já não é mais graça; de outra maneira a obra já não é obra.
 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas
obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em
Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não
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pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne
será justificada.
 GÁLATAS 3:2,5 Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito
pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 5 Aquele, pois, que vos
dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, fá-lo pelas obras
da lei, ou pela pregação da fé?
“Aquele, pois, que vos dá o Espírito, ..., fá-lo pelas obras da lei, ou pela

pregação da fé?”
Isso, em outras perguntas: Alguém é batizado com o
Espírito Santo por praticar as obras da Lei? Onde está
o batismo com o Espírito Santo na vida daqueles que
estão buscando viver à lei de Moisés?
Inverteram tudo. Não é ensinado que sem o batismo com o
Espírito santo ninguém poderá ir para o reino de Deus.
Não é ensinado que quem não tem o batismo com o Espírito
Santo NÃO é de JESUS, não pertence ao Salvador. Não é
ensinado que a LEI NÃO SALVA.
Referência:

 Romanos 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no
Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se
alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é
dele.

Então vamos ficar com Jesus a graça salvadora. Se quisermos
fazer alguma coisa como ação de graça não há problema desde que
não coloquemos NOSSA AÇÃO DE GRAÇA como nosso meio de salvação.
POIS, a obra de salvação / santificação do espírito do homem é
fruto exclusivo do penoso trabalho de Jesus na cruz, e de seu
Espírito Santo diuturnamente.
No passado Deus orientou para os servos fazerem holocaustos,
festas, pascoa, “sábado”, construção de tabernáculo, templos,
lei. Através dessas orientações o ofertante, o pecador, era
aceito por Deus. Pela fé, a justiça era imputada ao realizador
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das obras determinadas. Eles alcançavam graça ao crer e praticar
as figuras das coisas futuras e eternas.
Alcançava graça porque esses símbolos e sombras de “bens”
futuros as quais apontavam profeticamente para Jesus e seu reino
que viria. Na velha aliança, os servos somente tinham as figuras
proféticas para viverem. Hoje nos temos conosco o Senhor de
todos os tipos e figuras proféticas profetizado de muitas
maneiras no passado. Jesus veio e, como no passado, é ainda
hoje, o único meio de o homem ir até Deus. Embora tenha nascido
Aquele que era apenas tipificado, ou simbolizado, no velho
testamento, ainda hoje, Ele nos fala através dos mesmos
simbolismos.
Hoje, deixamos algumas figuras, NÃO TODAS AS FIGURAS, e entramos
na era do verdadeiro descanso, e da verdadeira lei que justifica o
homem. Isso não mudou e SIM FORAM CUMPRIDAS AS PROFECIAS A RESPEITO
DAQUELAS SOMBRAS E ENIGMAS. Essas figuras apontavam para um futuro,
o qual chegou quando Jesus nasceu neste mundo.
Na bíblia tudo é mais simbólico do que literal. Até a
circuncisão, que era uma aliança de sangue,14 a qual eles faziam
literalmente, tinha significado de circuncisão do “coração” e não
do prepúcio... 15
O limite entre ações de graça e viver por fé é muito tênue e
não pode ser ultrapassado. O sacrifício do Cordeiro de Deus não pode
ser menosprezado, desprezado, multiplicado ou somado a ações
humanas. 16 O que precisamos fazer é valorizá-lo, e nos esconder Nele
Era uma aliança de sangue não só porque derramava sangue, mas, também, porque o corte que eles faziam
no membro masculino, resultava no derramamento de sangue em circulo, a semelhança de um à
aliança.
14

15

ROMANOS 2:29 Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra; cujo
louvor não provém dos homens, mas de Deus.

16 TRÊS COISAS AS QUAIS O HOMEM NÃO DEVE FAZER, CONTRA JESUS, SE O FIZER NÃO HAVERÁ
ACEITAÇÃO DE Deus .
1.

Diminuir - Desprezar a Jesus. Não querer a obra, aqui entre a incredulidade. Aqui entre os ateus, o ateísmo;

2.

Somar – colocar algo de si no sacrifício de Jesus. Crê em Jesus, mas acrescentar as boas obras e méritos pessoais
somando ao sacrifício; por exemplo: obras da lei – sábados, carne de porco etc. Aqui entre os crentes, os cristãos
que não “esperam inteiramente na graça de Jesus para alcançar salvação”.

3.

Multiplicar – apresentar outra forma de salvação, ou outro salvador, sem Jesus. (Ex.:Jeová, Maomé,Maria,boas
obras, os “ ísimos” em geral). (A porta da salvação é Jesus. A porta não é o Pai de Jesus. A porta não é a
mãe de Jesus. A porta não é o E.S de Jesus - sem Jesus. A porta não é algum dos discípulos de Jesus.
Tão pouco a porta é as obras da lei, ou boas obras do homem). Aqui entram todos os tipos de crentes
em Deus sem Jesus.
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para que Deus veja em nos o seu Filho e sua JUSTIÇA.

18.

A BÍBLIA É ENTENDIDA NA LETRA, POR ISSO SÁBADO É

SÁBADO?
Resposta: Não é verdade. A própria palavra diz que ela deve
ser discernida espiritualmente. O discernimento literal é uma
invenção dos teólogos é uma fábula, uma doutrina humana,
contrária à palavra de Deus.
POR CAUSA DA FÁBULA DO ENTENDIMENTO AO PÉ DA LETRA É QUE
MUITOS ACHAM QUE O SÁBADO DA BÍBLIA É LITERALMENTE O SÁBADO
SEMANAL. Todavia, o sábado bíblico é uma figura profética que
aponta para Jesus. Estejam certo que o sábado bíblico é maior e
além de um simples sábado semanal cronológico. A bíblia fala de
um sábado que tipifica o Senhor do descanso, o Senhor Jesus.
QUANTO AO FALAR DE DEUS...
Deus não fala como o homem fala. Caso o Senhor falasse das
coisas celestiais numa linguagem celestial não o entenderíamos.
Veja o que disse Jesus sobre um falar figurado, apoiado em
coisas terrestres:


JOÃO 3:12 Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes,
como crereis, se vos falar das celestiais?

Necessitamos entender as muitas maneiras que Deus fala.
Para facilitar o nosso entendimento, o Senhor fala, quase
sempre, de forma figurada e tipológica.17
Ignorar, ou desconhecer, “as muitas maneiras” 18 do falar
de Deus, e tentar entender a palavra do Senhor apenas pela
literalidade da letra, é trilhar por um caminho que desemboca
num erro gigantesco de discernimento da palavra de Deus.
A interpretação literal é fonte de quase todos os absurdos
teológicos, no entendimento da bíblia. Tais ensinos humanos

17

Leia nosso trabalho: A REVELAÇÃO - A BÍBLIA ALÉM DA LETRA POR ELA MESMA - AS MANEIRAS
DO FALAR DE DEUS.
18

HEBREUS 1:1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes,

e de muitas maneiras, aos pais,

pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho
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invalidam a palavra de Deus.19 O ensino da supremacia da letra
sobre a revelação da mesma é uma poderosa arma nas mãos do
inimigo dos servos.,
Alguns crentes, às vezes, conhecem a letra que mata, e a
ela se apegam ferozmente sem ir além dela. Por crerem num
entendimento apenas gramatical da bíblia não alcançam o que está
sendo revelado além da letra.
o Exemplo de entendimento diferente do que está escrito, encontrada

na bíblia, o qual pode ser usado para discernir o sábado:
Jesus disse: “Se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes
o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos”. E enfatizou: ”A minha carne
verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida”. Em
todas essas vezes não era literal. Jesus falava de maneira figurada.
VERSÍCULO:
 JOÃO 6:53-57 Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, na verdade vos digo que, se não
comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis
vida em vós mesmos. 54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a
vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55 Porque a minha carne
verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57
Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se
alimenta, também viverá por mim.

As pessoas que ouviram esse discurso de Jesus quiseram
entende-lo ao pé da letra. Por causa do entendimento literal
ficaram na confusão sem saber o que Jesus estava falando.
Por causa da falta de compreender o falar de Jesus as
pessoas o abandonaram.
Vejamos isso:
 JOÃO 6:52 Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos

pode dar este a sua carne a comer?
Pois bem, ousamos dizer que mesmo aquilo que é literal, na
bíblia, tem aplicação profética, ou não literal. Sendo assim, a
NÃO literalidade da letra da bíblia campeia, domina quase
19

MARCOS 7:13-15 Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas
fazeis semelhantes a estas. 14 E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós, todos, e compreendei. 15 Nada
há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar; mas o que sai dele isso é que contamina o homem.
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absoluta. O entendimento não literal chega bem perto de ser uma
exclusividade na palavra de Deus.
Em todo esse linguajar tipológico, bíblico, a figuração é aplicável. Pois, os
elementos citados, quase sempre, NÃO tem aplicação exata como naturalmente os
conhecemos.
o

Mais exemplos de entendimento diferente do que está escrito,
encontrados na bíblia os quais demonstram a mentira do ensino
dispensacionalista o qual prega a interpretação da bíblia ao pé
da letra.
VERSÍCULOS:

 LUCAS 22:19 E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deulho, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado; fazei isto em
memória de mim.
Jesus disse literalmente a respeito de um pão: “Isto é
o meu corpo”. O Senhor sequer disse que aquele pão
“representava” o seu corpo. Apesar disso NÃO ERA LITERAL.
Não dar para entender, que o corpo do Senhor era de fato e
literalmente aquele pão.
Os apóstolos e Jesus estavam vivendo uma tipologia
profética: O ritual da páscoa, o qual fala a respeito do
sacrifício de JESUS. Isso, por que a páscoa verdadeira é
Jesus.
Versículos com MAIS EXEMPLOS DE TIPOLOGIA BÍBLICA:
 ATOS 10:11-15 E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um
grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra. 12 No qual havia
de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. 13 E
foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. 14 Mas Pedro
disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e
imunda. 15 E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus
purificou.
C/c
 ATOS 10:28
E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem
judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros; mas Deus mostrou-me que
a nenhum homem chame comum ou imundo.
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Como vemos, nessas duas passagens bíblicas, PEDRO
ALCANÇA POR OPERAÇÃO DE DEUS QUE NÃO ERA LITERAL o
entendimento da bíblia.
A bíblia, na lei de Moisés, fala, literalmente, de
animais limpos e animais imundos. Os limpos poderiam ser
comidos pelos judeus e os imundos eram proibidos aos Judeus.
Entretanto, desmentindo o ensino de uma interpretação
literal da bíblia, APLICÁVEL TAMBÉM AO SÁBADO, o apóstolo
Pedro, entendeu, e repassou o ensino do Senhor, que animais
limpos e animais impuros, na bíblia, REPRESENTAVAM TIPOS DE
PESSOAS QUE NÃO ERAM DAS TRIBOS dos Israelitas. Pedro
entendeu que era uma alegoria a respeito de pessoas gentias
as quais Deus havia purificado.
o Repassando os exemplos de entendimento diferente do que está

escrito, encontrada na bíblia, o qual deve ser usado para discernir o
sábado:
A carne e o sangue não são carne e sangue biológicos. O
nascer de novo não é ser gerado novamente como criança. O pão
não é o pão da padaria. A casa na rocha não é uma casa de
materiais terreno para se morar literalmente. A água não é o
elemento químico H2O. O caminho para o céu não é um estrada no
solo terreno. As ovelhas do Senhor não são animais de quatro
patas, mas pessoas. A espada de Deus não é um instrumento
cortante e perfurante feito de metal, mas a palavra de Deus. O
trigo e o joio não são cereais, mas pessoas, ou a palavra
“semeada”... Etc.
Igualmente, por entendermos o uso figurativo da palavra de
Deus, sabemos que Jesus NÃO é literalmente uma rocha, mesmo o
chamando de rocha eterna.20 A tipologia da rocha como tipo de
Jesus só é aplicável quanto à solidez, imutabilidade, firmeza,
estabilidade da pessoa do Senhor. Todavia, uma rocha não serve
para tipificar o Senhor quanto ao quesito VIDA e MORTE. Pois,
uma rocha terrena não tem vida, nem poderia morrer numa cruz
pelos pecados do homem.
Só esses exemplos já são suficientes para vermos que NÃO É
VERDADEIRO O ENSINO TEOLÓGICO RACIONAL o qual prega que a bíblia
deve ser entendida tal qual está escrita, literalmente.

20

I CORÍNTIOS 10:4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual
que os seguia; e a pedra era Cristo.
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Portanto, sábado é uma figura profética que fala de Jesus o
descanso eterno para o homem.

Pois bem, a “água” do ensino racional dispensacionalista
que prega UM ENTENDIMENTO LITERAL DA BÍBLIA foi bebida por quase
todas as igrejas. Essa filosofia, que se diz fundamentada na
bíblia, prega um entendimento do falar do Senhor, apenas, pela
letra da bíblia. Esse ensino leva à cegueira espiritual21 e à
morte.
A própria bíblia adverte que a LETRA MATA.22 Sendo a letra
fonte de morte, um ensino que prega o uso só da letra é um
ensino de MORTE, ou melhor, é um ensino que está a serviço do
AUTOR DA MORTE.
Por causa do ENTENDIMENTO AO PÉ DA LETRA é que alguns
ACHAM QUE O SÁBADO DA BIBLIA É O SÁBADO SEMANAL. Outros acendem
velas tentando por luz nas trevas espirituais em que vivem.
Outros, pelo mesmo ensino letrista, não comem carne de porco.
Outros se beijam achando que isso é o osculo santo bíblico.
Outros fazem da bíblia um amuleto da sorte deixando-a aberta
em suas casas, no trabalho, em seus carros, etc. Outros, pelo
mesmo ensino, acham que um pedaço de pão literalmente se
“transubstanciou” no corpo de cristo.
De fato, os cristãos, em geral, beberam e tem bebido, em
maiores, ou menores goles, do ensino do entendimento da bíblia
ao pé da LETRA. É perceptível a contaminação proposta pelo
entendimento LETRISTA em todo o meio cristão.
A verdade é que as COISAS ESPIRITUAIS TEM QUE SER
DISCERNIDAS ESPIRITUALMENTE, E NÃO NA LETRA. O interessante é
que a própria LETRA, cheia da graça do espírito, diz isso.
A letra é um elemento NATURAL ao alcance racional do homem
natural. O homem espiritual parte da letra e vai ao Espírito
que lhe revela o que está simbolizado, tipificado, muito além
da letra que mata.
VERSÍCULOS:

21

II CORÍNTIOS 4:4 Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos... Para que lhes não
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo.
II CORÍNTIOS 3:6 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra,
mas do espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica.
22
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 I CORÍNTIOS 2:11 Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão
o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas
de Deus, senão o Espírito de Deus.
Somos dependentes do Espírito
entender o que é espiritual.

de

Deus

para

podemos

 I CORÍNTIOS 2:14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do
Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente.
Como vemos o discernimento da bíblia só pela LETRA é
um engano, é uma mentira. A palavra de Deus, conforme
ensina o Espírito de Deus, “se discerne espiritualmente”.
O ensino do discernimento da palavra de Deus ao pé da
letra é contrário ao ensino do Espírito Santo. O Espírito
diz que a bíblia se discerne espiritualmente e não
literalmente.
 I CORÍNTIOS 2:15 Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de
ninguém é discernido. 16 (b)... Nós temos a mente de Cristo. 23
A LETRA É PARA O HOMEM NATURAL, pois ele “NÃO
compreende as coisas do Espírito de Deus”. Para podermos
entender a palavra do Senhor precisamos ser ovelhas de
Jesus. Ovelhas as quais dão ouvido à voz do Senhor. Para
isso, precisamos ter nascido da água – se uma nova criatura
videndo a palavra, e também ser nascido do Espírito Santo
– pelo batismo com o Espírito Santo.
O discernimento espiritual da bíblia é para os SERVOS,
os quais receberam “a mente de Cristo”, receberam o
Espírito Santo e o governo do “Cabeça” da igreja que é
Cristo “em nós”.
Quem quer um entendimento NA LETRA não precisa ter
nascido de novo, pode usa a sua própria mente racional
teológica, para tal fim.
Espantando os exageros, a idolatria e a egolatria: Temos Jesus como nosso
cabeça, nosso governador, Cristo em nós... Temos a direção e governo do
Espírito Santo. Por outro lado, também t emos a mente de Cristo no tocante a
23

agir como Ele agia. Ele buscava o reino não deste mundo, buscava glorificar o
Pai, e fazer a vontade de Deus. Quanto ao mais continuamos humanos e mentalmente
limitados. Evidente que é impossível ao homem ter a totalidade da mente de Deus,
pois o homem é um ser criado e limitado e nunca será igual a Deus.
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Para as pessoas racionais, a bíblia é apenas mais um
livro que deve ser lido segundo a letra e a razão
gramatical.
Percebe-se que a interpretação literal da bíblia não é
ensinada nas sagradas escrituras. Por isso, o ensino da
supremacia da letra, deve ser retirado da vida dos servos,
por ser um ensino maligno, totalmente fora das verdades da
bíblia.

19.

CONCLUSÃO.
Assim, dizemos que:
 O sábado é uma figura do bem maior que viria
- Jesus. O sábado fala/profetiza de Jesus em
nós através de seu Espirito Santo. Desde que
o ser figurado/profetizado chegou ao mundo não
há mais a necessidade de vivermos a “figurasábado”. Mas, devemos viver em Jesus o
verdadeiro descanso. Hoje não há como
sacrificar
animais
no
sábado,
pois
o
sacrifício perfeito do cordeiro de Deus já foi
feito para nos conceder descanso, neste mundo
e no futuro;
 Assim, não há como cumprir, NEM PORQUE
CUMPRIR, atualmente os diversos tipos de
sábados da lei de Moisés.
Por outro lado, atualmente, NINGUÉM CUMPRE O
SÁBADO. Nem aqueles que se dizem guardadores do sábado.
Isso, porque o sábado atual não é o mesmo tipo de
sábado da lei de Moisés.
Apenas o nome “sábado” é igual ao da bíblia.
Hoje o significado e os rituais que envolviam a
guarda do sábado não são totalmente conhecidos e nem
vividos.
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Reprisando porque atualmente NINGUÉM tem como cumprir
o sábado:
 O sábado atual, semanal, não é o mesmo sábado da
lei de Moisés. O sábado de Moisés era regido pela
rotação da lua, e o nosso é determinado pela
rotação do sol. Além disso, o sábado da lei mosaica
começava na tarde de um dia e se estendia até à
tarde do dia seguinte. O sábado atual começam a
meia noite da sexta e vai até a meia noite do
sábado;
 Os sábados guardados de “sete em sete anos”, os
sábados guardados de “cinquenta em cinquenta anos” e
os sábados do “sétimo mês, aos dez do mês” não são
conhecidos. Portanto, NÃO SÃO guardados por
ninguém;
 Não existe uma linhagem sacerdotal, segundo a tribo
de Levi, no meio dos crentes sabatistas, para fazer
os sacrifícios e as solenidades dos sábados,
previstos na lei de Moisés;
 Quanto aos sábados anuais: Ninguém fica um ano
inteiro sem fazer nada guardando esse tipo de
sábado;
 Quanto ao sábado do “sétimo mês, aos dez do mês” –
Nenhum sabatista o guarda. Primeiro porque não é ensinado,
segundo porque o calendário, o “sétimo mês”, não é o mesmo mês
do calendário atual.
Finalizamos dizendo que:
Quem guarda o Senhor Jesus em seu coração guarda o Senhor
do Sábado.24 Por isso, guarda o verdadeiro sábado – além da letra
bíblica.

24 LUCAS 6:5 E dizia-lhes: O Filho do homem é Senhor até do sábado.
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Nos dias atuais não há porque guardar as sombras25 de coisas
futuras, se o futuro apontado por esses enigmas já é passado,
já se cumpriu, como no caso do sábado e da própria lei.26
Muitos chegam ao extremo de achar que irão para céu porque
são fiéis guardadores do sábado “ATUAL”, e de outros preceitos
da lei de Moisés. Com isso trocam a salvação pela graça de Jesus
por execução de obras humanas – a guarda do sábado, por exemplo
- previstas na Lei de Moisés.
Um problema extremo surge com a guarda da lei que é a perda
da obra de Jesus. Quem vive a lei buscando salvação FICA SEM O
QUE BUSCA. Porque a salvação é pela graça de Jesus e não por
obras da lei.
Referencia demonstrando a condenação/maldição para quem
vive as obras da lei, tentando se salvar:


GÁLATAS 3:10 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei

estão debaixo da maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele
que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para
fazê-las.
Referencia falando que salvação é pela graça e não pelas
obras da lei de Moisés:


ROMANOS 3:20 ... Nenhuma carne será justificada diante
dele pelas obras da lei,...



GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado
pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também
crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e

25 COLOSSENSES 2:16-17 Portanto, ninguém vos julgue ... Por causa dos dias ... Dos sábados, 17 Que são
sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
26

HEBREUS 10:1 Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos
mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam.
HEBREUS 8:3-5 Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios; por isso era
necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. 4 Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco
sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, 5 Os quais servem de exemplo e
sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo; porque foi
dito: Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
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não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei
nenhuma carne será justificada.
 ROMANOS 11:6 Mas se é por graça, já não é pelas obras; de
outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já
não é mais graça; de outra maneira a obra já não é obra.
Viver a lei de Moisés tentando com isso ser salvo é cair da
graça de Jesus. Cair da graça para a lei de Moisés é anular a
obra do sangue do cordeiro de Deus. A salvação através de Jesus
foi profetizada de muitas maneiras, inclusive pela própria lei.
Cair da graça é estar separado de Jesus. Como Jesus é o
único meio de salvação estar separado de Jesus é estar sem
salvação.
Rumo à MORTE é a direção para onde leva a pregação da guarda
do sábado nos dias atuais.
Os servos não podem trocar a OBRA DA MÃO DE DEUS – Jesus por obras feitas pela mão do homem – guarda do sábado. Se alguém
substituir o sacrifício de Jesus por atos e obras da lei de
Moisés, isso estará aniquilando o que Jesus fez para nos salvar.
Versículos:


GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que
vos justificais pela lei; da graça tendes caído.

 GÁLATAS 2:21 Não aniquilo a graça de Deus; porque, se a
justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde.
Quem busca justiça vivendo a lei, como fazia os judeus,
ficam sem a salvação de Jesus.
Nem o povo de Israel conseguiu agradar a Deus com suas obras
mosaica-legalistas. Entre as quais se encontra a guarda dos
sábados. Então, porque cometer o mesmo erro dos judeus e tentar
agradar a Deus com o cumprimento da lei de Moisés se o próprio
Deus rejeitou isso como forma de justiça?
Versículos:
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ROMANOS 9:31,32 Mas Israel, que buscava a lei da justiça,
não chegou à lei da justiça. 32 Por quê? Porque não foi pela
fé, mas como que pelas obras da lei; pois tropeçaram na
pedra de tropeço.
Os judeus não alcançaram a justiça diante de Deus
porque queriam encontra-la através da realização de boas
obras. Por isso, não alcançaram a misericórdia de Deus.
Aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, está
explicando que buscar justificação através das boas obras
pessoais, disponíveis na lei, é tropeçar em Jesus e não
alcançar a justiça de Jesus.

Quem tem Jesus cumpre a lei da graça, lei da fé. Quem crer
em Jesus aceita a nova aliança no sangue do cordeiro de Deus.
Assim, passa fazer parte do corpo de Cristo, e fica isento/livre
da aliança e das imposições/condenações da lei de Moisés.
Versículos:

 ROMANOS 8:2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo
Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.
 ROMANOS 3:27,28 Onde está logo a jactância? É excluída. Por
qual lei? Das obras? Não; mas pela lei da fé. 28 Concluímos,
pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
 ROMANOS 6:15 ... Estamos debaixo da lei, mas debaixo da
graça? ...
 ROMANOS 7:4 Assim, meus irmãos, também vós estais
mortos para a lei pelo corpo de Cristo, ...
POR FIM...
Os servos podem e devem fazer obras como AÇÃO DE GRAÇA ao
Senhor e nunca com o objetivo de ser salvo pelas suas boas
obras.
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Não compete aos servos julgar pessoas. Portanto, não podemos
falar mal de quem está fazendo ou deixando de fazer algo, por
exemplo, o sábado, ‘SE ISSO É UMA AÇÃO DE GRAÇA, SE É UM ATO DE
ADORAÇÃO FEITO PARA O SENHOR’.
Entretanto, compete aos servos ensinar qual é a forma de
“CAMINHAR em JESUS” sem anular o sacrifício salvador feito na
cruz por Jesus.
Jesus é o caminho ÚNICO que leva ao Pai. Não podemos
acrescentar coisa alguma ao sacrifício de Jesus. NEM O SÁBADO,
nem abstinências de comidas ditas imundas podem ser somados ao
sacrifício de Jesus na cruz. Tudo está consumado por Jesus e
devemos esperar inteiramente no sacrifício de Jesus, para NOSSA
SALVAÇÃO.
O que podemos fazer e o que devemos fazer
corpo vivo de Cristo SÃO OBRAS e AÇÕES DE GRAÇA
fomos apenas instrumento usado na realização
contam apenas para a gloria do dono e cabeça do
– o Senhor JESUS.

como membros do
AO SENHOR. Como
das obras elas
corpo de Cristo

Não há meritocracia humana por ter feito ou deixado de fazer
algo SOB O COMANDO E DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO DE JESUS.
SE ALGUEM GUARDAR UM SÁBADO, um jejum, FIZER UMA MADRUGADA,
um LOUVOR, UMA VISITA, UMA OFERTA OU UMA ABSTINÊNCIA QUALQUER
DEVE SABER QUE isso É APENAS UM MEIO DE GRAÇA, OU UMA AÇÃO DE
GRAÇA/adoração é uma forma de glorificar a Deus.
Também deve saber que não pode colocar seus feitos diante
de Deus buscando mérito, reconhecimento, crédito. Se buscar
aprovação por seus méritos SERÁ UM ATO IDÓLATRA e não será
aceito. Deus não aceita gloria vinda do homem. Tudo que chegar
diante de Deus tem que vir através de Jesus – o MEDIADOR único
entre Deus e os homens.
Tudo que fizermos TEM QUE APONTAR, diante de Deus, para
JESUS, e seu ministério. Se o feito apontar para atos do homem
NÃO HAVERÁ ACEITAÇÃO – à semelhança do que ocorreu com a oferta
e atos de: CAIM, NADABE E ABIU, ESAU, SAUL, ADONIAS, ABSALÃO,
JUDAS, GEAZI...
AMEM.
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20.

PEQUENO ÓSCULO SANTO DE DESPEDIDA.

Que todos nós venhamos a descansar inteiramente na
graça de Jesus para nossa salvação. Pois, Jesus é O
VERDADEIRO SÁBADO.
Que o Senhor com seu infinito amor nos dê descanso
dos nossos fardos materiais e espirituais.
Que no amor e na misericórdia de Jesus possamos
achar, individualmente, DESCANSO PARA NOSSO CORPO,
ALMA E ESPÍRITO, no presente reino, e no reino
celestial. Amém.
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