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Apesar de ser um dos pilares da fé e da obediência de todos os que buscam a Verdade 
do Eterno (a Sua Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142), consagrado desde a criação do mundo e 
depois transcrito no 4º mandamento da chamada Lei dos 10 Mandamentos, muitos ainda 
hoje continuam a desculpar-se com as “obrigações” impostas pela sociedade humana que 
os leva a não respeitarem a vontade soberana do Elohim YHWH, O Todo-Poderoso no 
que respeita à santidade deste dia. 
 
Reparemos que só nos estamos a referir aos que podendo e devendo guardar o santo 
mandamento não o fazem voluntariamente. Estes, mesmo afirmando-se “cristãos” ou 
crentes em Yeshua HaMashiach receberão a recompensa pela sua rebeldia e 
comportamento condescendentes. Porquê? Porque ainda que se afirmem crentes, a 
verdade é esta: ainda não estão verdadeiramente convertidos a Yeshua, pois se o 
estivessem, obedeciam-Lhe e ao Pai! 
 
Esta é uma luta espiritual que vem sendo travada há muitos séculos. Ela tornou-se mais 
evidente após a partida dos apóstolos de Yeshua HaMashiach. O apóstolo Paulo alertou 
para que muitos sob uma falsa capa de santidade haveriam de contaminar as sãs 
doutrinas, infiltrando-se no rebanho como “lobos devoradores”. Desde então, o número 
destes lobos tem-se multiplicado. Por isso muitas das chamadas “igrejas evangélicas” dos 
nossos dias também seguem a doutrina do Domingo imposta pela grande prostituta 
católico-romana. Por isso Paulo nos deixou este alerta: 
 

2.Coríntios 6:15-18 – “E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte 
tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?  



   www.kol-shofar.org      

 PROFANANDO O SÁBADO ??? 2 

 
Porque vós [os fiéis e obedientes] sois o templo do Deus vivente, como Deus 
disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão 
o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não 
toqueis nada imundo, e eu vos receberei; e eu serei para vós Pai, e vós sereis 
para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso”. 

 
Estas palavras são bem claras. Todo o crente sincero que crê na Palavra do Altíssimo e 
procura andar, por fé/fidelidade, segundo o Seu conselho (os Seus preceitos de vida 
eterna, a Sua Lei/Torá), não se deve misturar com os que são ímpios e escarnecedores. 
YHWH ordena que nos apartemos deles. Não nos devemos apartar deles sem, porém, os 
alertarmos para o grave risco que eles correm se persistirem em agravar a Vontade do 
Elohim YHWH, conforme nos diz Ezequiel 3:18-21. 
 
Assim, desde já podemos perguntar: o que é que está destinado aos que são 
desobedientes? A resposta está bem patente nas Escrituras: o seu fim é a condenação e 
destruição no lago de fogo e enxofre de que nos falam Apocalipse 20:15 e Mateus 25:41. 
Deles não haverá mais memória. E porque se fizeram perversos não herdarão a vida 
eterna. Sim, não temos dúvidas acerca destas afirmações porque a Palavra é muito clara 
no que respeita à obediência que é devida ao santo caminho do Altíssimo no qual andam 
todos os que são justos – Isaías 30:21.  
 
Como sabemos, o maior exemplo que devemos seguir nas nossas vidas é o modo como 
viveu O Justo (Yeshua HaMashiach), a Sua “halacha” [a forma como Yeshua entendia e 
aplicava a Torá na Sua vida], bem como os Seus discípulos. Não andou Ele em total 
obediência aos preceitos do Pai? Claro que sim, senão não poderia ser considerado O 
Cordeiro de YHWH que tira o pecado do mundo, O Salvador. Senão, o Seu sacrifício não 
seria aceite no trono da majestade do Todo-Poderoso. Senão, os nossos pecados não 
seriam cobertos/apagados pelo Seu sangue, e logo a nossa fé seria vã. 
 
Assim, só temos um caminho pela frente através do qual podemos herdar a vida eterna 
que é vivermos por fé e por obediência nos preceitos de vida de YHWH e guardar em nós 
o testemunho do Santo de Israel, o que nos é confirmado em Isaías 8:16, 20 e Apocalipse 
14:12. Estes são os dois pilares da santidade, através dos quais podemos alcançar o 
justo galardão: a vida eterna. 
 
Neste aspecto tão basilar para a nossa salvação como é a guarda dos Sábados santos, 
tanto os semanais quanto os anuais (as solenidades de YHWH descritas em Levítico 23), 
devemos aprender também com o exemplo dos filhos de Judá, os guardiões da Torá, que 
sempre se mantiveram fiéis aos preceitos sagrados, a Torá, e a quem foram confiados os 
oráculos do Altíssimo (Actos 7:38; Romanos 3:2; Hebreus 5:12; 1.Pedro 4:11). Sim, Judá 
é o filho mais velho da parábola do filho pródigo, aquele que nunca saiu da casa do Pai. 
 
Muitos (des)crentes de hoje continuam a apegar-se à mentira, e a ensiná-la, usando como 
argumento que Yeshua HaMashiach “trabalhou” no dia de Sábado quando neste dia 
curava enfermos. Iremos ver se assim foi. Porém, desde já advertimos que se lermos os 
textos de forma superficial, certamente seremos conduzidos a deles extrair conclusões 
superficiais, erradas. 
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Yeshua HaMashiach veio ensinar a Torá no seu verdadeiro espírito (cf. a Salmo 40:7-11) 
e não como os homens a entendiam ou deturpavam com as suas tradições e 
“mandamentos” (takanot). Ele concordou com a maioria dos ensinamentos e 
interpretações da escola rabínica de Hillel, em oposição, na generalidade, aos 
ensinamentos e interpretações da escola de Shamai cujos seguidores vigiavam sobre Ele 
para terem algo de que O acusarem como sendo violações da Lei/Torá. Em vão o fizeram 
pois O Mestre era O Senhor da Torá e Senhor do Sábado. Yeshua contrariou-os bem 
como aos seus preceitos humanos: 
 
 Mateus 12:8 – “Porque o Filho do homem até do sábado é Senhor”. 
 
Porque é que O Filho do homem é Senhor do Sábado? Porque foi Ele, ainda na condição 
de Verbo divino que criou todas as coisas e instituiu o próprio Sábado para descanso do 
ser humano e animais, santificando este dia. Daí não é de admirar que todas as acções 
que Yeshua HaMashiach realizou nos Sábados estivessem de acordo com o espírito da 
Lei/Torá, no entendimento que a corrente ortodoxa rabínica de Hillel tinha dela.  
 
De resto, o 4º mandamento da chamada Lei dos 10 Mandamentos diz textualmente isto: 
 

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”. 

 
Este foi o tropeço em que caíram e continuam a cair muitos dos que se dizem cristãos e 
que trocam o Sábado santo pelo Domingo (em inglês: Sun-day, dia do Sol, crença 
proveniente dos povos pagãos da antiguidade, desde a rebelde Babilónia e da sua 
adoração ao “deus-sol” Tamuz). Como é possível que ainda hoje a grande meretriz 
romana e muitas das suas filhas evangélicas, a Babilónia dos nossos dias, continuem a 
enganar os povos com esta mentira, sendo que o Sábado é um sinal entre YHWH e o Seu 
povo – Êxodo 31:13; Ezequiel 20:12, 20? 
 
E uma coisa é certa: se não tivermos o sinal, a marca do Altíssimo Elohim sobre nós (o 
Sábado santo), então certamente temos a marca ou sinal da besta (o Domingo). Como 
podemos ser aceites por YHWH se transgredimos, voluntariamente, a Sua Lei? 
 
Continuando a ler a narrativa de Mateus podemos ler este episódio ocorrido num dia de 
Sábado: 
 

Mateus 12:10-13 – “E, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada; 
e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? 
E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se 
num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela, e a levantará? Pois, 
quanto mais vale um homem do que uma ovelha?  
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É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele 
homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra”. 

 
Ao curar este homem e ao fazer curas e maravilhas no dia de Sábado Yeshua 
HaMashiach estava a profanar o Sábado santo? Claro que não! Estava Ele a “trabalhar” 
no santo dia de Sábado? Claro que não, pois o conceito de trabalho deve ser 
compreendido como o esforço que os seres humanos empregam para angariar o seu 
sustento diário. Por isso O Eterno nos manda que trabalhemos seis dias e descansemos 
no sétimo para restaurar as nossas forças e podermos continuar a ser produtivos e ter 
saúde, sabendo porém que este dia deve ser reservado para Ele, para que Ele nos veja 
como filhos obedientes. Lembremos e guardemos na nossa mente o que Ele nos diz 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”. 

 
Lembremos: para que o Sábado se torne num dia deleitoso nas nossas vidas, nunca 
devemos jejuar num Sábado, excepto no Sábado anual do “Yom Kippur” (Dia da 
Expiação). 
 
Voltando à passagem de Mateus 12:10-13 acima reproduzida podemos entender que o 
exercício da cura de um ser humano ou o socorro a um animal ou a uma pessoa deve 
sobrepor-se ao Sábado, pois tal representa o que Yeshua disse: “é lícito fazer bem num 
dia de Sábado”. Assim, Ele demonstrou que os actos que estejam ligados ao socorro de 
alguém que esteja em aflição, ou actos praticados na promoção da saúde de algum ser 
humano ou animal, são actos que se sobrepõem ao Sábado, não o profanando. Por 
outras palavras: a vida sobrepõe-se ao Sábado. Nestes casos, não há profanação do 
santo dia, pois não devem estes actos ser entendidos como trabalho, mas como prática 
do bem. 
 
Mas as respostas de Yeshua HaMashiach foram ainda mais longe pois Ele apontou o 
facto de David e seus homens terem entrado no Templo para comerem os pães da 
proposição que só era lícito serem comidos pelos sacerdotes. Porque o fez David e seus 
homens? Porque tiveram fome. Fizeram-no para restaurarem as suas forças. E isso não 
lhes foi imputado como pecado: Mateus 12:3-4. Yeshua também lhes apontou que os 
sacerdotes trabalhavam aos Sábados no Templo e isso não lhes era imputado como 
pecado: Mateus 12:5. 
 
Sim, Yeshua HaMashiach proclamou ali mesmo que Ele era maior do que o Templo. Ele 
era O Senhor dos senhores. Ele era O Verbo divino que veio até nós em carne. Só que os 
do Seu tempo não O compreenderam. Mas, pelos vistos, muitos ainda hoje continuam a 
ser dirigidos pelo mesmo espírito de rebeldia e a acusá-Lo de ter trabalhado no santo dia 
de Sábado, mostrando assim que se tivessem vivido no tempo de Yeshua também O 
teriam acusado de ter violado/profanado o santo dia de descanso. 
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Também é errado pensar que com as respostas de Yeshua, Ele anulou a validade 
intemporal do Sábado. De forma alguma. Ele não o fez porque Ele mesmo disse que 
“nem um jota ou um til se omitirá da Lei sem que tudo seja cumprido” – Mateus 5:18. 
Também este argumento falacioso cai pela base perante as palavras de Yeshua. 
 
Sim, os discípulos de Yeshua HaMashiach estariam a violar o santo mandamento do 
Sábado se, ao colher espigas, estivessem a executar um trabalho, o que não era o caso. 
Ainda hoje alguns obreiros espiritualmente cegos apontam que Yeshua trabalhou no 
Sábado quando executava curas, violando assim o Sábado. Estão espiritualmente cegos. 
E quando um cego conduz outro cego ambos caem na cova (i.e. caem no erro e nos erros 
das religiões instituídas pelos homens e nas suas regras absurdas). Estes são os que 
ensinam os seus rebanhos que o dia santo é o Domingo, por exemplo. Quem lhes 
conferiu autoridade para alterar a Palavra do Eterno? São néscios. E porque ensinam a 
mentira estão destinados à destruição no lago de fogo e enxofre – Apocalipse 21:8. 
 
Nas leis dos homens, a Torá oral dos rabis e fariseus (i.e. a Gemara e a Misha que 
juntamente constituem o Talmude e englobam as interpretações dos homens acerca da 
Torá), certos actos eram esmiuçados a tal ponto que o simples acto de extrair e separar o 
grão do interior da espiga mesmo que fosse para saciar a fome num dia de Sábado era 
considerado “trabalho”. Ora a Lei/Torá de YHWH diz que é legítimo colher frutos num dia 
de Sábado na quantidade necessária para saciar a fome de cada um, mas não em 
quantidade que desse para ir vender ao mercado (o que seria furto). Assim dispôs O 
Eterno, para que os pobres fossem atendidos nas suas necessidades básicas, como a de 
matar a fome. Por isso Yeshua defendeu os Seus discípulos e declarou inválidos os 
entendimentos da Torá oral (os preceitos e tradições dos homens), acusando-os de 
serem condutores cegos. E: 
 

Mateus 23:23-27 – “Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que 
dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da 
lei, o juízo [de YHWH], a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer estas 
coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos! Que coais um mosquito e 
engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que 
limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de 
iniquidade. Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para 
que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! 
Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente 
parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de 
toda a imundícia”. 

 
Yeshua HaMashiach demonstrou bem que muitos preceitos dos homens (os seus 
takanot) violavam os santos mandamentos do Pai. Através de milagres Ele invalidou 
muitos dos preceitos e tradições dos homens. Tal foi o caso da cura de um cego de 
nascença num dia de Sábado. Que fez Ele? 
 

 Produziu lama com o Seu cuspo (que os fariseus entendiam ser trabalho) 

 Colocou essa lama nos olhos de um cego (idem) 

 Mandou que esse cego fosse lavar os olhos num tanque que estava a uma 
distância superior ao caminho de um Sábado (distância por eles instituída). 
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Todas estas “operações” violavam as leis instituídas pelos homens.  
 
Assim, através de um acto magistral e sobrenatural, Yeshua contrariou os preceitos dos 
homens num dia de Sábado, anulando-os. Com este acto maravilhoso Ele cumpriu a 
profecia que apontava que Ele viria para dar vista aos cegos. Também, para escândalo 
dos fariseus que ali estavam, curou um paralítico da sua enfermidade permanente num 
dia de Sábado, e ordenou-lhe: “toma a tua cama e vai para casa” – Mateus 9:6.  
 
Mas os “fariseus” de hoje continuam a ter o mesmo espírito que os do tempo do Messias 
Yeshua, pois continuam a contradizer a Palavra escrita que chegou até nós para nosso 
ensino. São desprezíveis. Fazem o trabalho do adversário das almas. 
 
Tanto os fariseus do tempo de Yeshua como os actuais têm um entendimento enviesado 
das Escrituras devido às suas tradições (ou ao que lhes foi ensinado nos seminários), o 
que os afasta da Verdade que O Eterno quer que seja o escudo da fé em cada um dos 
Seus filhos. 
 
Assim, quando dois mandamentos nos parecem conflituantes devemos interrogar as 
Escrituras e O Espírito do Altíssimo para que nos esclareçam e encaminhem na verdade 
que devemos seguir para estarmos em conformidade com a Sua Vontade. O propósito de 
Yeshua foi bem claro: Ele defendeu os Seus discípulos contra a acusação que lhes era 
movida pelos fariseus da escola de Shamai. Yeshua sabia que os Seus discípulos 
estavam a violar os preceitos/tradições dos homens, a Torá oral, mas deixou que o 
acontecimento se produzisse para então dar o Seu ensinamento, citando o que David e 
seus homens fizeram quando comeram os pães da proposição destinados aos sacerdotes 
do Templo, porque tinham fome, e também, com a necessidade de socorrer um animal 
que havia caído num valado num dia de Sábado, e que dali devia ser prontamente 
retirado para que não perecesse. Também o trabalho dos sacerdotes no templo, quando 
realizado aos Sábados, não era entendido como sendo trabalho, mas sim o ofício de 
servir a YHWH no local que Ele escolheu para ali ser exaltado O Seu Santo Nome. 
Também os sacerdotes podiam praticar a circuncisão nos bebés ao 8º dia de suas vidas 
se esse dia coincidisse com um Sábado, sem que isso fosse considerado trabalho, o que 
prova que o sinal do concerto feito com Abraão (a circuncisão do prepúcio) podia ser 
executado pelos sacerdotes sem que tal representasse uma violação do 7º dia.  
 
Por tudo isto, Yeshua deixou-nos este ensinamento: 
 

Mateus 12:7 – “Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero, e 
não sacrifício, não condenaríeis os inocentes”. 

 
O caminho que Ele nos propõe é baseado na misericórdia, no amor, na paz, na fé e na 
obediência aos preceitos de vida do Pai. Percebemos, pelos Seus ensinamentos que há 
uma hierarquia de mandamentos, em que uns tomam precedência em relação a outros. E, 
pelo que já procurámos transmitir, o valor da vida sobrepõe-se ao Sábado.  
 
Um exemplo bem claro da profanação voluntária do Sábado é a que nos é relatada em 
Números 15:32-36.  
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Neste acontecimento, um homem resolveu ir apanhar lenha num dia de Sábado. Que 
consequência imediata adveio para ele? A morte por apedrejamento fora do arraial, 
conforme YHWH instruiu que se fizesse.  
 
E ainda pensam alguns que o Sábado não é um dia particular para O Altíssimo e para o 
homem? Se não fosse um dia precioso O Eterno não mandaria o maná do céu para 
alimentar o povo durante seis dias, não o distribuindo ao Sábado. Acontecia até que o 
maná se estragava se fosse apanhado em excesso e guardado para o dia seguinte. Mas, 
no caso particular das Sextas-feiras, o maná podia ser apanhado em dobro e guardado 
para o dia seguinte sem que se estragasse. Até neste acto, YHWH revela a importância 
do Sábado: Ele não queria que o Seu povo saísse ao campo a colher o maná nos dias de 
Sábado que Ele santificou. Por isso lhes dava em maior abundância nas vésperas dos 
Sábados sem que se estragasse. 
 
Nesta hierarquia de valores verificamos o seguinte: 
 

 Que a circuncisão se sobrepunha ao Sábado e ao serviço no Templo, do qual fazia 
parte, assim como 

 Saciar a fome (o que invalida o jejum feito num Sábado), alegrando o nosso 
coração como dia deleitoso,  

 Que o serviço sacerdotal a YHWH no Templo feito aos Sábados se sobrepunha ao 
Sábado quando executado pelos sacerdotes de serviço, e 

 Os actos ligados à recuperação da vida/saúde de um ser humano ou animal 
também se sobrepõem ao Sábado. 

 
Estes são ensinamentos que podemos retirar da santa Palavra do Todo-Poderoso, que 
muitos ainda não entendem, mas que se encontram reflectidos nas palavras de Yeshua, 
nos Seus actos e na Torá. Ao declarar-se maior do que o Templo e Senhor do Sábado, 
Yeshua estava a dizer-lhes que é a Ele que os sacerdotes deveriam servir, pois Ele é a 
Torá viva. 
 
Porém, acerca dos Seus Sábados santos e como já antes apontámos, O Eterno instituiu-
os como um sinal entre Si e o Seu povo, um sinal que o Seu povo deve honrar e guardar 
de geração em geração, por aliança perpétua, sob pena de morte. Quem ainda hoje 
profane os Seus Sábados santos será cortado do Seu povo: Êxodo 31:13-17. Este é um 
aviso da maior importância para qualquer ser humano em qualquer época.  
 
Sim, os Sábados santos instituídos por YHWH para o homem devem ser por estes 
entendidos como uma dádiva importante para as suas vidas terrenas e, por isso mesmo, 
honrá-los para que lhes vá bem nas suas vidas. 
 

Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós e aperfeiçoar os nossos 
caminhos. Prepara-nos já hoje para irmos ao Teu encontro na Tua vinda gloriosa. 

 
AlleluYAH  

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