
O CANTINHO DA HISTÓRIA 
 

HERESIAS INTRODUZIDAS NOS PRIMEIROS TEMPOS  
DA IGREJA E PERPETUADAS ATÉ HOJE: 

 
 

A substituição do SÁBADO pelo Domingo1 
 

 

 
Comecemos por afirmar categoricamente, com base na Bíblia Sagrada: o Sábado é o 
Dia do Senhor! Esta afirmação tem suporte em inúmeras passagens bíblicas, algumas 
das quais apresentamos mais abaixo. Neste artigo procuramos dar relevo às origens 
históricas das inovações e alterações à sã doutrina (heresias), introduzidas na Igreja 
de Cristo em períodos pós apostólicos, particularmente no que respeita à progressiva 
substituição do Sábado pelo Domingo (“Sun-day”, do inglês: dia do sol) no seio das 
igrejas cuja doutrina foi sendo progressivamente adulterada. 
 
Passemos então à breve resenha histórica e aos argumentos apresentados para a 
introdução desta heresia na Igreja: 
 
• No ano 120, Inácio bispo de Antioquia invoca as seguintes “razões” para a guarda 

do Domingo (o mesmo foi também invocado pelo bispo de Alexandria na mesma 
época): 
� ser o 1º. dia da Criação de Deus 
� Cristo ressuscitou nesse dia 
� Cristo apareceu aos discípulos nesse dia. 

 
• No Concílio realizado em 198 o assunto foi discutido e as “razões” aduzidas foram 

as seguintes: 
� a Criação iniciou-se num Domingo 
� a luz então apareceu 
� os israelitas atravessaram o Mar Vermelho 
� em Êxodo 12:6 Moisés ordenou aos israelitas que observassem também o 

primeiro dia 
� em Salmos é dito: “Este é o dia criado por Deus, alegremo-nos e regozijemo-

nos” 
� ser o dia da ressurreição do Senhor. 

 
• Em 305, o bispo de Orleans afirmou que “os apóstolos desejaram que este dia 

fosse tão honrado como o Sábado judeu”. 
 
• Em 321, Constantino, Imperador romano idólatra promulga o Édito (lei) que institui 

a observância do “venerável dia do sol” - o Domingo: “No venerável dia do Sol os 
magistrados e o povo das cidades devem descansar e todas as oficinas estar 

                                                           
1
 Os dados históricos foram recolhidos de um artigo publicado entre Janeiro e Março de 1997 pela Igreja de Deus do 7º. Dia–EUA 

e de um vídeo sobre o Sábado Santo de YHWH, o 7º. Dia 
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encerradas”. Em 325, no Concílio de Niceia, a guarda do Sábado (7º. Dia) como o 
dia santificado por Deus foi objecto de grande debate, tendo o Concílio votado 
favoravelmente para a guarda do Domingo, seguindo o costume pagão e o decreto 
de Constantino. De resto, este Concílio foi convocado e supervisionado pelo 
próprio Imperador pagão. 

 
• Em 364, no Concílio de Laodiceia, o Canon 29 institui que “os cristãos não 

deveriam ter práticas judaizantes e, como tal, não deveriam estar ociosos mas 
deveriam trabalhar ao Sábado”. Os cristãos que persistiam em honrar o Sábado 
foram excomungados e postos fora da igreja. O Domingo tornou-se um dos 
grandes pilares de doutrina da igreja romana (apóstata). 

 
• Porém, muitas igrejas cristãs continuavam a honrar o Sábado como o dia 

santificado por Deus. No ano 373, Atanácio, campeão da ortodoxia, vem declarar 
“Estamos reunidos no dia de Sábado, não porque estejamos infectados pelo 
judaísmo, mas porque nos chegamos ao Sábado para adorar Cristo, o Senhor do 
Sábado”. 

 
• Em 386, Roma vem proibir todo o tipo de transacção ao Domingo. 
 
• Em 416, Inocêncio I deu como “razão” que “o Domingo deveria ser honrado como 

um dia festivo”, equiparando o Domingo ao Sábado. Por volta do ano 459 as 
igrejas de Roma e Alexandria (Babilónia e Egipto) e suas afiliadas cessaram de 
honrar o Sábado, embora este ainda fosse o dia tido como santificado em muitas 
outras igrejas do mundo cristão 

 
• Em 585, no Concílio de Macon, na Gália, declarou-se que “este dia é a substância 

que para nós estava na sombra do 7º. dia, na lei e nos profetas”. 
 
• Em 590, o Papa Gregório I escreveu numa carta ao povo de Roma que “após a 

vinda de Cristo, os preceitos da lei que tinham sido figurativamente anunciados, 
não deveriam ser literalmente observados; recebemos este ensino no sentido 
espiritual que está escrito acerca do Sábado; que Cristo é o nosso Sábado”. E 
seguiu dizendo: “Devemos abster-nos de qualquer trabalho ao Domingo, sendo 
diligentes na oração, através da qual podemos expiar as nossas faltas dos outros 
seis dias”. Em 602 o Papa Gregório I apelidava de anti-cristos, judaizantes, os que 
guardavam o Sábado. 

 
• Curiosamente, o Sábado continuava nesta época a ser observado pelas 

congregações do Leste Europeu, a chamada Igreja do Oriente. Apesar da 
oposição de alguns bispos, no decurso do Séc. III foi lançada uma campanha 
contra o Sábado que chegou ao ponto de tentar impôr que os cristãos não 
deveriam comer durante o Sábado, criando assim um jejum semanal obrigatório 
nesse dia. Esta ideia teve origem no Sec. II através de Marcion, apóstata e anti-
judeu, procurando transformar a alegria do Sábado (celebração a Cristo como 
Senhor do Sábado) num dia de pesar e lamento, não atractivo. Jejuar no Sábado 
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ía contra o espírito do Sábado. Já no Sec. IV, o Papa Silvestre aprovou esta 
medida por revelar desprezo pela prática judaica e porque automaticamente 
transformava o Domingo num dia de celebração, de festa.  

 
• Em 692, O Imperador Justiniano II convocou o 3º. Concílio de Constantinopla. No 

seu Cânone 55 os bispos dizem que não é possível jejuar num dia festivo. Esta 
questão tornou-se assim numa luta de poder entre Constantinopla (Igreja do 
Oriente) e Roma (Igreja do Ocidente). O documento teve que ser enviado para 
Roma para ser ali sancionado pelo Papa. Porém, o Papa não assinou o 
documento. Já no ano de 680, os argumentos favoráveis ao Domingo eram do 
seguinte teor: 
� neste dia caiu o maná no deserto 
� Cristo nasceu 
� foi mostrada a estrela aos magos do oriente 
� os 5.000 foram alimentados com 5 pães e 2 peixes 
� Cristo foi baptizado por João no Jordão 
� J.C. ressuscitou no 1º. dia da semana (o que é também um erro bíblico) 
� o Espírito desceu sobre os discípulos 

 
• Em 767, o Arcebispo de York argumentou que “deveríamos guardar o Sábado 

espiritual ao Domingo” pela razão que este dia terá sido “santificado pela 
ressurreição de Jesus Cristo”. 

 
• No ano de 791, no Concílio de Friuli, na Itália, falou-se do Sábado como o dia de 

descanso observado “pelos judeus e pelos nossos rústicos”. Foi neste Concílio que 
os falsos adoradores vieram declarar, pela 1ª. vez, que o Domingo é o “Sabbath” 
do Senhor. 

 
• Em 797, o bispo de Orleans aponta também as seguintes “razões”: 

� Deus deu-nos a luz 
� o maná caiu no deserto 
� o Redentor ressuscitou 
� o Espírito desceu sobre os discípulos 

 
• Em 829, o 2º. Concílio de Paris retira as seguintes conclusões: “como matéria 

de observação religiosa, o costume cresceu entre os cristãos baseado na 
tradição apostólica e, certamente na autoridade da igreja, para honrar o 
Domingo”: 

� em memória da ressurreição do Senhor 
� nesse dia Deus criou a luz para o mundo 
� o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos 
� como crêem alguns doutores da lei, o maná desceu do céu 
� o respeito pelo Domingo não teve aceitação por uma parte considerável da 

cristandade 
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� muitos dos sacerdotes ali reunidos testemunharam que muitos dos cristãos que 
trabalhavam ao Domingo morreram atingidos por raios; outros foram atingidos 
por tétano; e outros queimados sem que nada deles restasse 

� outros sacerdotes, embora não o tendo testemunhado, também ouviram falar 
dessas ocorrências 

� tais milagres mostram que a Divindade estava ofendida com a falta de respeito 
por tão grande dia 

� desonrar este dia é inconsistente com a cristandade 
� tal desonra envolve perigo para a alma do profanador 

 
• Em 1054 (16 de Julho) dá-se então o Grande Cisma que veio a dividir a Igreja do 

Oriente da Igreja do Ocidente, quando os delegados enviados pelo Papa de Roma 
a Constantinopla deixaram um Bula de Excomunhão em cima do altar onde se 
celebrava o culto na Igreja de Haga Sofia. O Imperador mandou então queimar 
esse documento. A principal disputa continuava centrada na questão do Sábado. 
Por sua vez, os excomungados do Oriente, excomungaram os do Ocidente. 

 
• A partir daqui, Roma envereda por um processo de falsificação, para reforço da 

mentira da sua doutrina de rejeição do Sábado, apresentando ao mundo uma 
carta que teria sido enviada do céu e escrita pelo próprio Jesus, a favor do 
Domingo e que apareceu depositada no altar da Basílica de S.Pedro em Roma. 
Uma carta do céu? Só possível de ser acreditado pelas gentes ignorantes da 
verdade e cheios de superstição que viveram durante a Idade Média. Essa carta 
veio a chegar à Irlanda e o seu conteúdo a ser incorporado como lei naquele 
território. No que foi designado como a Epístola de Jesus, diz em certo passo: 
“Qualquer castigo ou praga que sobrevenha ao mundo é devido à transgressão do 
Domingo”. Este documento contém um grande número de ameaças e males que 
sobrevirão contra os que violarem a lei do Domingo.  

 
• Em 1069, a princesa Margarida que se tornou mulher do Rei da Escócia veio impôr 

aos cristãos escoceses a abolição do Sábado como dia santificado e a proibição 
de trabalhar ao Domingo, entre outras medidas não cristãs. Como “prémio” foi 
santificada por Roma após a sua morte. 

 
• Este tipo de tácticas verificou-se com alguma frequência através da Idade Média, 

como a que foi protagonizada por um frade francês em 1201 clamando pela 
existência de uma carta vinda do céu e que teria sido depositada em Jerusalém, 
apontando pragas contra os que trabalhassem ou comprassem ou vendessem ao 
Domingo. Isto demonstra até que ponto os responsáveis da Igreja de Roma 
estavam dispostos a ir para defender a mentira. 

 
• Mas, aos poucos e através de inúmeras tentativas (muitas delas pela força) foram 

impondo o Domingo como o dia de descanso (não o dia santificado por Deus mas 
imposto pelo pai da mentira – Satanás e os seus seguidores). Os que se opuseram 
à mentira foram perseguidos, torturados e mortos, às centenas de milhares, como 
os Cátaros, os Valdenses e os Albigenses, entre outros, pelos exércitos papais.  
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• No ano de 1567, o Concílio de Trento publica o seu Catecismo, no qual a igreja de 

Roma vem, finalmente, anular o 4º. Mandamento da Lei de Deus, instituindo 
oficialmente o Domingo como o “Sabbath” (dia de descanso) do Senhor. 

 
• Um dos grandes males que emergiu da relação de interesses promíscuos entre a 

Igreja de Roma e os poderes seculares dos Estados em todo o mundo submetido à 
autoridade de Roma foi a criação da Inquisição (Santo Ofício) que actuou durante 
muitos séculos e que levou à denúncia, perseguição, tortura, morte e expoliação 
dos bens de milhões de crentes verdadeiros (cristãos verdadeiros e judeus, estes 
com conversões forçadas) que se opunham às mentiras de Roma.  

 
• Esta abominação que foi oficialmente instituída pelo Papa Gregório IX em 1231 e 

chegou ao ponto de mandar queimar Bíblias e todos aqueles que as possuíam e 
por elas se guiavam na fidelidade à Verdade. A perseguição dos sabatistas chegou 
também a muitas outras regiões, tal como a Rússia ao tempo do Czar Ivan III, com 
perseguição e mortes na fogueira, como em 1504 em Moscovo. O maior impacto 
deste movimento satânico ocorreu em Espanha e Portugal, estendendo-se às suas 
colónias, durante e após o reinado dos Reis Católicos Fernando e Isabel. Este 
concubinato entre uma Igreja apóstata e os Estados que lhe estavam sujeitos 
constitui, ainda hoje, um dos maiores crimes contra a Verdade, contra Deus e 
contra a Humanidade. 

 
• O grande cavalo de batalha de Roma e dos seus agentes, a Inquisição, foi sempre 

a Lei de Deus dos 10 Mandamentos, da qual, o Sábado, o 4º Mandamento, é parte 
integrante que não pode ser ignorado ou revogado. Roma tratou de mudar a Lei, 
cumprindo assim a profecia de Daniel 7:25. Este incomodativo mandamento, 
revela que Deus santificou o Sábado. Este combate contra a Lei de Deus vem 
sendo travado por forças diabólicas desde há muitos séculos (particularmente 
desde o Séc. IV) e não terminará sem que Cristo venha para reinar sobre todas as 
nações da terra. No Seu Reino Milenar, a Lei de Deus voltará a estar escrita no 
coração de todos os homens, como nos é ensinado na Sua Palavra. 

 
• Em Portugal também esse combate se tem feito sentir e ainda se mantém. A 

Inquisição foi oficialmente instituída entre nós em 1536 no reinado de D.Manuel I, 
tendo-se prolongado até finais do Séc. XIX. Em 1561 foi criado o Tribunal de Goa 
onde passou a imperar o terror sobre todos os que guardavam o Sábado. Ora, a 
Índia foi evangelizada desde os tempos apostólicos e assim permaneceram largas 
faixas das suas populações com respeito pelo Sábado santo. 

 
• A perseguição aos judeus, que tinham por sinal guardarem o Sábado, era já 

manifesta mesmo antes da Inquisição ter iniciado a sua acção diabólica. Em 1492, 
após o casamento de Fernando com Isabel, os reis católicos, a expulsão dos 
judeus é decretada em Espanha. Cerca de 100.000 fugiram para Portugal de onde 
acabaram por ser expulsos em 1496-97, não sem antes lhes terem roubado os 
filhos à força. Em todo este processo, tanto em Espanha como em Portugal, a 
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questão do Sábado esteve sempre subjacente a estas perseguições, roubo dos 
bens das famílias, conversões forçadas ao catolicismo romano (e ao Domingo). Os 
que guardavam o Sábado chegaram a ser vendidos como escravos. 

 
Lembremos que este tipo de heresias decorre em plena Idade Média (Idade das 
Trevas) onde a perseguição, o medo e a superstição campeavam sem freio sob a 
tutela da Igreja de Roma, uma igreja apóstata. Esta é somente uma pequena amostra 
das muitas falsidades que se levantaram contra a verdade de YHWH e da Sua Igreja, 
a Israel de Deus e que, infelizmente, se perpetuaram até aos nossos dias com 
consequências fatais para os que aceitam a operação do erro satânico. 
 
 
Sábado, o dia santificado por YHWH, O Criador 
 
Perante argumentos tão néscios à luz dos preceitos divinos, só se pode responder 
com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, acerca do significado do dia do Senhor em 
todos os tempos para a verdadeira Igreja de Cristo. Vejamos apenas algumas 
passagens: 
 
• Na sua infinita sabedoria, o Criador YHWH estabeleceu um único dia de descanso 

em sete. Ele escolheu-o, apontou-o ao homem, santificando o dia de Sábado, o 7º. 
dia da semana, como o dia que celebra a excelência de toda a Sua criação em 
seis dias. Como facilmente se depreende, o Sábado não foi instituído para os 
judeus, mas sim para o homem (Marcos 2:27). O Sábado traduz a marca de 
YHWH no Seu povo, i.e. em todos os que Lhe obedecem e têm fé nas Suas 
promessas, desde o princípio da Criação. 

 
• Do princípio (Génesis 2:3) ao fim das Escrituras, só o Sábado (do pôr do sol de 6ª. 

Feira até ao pôr do sol de Sábado) é apontado como o dia santificado por Deus. 
 
• Tanto Jesus Cristo (que não veio abrogar a Lei, mas cumpri-la) quanto os 

apóstolos observaram este mandamento. Não só os apóstolos mas todos os fiéis 
que se lhes seguiram até ao dia de hoje. 

 
• Outras passagens que corroboram que o 7º. dia, o Sábado, é o Dia do Senhor: 

� Marcos 2:27-28 – o Filho do Homem até do Sábado é Senhor 
� Êxodo 20:8-11 – o sétimo dia é o Sábado do Senhor teu Deus. Não farás … 
� Em Apocalipse João diz que esteve em espírito no dia do Senhor; portanto no 

dia de Sábado 
� Mateus 12:8 – Ele diz que é o Senhor do Sábado; portanto, o Sábado é o Dia 

do Senhor 
� Isaías 58:13-14 e Ezequiel 20:12-13 e 20 são muito claros sobre a importância 

do Sábado na vida do servo de Deus: se o homem se abstiver de trabalhar no 
Sábado e o honrar… 
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Na realidade toda esta heresia representa o pleno cumprimento de duas profecias que 
dizem que o homem cuidaria em mudar os tempos e a Lei (Daniel 7:25) e que no seio 
da Igreja apareceriam lobos devoradores o que se veio a verificar imediatamente após 
o desaparecimento dos apóstolos.  
 
Do ponto de vista da cultura dos mais diversos povos espalhados pelo mundo 
(lembremos que os costumes religiosos fazem parte da cultura dos povos) constatou-
se, em diferentes épocas e nas mais remotas partes do globo (na selva da América do 
Sul, em tribos índias dos EUA e Canadá, nos Esquimós, na China ou em diferentes 
zonas de África – Ashanti’s e Zulus, e noutras regiões afastadas entre si) a existência 
de povos que, mesmo nunca tendo tido acesso a uma Bíblia impressa, guardavam o 
Sábado como o dia de descanso ordenado por Um Criador que eles não conheciam 
bem mas que respeitavam. Esta constatação foi feita em diferentes épocas por 
missionários que pela primeira vez entraram em contacto com esses povos. Muitos 
desses missionários quiseram mudar o Sábado pelo Domingo mas esbarraram nessa 
força que Deus lhes tinha dado: a força do conhecimento da verdade de Deus e não a 
dos homens. Como é que esse conhecimento de verdade chegou até eles e se 
enraizou, não sabemos, embora existam diversas lendas que procurem justificá-lo. 
Esses povos mantêm-se sabatistas desde há milénios. O Sábado não faz somente 
parte da sua cultura, faz parte da sua vida. 
 
O dia do Sábado pode ter morrido na cultura das sociedades dos nossos dias, 
particularmente na cultura ocidental, materialista e diabólica, mas ele não pode morrer 
para os verdadeiros cristãos, aqueles que querem fazer a vontade de Deus (os que 
guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus – Apocalipse 12:17 e 14:12). 
Ele constitui o sinal, a marca entre a Igreja de Deus e YHWH: Êxodo 31:13, 17. 
 
Em II Tessalonicenses 2:3; Actos 20:29-30 e Apocalipse 2:4-5 a Igreja de Deus é 
avisada que se deve manter vigilante quanto às mistificações da Sua Palavra. 
 
O tema não se esgota nesta breve abordagem do conteúdo bíblico. Desde o primeiro 
ao último livro da Bíblia que YHWH manifesta a toda a humanidade que o 7º. dia é o 
Sábado do Senhor, o dia que Ele santificou para o homem nele repousar e estar ainda 
mais próximo Dele. Temos assim que a instituição do Domingo não representa outra 
coisa senão uma mistificação humana e diabólica (culto pagão do dia do sol), uma 
adulteração da Palavra de Deus. Esta Santa Palavra só nos aponta um dia santificado 
por Deus: o 7º. dia, o Sábado do Senhor YHWH. 
 
Mantenhamo-nos pois fiéis ao Sábado (lembremos que muitos no passado pagaram 
essa fidelidade com a sua própria vida) como o sinal instituído por Deus para o 
homem, entre Deus e o seu povo – Ezequiel 20:11-12. 
 
O Sábado semanal continua hoje a tipificar o período de descanso de mil anos que irá 
decorrer na vida da humanidade após a segunda vinda de Jesus Cristo, no Reino 
Eterno de Deus (Hebreus 4:1-10) e que, para sempre, continuará a ser observado, 
conforme podemos ler em Isaías 66:22-23: “Porque, como os novos céus, e a nova 
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terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz YHWH, assim também 
há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 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”. 
 
Que assim seja. Ámen. 
 
 
Vítor Quinta 


