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Nunca é demais insistir nas verdades eternas do Santo de Israel, O Elohim Todo-
Poderoso (El Shaddai), aquelas verdades que perpassam o tempo de vida do homem e 
permanecem inalteradas para todas as gerações e povos. Este estudo procura centrar a 
nossa atenção num dos sinais que YHWH deu ao Seu povo: os Seus Sábados santos. 
Falando a Moisés, diz assim O Eterno Elohim: 
 

Êxodo 31:13-17 – “Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente 
guardareis meus sábados; porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas 
vossas gerações; para que saibais que eu sou YHWH, que vos santifica. 
Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós; aquele que o 
profanar certamente morrerá; porque qualquer que nele fizer alguma obra, 
aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, 
porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo a YHWH; qualquer que no 
dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o 
sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança 
perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre; porque 
em seis dias fez YHWH os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou [Génesis 
2:2-3], e restaurou-se”. 

 
Devemos prestar bastante atenção às partes sublinhadas, sabendo que a Palavra do 
Todo-Poderoso (Adonai Yeshua, O Senhor do Sábado) se aplica a todo o ser humano, 
particularmente aos que abraçaram o concerto eterno através de Yeshua HaMashiach. A 
Palavra (Yeshua) não voltou para trás vazia, antes prosperou em todos os Seus 
caminhos. Bem faremos em Lhe prestar atenção, pois Esta Palavra eterna é Yeshua, O 
Filho do Elohim de Israel e, também, a Torá do Pai. Sim, Yeshua é a Torá viva. 
 
A palavra Sábado significa “descanso”, “repouso”. E A Palavra ensina-nos que só 
poderemos entrar no descanso/repouso eterno que O Todo-Poderoso preparou para o 
povo santo que Ele separou para Si, se formos justos também (lembremos o exemplo que 
nos é relatado em Lucas 1:5-6), i.e. para que possamos ser eleitos para fazer parte da 
Israel de YHWH, o povo justo – Hebreus 4:3-4, 10, no qual devemos estar enxertados, 
como Paulo nos ensina em Romanos 11. Lembremos isto: há Um só Elohim e Pai de 
todos; um só povo salvo, a Israel de YHWH; uma só fé/testemunho, o de Yeshua 
HaMashiach e, um só baptismo, o do arrependimento nas águas – Efésios 4:4-5.  
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O Altíssimo separou para Si um só povo que, aos Seus olhos e que, vivendo segundo os 
Seus critérios (mandamentos, estatutos e juízos), deve ser humilde, obediente e justo, 
procurando servi-Lo como Ele deseja ser servido, i.e. vivendo segundo os preceitos 
contidos na Sua Lei/Torá e nas palavras dos Seus profetas, os mesmos princípios que 
Yeshua não veio ab-rogar, mas viver por eles. Para alcançar tal propósito, todo aquele 
que se intitula filho/a do Altíssimo, deve analisar a sua vida e avaliar, com sinceridade de 
coração/mente, se a sua vida se enquadra nestes padrões de vida. Só assim poderá 
entrar pela “Porta estreita” para alcançar a vida…eterna e alcançar a eleição do Pai. 
 
Tal caminho obriga o ser humano a afastar-se da maldade que está no mundo e a viver 
separado para Aquele que lhe dá vida e tudo o que necessita… e ser agradecido! 
 
Entre as muitas verdades eternas, que são imutáveis como toda a palavra que sai da 
boca do Eterno Elohim, temos a santificação do 7º dia da criação do Altíssimo. A nossa fé 
é fortalecida se estiver fundada nestas verdades eternas, verdades que perpassam reinos 
e gerações de homens e nas quais podemos confiar, porque Ele é fiel e a Sua Palavra 
deve viver em nós. Sim, confiar na santa Palavra do Altíssimo e vivermos por ela é 
estarmos seguros de obter a Sua santa aprovação e protecção. Estando fortalecidos pelo 
Espírito Santo de YHWH não podemos ser abalados pelos ensinamentos mentirosos dos 
homens, pois estaremos firmados na Verdade (a Sua Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142). 
 
Sim, os Sábados que O Todo-Poderoso santificou para Si mesmo e para o Seu povo, são 
o sinal que distingue os que O querem servir como Ele deseja ser servido e amado: 
Ezequiel 20:12, 20. Estes têm em si mesmos o sinal ou a marca do Santo dos santos, o 
Sábado, se amarem o dia que O Eterno santificou (nota: o Sábado bíblico tem início ao 
pôr-do-sol de sexta-feira e termina ao pôr-do-sol de Sábado). 
 
A promessa de um repouso milenar (de que o sétimo dia da semana é uma imagem) 
perpassa toda a Palavra do Altíssimo, apontando para o governo justo e santo do Rei 
vindouro, Adonai Yeshua, O Rei eterno. Sim, a glória de YHWH estará patente aos olhos 
das nações nesse tempo vindouro quando estiver entronizado e for adorado em 
Sião/Jerusalém. Reino milenar este em que abundarão a paz, a harmonia e a abundância 
de tudo o que é bom entre os homens e para os homens (não mais haverá guerra, por 
exemplo) e em que O Altíssimo nos garante:  
 

Isaías 11:9 – “Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, 
porque a terra se encherá do conhecimento de YHWH [a Sua Lei/Torá, cf. a 
Isaías 2:2-4], como as águas cobrem o mar”. 

 
Quando este reino milenar de Yeshua for estabelecido (no sétimo milénio), então a 
Lei/Torá tornar-se-á a Lei fundamental de todas as nações sobre toda a Terra (a 
Constituição Universal) porque “de Sião sairá a Lei” e todos os povos virão a prestar 
adoração ao Rei, em Jerusalém e a buscar a Sua Lei eterna. Caminhemos então, já hoje, 
nesta Verdade do Eterno. A Tua Palavra é a Verdade, diz-nos O Alto e Sublime em: 
 
 Salmo 119:142 – “A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade”.   
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Sendo a Sua santa Palavra imutável, temos segurança no caminho que percorremos se a 
guardarmos no nosso íntimo como guia dos nossos passos/decisões diárias. Ora, sendo o 
Sábado o quarto mandamento da eterna e imutável lei que foi dada ao homem, estamos 
seguros de não errar se o guardarmos no nosso coração/mente e na nossa vida diária. 
Por isso dizemos que nunca é demais relembrar estes preceitos ao homem: 
 

Êxodo 20:8-11 – “Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias 
trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado de YHWH 
teu Deus; não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem 
o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que 
está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez YHWH os céus e a terra, 
o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto abençoou 
YHWH o dia do sábado, e o santificou”. 

 
Contrariar ou ignorar este princípio divino é virarmos as costas à Vida. E muitos o fazem, 
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios que homens perversos 
ensinam, tendo mudado a Verdade eterna do Santíssimo Elohim, pervertendo-a. Veja-se 
o exemplo bem gritante das muitas “igrejas ditas cristãs” que mudaram a santa Lei/Torá 
do Eterno, tendo instituído o primeiro dia da semana, o Domingo, como o dia de descanso 
para o homem. Satanás é o pai de toda a mentira e continua assim a enganar a 
humanidade através dos seus agentes corrompidos. 
 
Multidões correm atrás dos falsos profetas mentirosos que estão à frente de muitas das 
grandes organizações religiosas que hoje estão no mundo, sendo assim arrastadas para 
a destruição, por culpa do próprio homem que se deixa ir para o matadouro como um 
carneiro, não cuidando de aprender a Verdade do Altíssimo para se salvar. A condenação 
dos falsos profetas está bem patente em Deuteronómio 13:1-5; Mateus 7:22-23.  
 
Onde é que está escrito na Palavra que O Sábado santo foi abolido? Em parte alguma! 
Mas os mentirosos, usando de vãs filosofias e falsos argumentos torcem a Palavra para 
sua própria perdição, arrastando muitos para o fogo que é a segunda morte – Apocalipse 
21:8. Lembremos isto: todos os que negam e subvertem o Sábado, negam O Legislador e 
a Sua obra de justiça. 
 
Se Yeshua homem tivesse mudado a Lei/Torá, desobedecendo à Lei do Pai, então Ele 
não poderia ser O nosso Salvador, pois teria violado a Lei, teria cometido iniquidade. 
Logo, se assim tivesse sucedido, Ele já não poderia ser considerado O Cordeiro sem 
mancha de pecado. Se Yeshua tivesse cometido iniquidade seria vã a nossa fé e 
esperança na Sua redenção próxima. Na realidade, um dos mais atacados preceitos 
divinos é precisamente o da guarda do Sábado santo, o quarto mandamento dos Dez.  
 
Mas Yeshua foi muito claro ao dizer-nos: 
 

Mateus 5:17-18 – “Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim 
ab-rogar [revogar; anular], mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até 
que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que 
tudo seja cumprido”. 
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Ora o céu e a terra ainda hoje são os mesmos que existiam ao tempo de Yeshua. Então, 
a Lei e os profetas continuam com a mesma validade nos nossos dias, como eram desde 
o princípio dos tempos… pois YHWH não muda! 
 
Como vimos acima, de forma bem clara, em Êxodo 31:13-17, profanarmos o Sábado 
santo é ditarmos a nossa própria sentença de morte, pois se o fizermos de forma 
consciente e voluntária, i.e. com rebeldia, seremos cortados do povo santo. Tal como 
aconteceu ao homem que decidiu ir apanhar lenha num dia de Sábado, como nos é 
relatado em Números 15:32-36.  
 
O que devemos assinalar é que o Sábado foi santificado pelo nosso Criador logo no acto 
da criação, muito antes da Lei/Torá ter sido dada de forma escrita a Israel, através de 
Moisés. Sim, este é “o dia” que O Todo-Poderoso santificou (Génesis 2:1-3), aquele que 
Ele instituiu como um sinal entre Si e o Seu povo. 
 
Uma das maiores provas da importância do Sábado perante O Altíssimo é a forma como 
o maná era distribuído ao povo enquanto andou quarenta anos no deserto. Em Êxodo 16 
é-nos relatado que a porção do maná descia dos céus à Sexta-Feira em dose dupla, mas 
no Sábado não era distribuído. Enquanto nos restantes dias da semana qualquer porção 
que sobrasse do maná ganhava bolor e estragava-se, a porção dobrada das Sextas-
Feiras não se estragava. Tudo isto YHWH fazia para que o povo respeitasse o santo dia 
do Sábado e não saísse ao campo a procurar o alimento.  
 
Esta é a prova que O Santíssimo provê todas as nossas necessidades quando Nele 
colocamos a nossa confiança. 
 
A partir do que já aqui apresentámos podemos começar por extrair algumas conclusões: 
 

 O dia santificado pelo Altíssimo, o 7º dia da semana, o Sábado (que significa 
repouso/descanso) foi feito diferente dos restantes seis dias da semana, para que 
nele descansemos e possamos estar mais disponíveis para louvar e engrandecer 
O nosso Elohim e a Sua Salvação Yeshua. 

 Este dia foi santificado pelo Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas e a Quem 
devemos louvor e obediência. Sejamos gratos pelos Seus preceitos maravilhosos. 

 É um dia para ser observado por todos os homens, como nos diz Eclesiastes 
12:13, e não só pelos da nação de Israel…assim como será no futuro reino milenar 
de Yeshua, O Rei eterno: todos os povos observarão este santo dia: Isaías 2:2-3. 

 Profanar voluntariamente o Sábado santo é rebeldia perante O Alto e Sublime e, 
como ofensa que é, é passível de morte (eterna), implicando a exclusão do povo 
santo – Êxodo 32:33. 

 O Sábado santo foi dado como mandamento perpétuo e como sinal entre YHWH e 
o Seu povo: Êxodo 31:13; Ezequiel 20:20. 

 A guarda do Sábado está bem patente no 4º mandamento da Lei dos Dez 
Mandamentos, que foi escrita pelo “dedo” do Elohim Todo-Poderoso, pelo que não 
pode ser anulada pelo homem. 

 
Também os profetas do Altíssimo falaram deste dia santo como dia deleitoso. Vejamos o 
que nos é ensinado em: 
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Isaías 56:1-2, 6-8 – “Assim diz YHWH: Guardai o juízo, e fazei justiça 
[sinónimos de Lei/Torá], porque a minha salvação está prestes a vir, e a 
minha justiça, para se manifestar [sinónimos de Yeshua]. Bem-aventurado o 
homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto; que se 
guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal… E aos 
filhos dos estrangeiros, que se unirem a YHWH, para o servirem, e para 
amarem o nome de YHWH, e para serem seus servos, todos os que 
guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, 
também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de 
oração; os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar; 
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. 
Assim diz o Senhor DEUS, que congrega os dispersos de Israel: Ainda 
ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram”. 

 
E também em: 
 

Isaías 58:13-14 – “Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade 
no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia de YHWH, 
digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem 
pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias 
palavras, então te deleitarás em YHWH, e te farei cavalgar sobre as alturas da 
terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacob; porque a boca de 
YHWH o disse”. 

 
Sim, Yeshua HaMashiach é O Sumo-Sacerdote dos bens futuros, perfeitos e eternos, que 
virá até nós segundo a Ordem de Melquisedeque. Estamos a falar de algo tão majestoso, 
sublime e perfeito que a mente do homem de hoje dificilmente compreende. No entanto, é 
isto mesmo que a Palavra nos revela, se Lhe pedirmos entendimento.  
 
Quando os falsos ensinadores ensinam que a Lei/Torá foi abolida ou que Yeshua 
“pregou” a Lei/Torá no madeiro ou que a Lei é só para os Judeus, estão a blasfemar, pois, 
como já antes vimos, a Lei/Torá do Altíssimo permanece para sempre, nada se lhe 
devendo acrescentar ou retirar. Desobedecer aos santos preceitos é buscar a morte. 
 
Se, como os falsos ensinadores dizem, a Lei/Torá tivesse sido abolida, como é que o 
profeta nos diz que todos os povos virão a adorar, em Jerusalém, de um Sábado ao outro 
Sábado e de uma Lua Nova à outra Lua Nova no reino milenar de Yeshua? 
 

Isaías 66:23 – “E será que desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado 
até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz YHWH”. 

 
Algumas passagens bíblicas são usadas pelos falsos ensinadores para denegrirem o 
Sábado em favor do Domingo, sem contudo explicarem a origem da adoração no 
Domingo: este é o dia de adoração dedicada a Tammuz, o “deus-sol” de Babilónia. Se 
pecado/iniquidade é transgressão ou ausência da Lei/Torá (“anomia”) no coração do ser 
humano (1.João 3:4), então a profanação voluntária do Sábado que YHWH santificou é 
um grave pecado! Não nos deixemos enganar. Disto poderá depender a nossa vida 
futura…ou a nossa destruição. 
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Quando em Mateus 12:8 e Marcos 2:28 nos diz que “O Filho do homem até do Sábado 
é Senhor”, porventura quererá isso dizer que Ele transgrediu o Sábado? Ou antes que foi 
Ele que instituiu o Sábado? A resposta correcta é esta: foi Ele que deu o Sábado ao 
homem e por isso mesmo o guardou também! 
 

Hebreus 4:15-16 – “Porque não temos um sumo-sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi 
tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da 
graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de 
sermos ajudados em tempo oportuno”.  
 
1.Pedro 2:20-24 – “Porque, que glória será essa, se, pecando, sois 
esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, 
isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados; pois também 
Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas 
pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O 
qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, 
mas entregava-se àquele que julga justamente; levando ele mesmo em seu 
corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os 
pecados, pudéssemos viver para a justiça [para a Lei/Torá]; e pelas suas 
feridas fostes sarados”. 

 
Sim, Este Sumo-Sacerdote ordenado segundo a Ordem de Melquisedeque é hoje O 
nosso Advogado junto do Pai. É Ele que intercede por cada um dos Seus irmãos. 
Tenhamos então confiança nas Suas promessas e aprendamos a ser-Lhe obedientes em 
todos os Seus preceitos de vida eterna. 
 

Hebreus 7:14-17 – “Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, 
e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais 
manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro 
sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas 
segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: Tu és 
sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque”. 

 
E a grande surpresa do mundo é precisamente esta – a presciência do Altíssimo, que foi 
manifesta ainda antes do mundo ter sido criado:  
 

1.Pedro 1:18-23 – “Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata 
ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição 
recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de 
um cordeiro imaculado e incontaminado, O qual, na verdade, em outro tempo 
foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes 
últimos tempos por amor de vós; e por ele credes em Deus, que o 
ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e 
esperança estivessem em Deus; purificando as vossas almas pelo Espírito na 
obediência à verdade [à Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142], para o amor fraternal, 
não fingido;  
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amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro; sendo de novo 
gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de 
Deus, viva, e que permanece para sempre”. 

 
Quando é que o ser humano compreende estas palavras e abraça esta fé? Quando é que 
se torna fiel à Palavra e aos ensinamentos do Elohim Todo-Poderoso…para seu próprio 
bem? 
 
Veja-se que o descanso do homem no 7º dia da semana e nos dias das solenidades 
anuais determinadas pelo Eterno em Levítico 23 se estendem também ao tempo de 
descanso da terra – de sete em sete anos, o ano sabático ou Shemitah, Levítico 25:4-5. 
Porém, nesse ano, os pobres podem recolher da terra o que a terra produzir, conforme às 
suas necessidades de consumo (não para negócio) – Êxodo 23:11; Deuteronómio 23:25. 
Judá foi castigado com 70 anos de exílio em Babilónia por não ter deixado a terra 
descansar durante 490 anos. Por isso recebeu um ano de exílio por cada um dos 
Shemitah’s em que a terra deveria ter repousado (7 x 70). 
 
Quais são as únicas condições em que é permitido ao povo realizar uma obra no santo 
dia de Sábado sem que tal seja considerada uma violação do santo dia? Resposta: 
somente em situações excepcionais em que a vida se sobreponha ao santo mandamento, 
como era o caso de ajudar a salvar uma pessoa ou um animal que corresse perigo de 
vida (ou prestar cuidados de saúde a alguém). Assim a vida é vista como um bem 
superior que tem precedência sobre o próprio Sábado…o que se compreende muito bem, 
pois também Yeshua curou um enfermo num dia de Sábado sem que tal constituísse uma 
violação do mandamento – Mateus 12:10-14. Sim, o sinal do Sábado no coração do povo 
do Altíssimo traduz o concerto que O Eterno estabeleceu com Israel no deserto, com a 
dádiva da Lei/Torá. É a marca de uma aliança intemporal… é o concerto que reúne em si 
mesmo o amor a YHWH sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. 
Destes dois princípios basilares dependem toda a Lei/Torá e os profetas como Yeshua 
disse: 
 

Mateus 22:36-40 – “Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus 
disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E 
o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas”.    

 
Para além de ser um sinal de fé e obediência, a guarda do Sábado santo é uma imagem 
das coisas futuras, tanto do repouso milenar com Yeshua, O Rei vindouro, como, 
igualmente, do repouso eterno nos novos céus e na nova Terra. Sim, o Sábado é o selo 
que nos distingue da larga maioria que não quer andar segundo os preceitos divinos. 
 
Só os que têm um espírito acusador com eles podem dizer que o Sábado foi abolido e 
que foi substituído pelo Domingo, instituído pelo homem e não por YHWH. Negar a 
evidência bíblica é negar mais de 2/3 da Palavra. A “igreja” de Roma e muitas das suas 
filhas evangélicas estão no caminho da desobediência e da rebeldia, ensinando a mentira 
dos homens… e não é só no que respeita ao Sábado santo. Sob que autoridade foi o 
Sábado substituído pelo Domingo? Resposta: pela autoproclamada autoridade “papal”! 
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Se desejarem saber mais sobre este magno tema bíblico consultem o trabalho “O Dia do 
Senhor”, dividido em 6 partes, e que se encontra publicado em www.kol-shofar.org (A Voz 
da Trombeta)… e outros que lá se encontram também. 
 
Possa O Espírito Santo de YHWH abrir o nosso entendimento a estas verdades imutáveis 
e santas. 
 

Óh Elohim YHWH: vem despertar alguns cujo coração/mente só Tu conheces. 
 

AlleluYAH 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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