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Tema 3 - O Homem, a Terra e os Animais deveriam descançar.

A Biblia fala de assuntos atuais  :   ecologia,     saúde et proteção dos animais  
 

Gênesis 1.26
Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança;  

tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,  
sobre toda a terra .... 

 

Gênesis 2:19-20
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as 

aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria; e o nome que o homem 
desse a todos os seres viventes,  esse seria  o nome deles.  Deu nome o homem a todos os 
animais. 

Descanso   semanal   mesmo aos animais  
Exodo 20:8-11

Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.  
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus; não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu 
filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das 
tuas portas para dentro; porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que  
neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 
Deuteronômio 25:4

Não atarás a boca ao boi quando debulha. 

Proteção e descanso para a terra
Gênesis 2:5-10

Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra ... E plantou o Senhor Deus um 
jardim ..., e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte  
de árvores agradáveis à vista e boas para alimento... E saía um rio do Éden para regar o jardim 
...” 

Leviticos 25:2-7
Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra, que vos dou, então, a  

terra guardará um descanso ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua 
vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no sétimo ano, haverá sábado de descanso solene 
para a terra, um descanso ao Senhor; não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. ...  
ano de descanso  solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por  
alimento...

- Os versos bíblicos acima mostram o valor da terra e dos animais aos olhos de Deus. Ele nos 
criou à sua imagem e assim como Ele cuida de nós, nós devemos agir do mesmo modo para com 
a terra que nos foi confiada e com os animais. 
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Segundo a Bíblia, Deus é nosso pai, foi quem nos deu a vida soprando sua vida em nós (Gênesis 
2:7:  E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida; 
e o homem tornou-se alma vivente.) e a terra é nossa “mãe”, pois nosso corpo foi feito dela. 

- É a terra quem nos sustenta com alimentos e água (Gên. 2:9-10: E o Senhor Deus fez brotar da 
terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da 
vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para 
regar o jardim). Por isso devemos cuidar dela.

- Assim, o descanso de um dia cada semana não era apenas para o homem e para os animais, 
mas também para a terra, para conservá-la e isto antes mesmo da entrada do pecado, quanto 
mais agora devemos cuidar dela.

- Por milhares de anos os homens não obedeceram as leis de Deus e hoje estamos na situação 
que todos conhecem: terra degradada e só se fala em ecologia e proteção do planeta. Tarde 
demais, pois a Bíblia mostra que os homens iriam destruí-la e terão de dar contas a Ele. 

Apocalipse 11:15-18
“E os 24 anciãos ... adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-

Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na 
verdade, as nações se enfureceram; chegou, porém, e o tempo determinado para serem julgados 
os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu 
nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra.” 

Ap. 21:1
“Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram.”

Pensamos que preocupação ecológica é algo moderno. Não, Deus já tinha pensado nisto quando 
criou a terra. Deus foi tão longe nesta preocupação que após a entrada do pecado estabeleceu 
uma lei dizendo aos homens de deixarem a terra descansar um ano inteiro sobre 7, como vemos 
no texto acima. Como poderiam os homens inventar uma tal lei?

Qual será o dia sagrado na eternidade, na nova terra?

- Vimos que o dia sagrado na origem do mundo era o sétimo dia.

- De acordo com a Palavra de Deus, este continuará a ser o dia sagrado na eternidade, na nova 
terra.

Isaías 66:
22: “Pois, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão diante de mim, 

diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome.

23: E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro,  
virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor.”
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- De que época este verso fala ?

Apocalipse 21:
1:  “E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira 

terra, e o mar já não existe.

4:  Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, nem haverá mais 
pranto, nem lamento, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.

5: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E 
acrescentou: Escreve; porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.”

- Aqui está uma evidência definitiva que o sábado do sétimo dia tem suas origens na criação e é 
projeto de Deus que ele continue, hoje, e para a eternidade como dia santo. Os dois textos são 
paralelos e apresentam o mesmo vocabulário  para não deixar dúvidas.  Apocalipse 21 fala da 
restauração da terra depois da destruição definitiva do pecado (capítulo 20). 

-  O sétimo dia continuará como dia sagrado instituído por Deus e homem ou poder ou igreja 
alguma não tem o direito de mudar. Se nem Jesus ousou mudar o dia de descanso quanto mais 
os apóstolos o fariam. 

- Querido ouvinte, não deixe de escutar a Palavra de Deus, pois é a Ele que devemos dar contas 
um dia e não aos homens (Romanos 14: 10 “Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, 
por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. 11 
Porque está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda 
língua louvará a Deus. 12 Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.”)

- Estude a Palavra de Deus com oração e sinceridade e Deus vai revelar sua vontade para você.

- Não existe ordem clara de Deus para que observemos como santo outro qualquer dia que o 
sétimo. Deus nos ama e enviou seu Filho para nos salvar. Se Ele foi capaz de tanto, Ele sabe o 
que é o melhor para nós, e quando não o obedecemos estamos negando seu amor e sua ajuda. 

Que Deus o abençoe e fiquem com as palavras de Jesus, o Filho de Deus:

“Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,  esse é o que me ama; e aquele que me 
ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele.” (João 14:21)

______________________________
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