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Tema 1 - As origens do Dia do Senhor.

Qual é a primeira menção, as origens, do Dia do Senhor ?
Gênesis 2:
1 Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército.
2 Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse
dia de toda a obra que fizera.
3 Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra
que criara e fizera.
- Temos portanto aqui, as origens do verdadeiro Dia do Senhor : a criação do mundo.
- Neste texto, o pecado não fez ainda sua aparição no mundo (somente no próximo capítulo de
Gênesis, capítulo 3, é que haverá menção do pecado).
- Temos igualmente neste texto a especificação de qual é o dia santo : o sétimo, não o primeiro
nem qualquer outro.
- Dizer que qualquer dia pode ser dedicado a Deus como santo é completamente anti bíblico.
- Nenhuma pessoa sincera que busca se conformar com a vontade de Deus poderá encontrar
provas para isto na Bíblia.
- Temos igualmente o objetivo e o motivo : repouso, benção e santificação.
- Temos também a menção das primeiras pessoas que observaram o dia sagrado : Deus, seus
filhos (Adão e Eva e suas criaturas, pois os animais também devem repousar no sétimo dia,
Êxodo 20 :10).
- O sétimo dia, que é o sábado (que significa repouso, ver Êxodo 16 :23), foi dado para toda a
humanidade e para todas as criaturas e não para os judeus, pois neste momento (Gênesis 2) os
judeus nem existem ainda.
- O sétimo dia, o sábado, não foi dado aos homens por causa do pecado, pois como vimos acima,
no momento de sua origem o mal não se manifestou ainda na terra, por isso igualmente não tem
relação com a obra de Cristo para nossa salvação e não pôde ter sido anulado por ele.
- O sétimo dia, na sua origem, não faz parte de lei alguma, é um dom, uma graça, um presente de
Deus à humanidade. Mais tarde, como veremos, ele será integrado aos mandamentos, mas não
aqui.

Qual é a segunda menção do Dia do Senhor na Bíblia ?
- Após a saída do Egito do povo de Israel, Deus vai lhes apresentar o sábado outra vez, como
podemos constatar no capítulo 16 do livro do Êxodo.
- No capítulo 20, Deus vai integrá-lo aos 10 mandamentos.
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Exodo 20:
8 Lembra-te do dia do sábado, para o santificar.
9 Seis dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho;
10 mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum,
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem
o estrangeiro que está dentro das tuas portas.
11 Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao
sétimo dia descansou; por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, e o santificou.
- Temos aqui todos os elementos sobre as origens do sábado apresentados no livro dos Gênesis
2:
- lembra-te (pois o sábado tinha sido dado para toda a humanidade)
- o sétimo dia é o sábado (não o primeiro ou outro)
- em seis dias Deus fez o céu… (como os versos 1 e 2 de Gênesis 2)
- Deus se repousou no sétimo dia (como diz Gênesis 2 :2)
- Adão também se repousou, pois se Deus, seu pai (Lucas 3 :38 « Adão, filho de Deus »)
se repousou, seu filho o fez igualmente (Êxodo 20 :10 « Nesse dia não farás trabalho algum, nem
tu, nem teu filho… »)
- Si aqui, em Êxodo, o sábado é apresentado a Israel, ele tinha sido dado bem antes a
toda a humanidade.
- Temos aqui o motivo deste mandamento: « Porque… » (a criação)
- O sétimo dia (verso 11) é dia : de repouso, abençoado, santificado (como Gênesis 2 :3)
- Temos portanto aqui em Êxodo 20 um chamado para lembrar da criação e não um
mandamento ritual dado exclusivamente a Israel

É o domingo o sétimo dia da semana?
- Não nos deixemos enganar quando dizem que o domingo é o sétimo dia da semana, como estão
agora mudando até nos dicionários, pois segundo a Bíblia o domingo, o dia da ressurreição de
Jesus, é o primeiro dia da semana e vem depois do sétimo, o sábado, no qual até no sepulcro
Jesus descansou.
Isto está claramente nos evangelhos segundo Lucas e Mateus. Jesus morreu na sexta-feira e
disto todos estamos certos. Na tarde deste dia, ao morrer Jesus, José de Arimatéia (Lucas 23:50)
foi pedir o corpo a Pilatos o governador, par enterrá-lo com dignidade. Pilatos concedeu-o. Como
o dia da sexta-feira já estava no final e como na Bíblia o dia começa ao pôr-do-sol (ver Gênesis
capítulo 1 onde diz a cada dia da criação “foi tarde e manhã” tal dia) e não à meia-noite (não
acontece nada na astronomia à meia-noite), as mulheres, amigas de Jesus, olharam onde o corpo
fora colocado e foram comprar produtos aromáticos para lavar o corpo antes de enterrá-lo. Mas
como o dia estava acabando, elas descansaram no sábado e no primeiro dia da semana, bem
cedo, foram ao sepulcro com os produtos para limpar o corpo de Jesus. Conhecemos a história e
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sabemos que Jesus tinha acabado de ressuscitar. Assim, nos versos seguintes, que mostram
estes acontecimentos, poderemos ver claramente que para a Bíblia o dia da ressurreição de
Jesus é o primeiro, o domingo (que vem do latim “dia do senhor”), e o sétimo é o sábado, antes do
domingo. E se para uma grande parte dos cristãos hoje o domingo é um dia sagrado e querem
fazer dele o sétimo, não é por causa da criação e do descanso de Deus neste dia como lemos no
livro do Gênesis, mas por causa da ressurreição de Jesus.
Lucas 23:
52 “chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus;
53 e tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho, e pô-lo num sepulcro escavado em
rocha, onde ninguém ainda havia sido posto.
54 Era o dia da preparação, e ia começar o sábado.
55 E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro,
e como o corpo foi ali depositado.
56 Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram,
conforme o mandamento.
Lucas 24:
1 Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro,
levando as especiarias que tinham preparado.
2 E acharam a pedra revolvida do sepulcro.
3 Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus.”
Mateus 28:1 “No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria
Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.”
- Não há dúvida possível. Para a Bíblia o domingo é o primeiro dia e não o sétimo da semana e
não existe menção alguma de que Deus no primeiro dia da semana descansou, o abençoou e o
santificou, bem ao contrário, foi um dia de muita atividade este da ressurreição de Jesus.
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