
1 

 

Congregação de YHWH Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008 
 

Curso a Distância Lição No. 4: 
O Dia de Shabat 

 
O livro de Atos trata do início da história da Congregação de YHWH do Novo Testamento.  
Ele cobre os principais eventos da forma mais resumida possível. Este livro atesta ao fato de 
que ser um crente significa viver de uma determinada maneira. 
Milhões de pessoas creem que o domingo substituiu o sétimo dia de Shabat. Por alguma 
razão, eles vieram a acreditar que eles podem cumprir com o Quarto Mandamento 
observando o domingo. Outros sentem que não é necessário manter qualquer dia específico 
da semana como o Shabat. Eles creem que todo dia é um Shabat "espiritual".  Vamos olhar 
diretamente para a Palavra de Yahweh para constatar a verdade sobre este mandamento 
chave. 
 
Quando e como o Shabat foi “feito”? 
Gn 2:2 E havendo Elohim terminado no sétimo dia a Sua obra, que fizera, 
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.  
Gn 2:3 E abençoou Elohim o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou 
de toda a obra que, como Criador fizera. 
 
COMENTÁRIO: Yahweh criou o Shabat pelo Seu ato de descansar no sétimo dia do que é 
comumente chamado de a semana da criação. Ele abençoou e santificou o Shabat - colocou 
Seu favor divino sobre ele e o separou para um uso especial e propósito de tempo que foi de 
ocorrer uma vez a cada sete dias. (O Shabat começa ao cair da noite, no final do sexto dia e 
termina ao cair da noite, no final do sétimo dia. Veja Lv 23:32 para ter um exemplo de 
quando Yahweh começa e termina os dias.) 
 
Para quem Yahshua disse que o Shabat foi feito? 
Mc 2:27 E acrescentou: O Shabat foi estabelecido por causa do homem, e não 
o homem por causa do Shabat. 
Ec 12:13 De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a Elohim, e guarda os 
Seus mandamentos; porque isto é o dever de todo homem. 
 
COMENTÁRIO: "O Shabat foi feito para o homem," declarou Yahshua. Todo sétimo dia a 
partir da semana da criação foi separado por Elohim como um tempo a ser especialmente 
observado pela humanidade. O Shabat foi feito para Adão e todos os seus descendentes, 
inclusive todos hoje. O sétimo dia de Shabat era para beneficiar todos os que jamais 
haveriam de viver - se eles o tivessem guardado conforme planejado por Elohim. Eclesiastes 
também nos diz que a responsabilidade de guardar os mandamentos do nosso Pai Celestial 
se aplica a todos os homens, ou no original em hebraico, significa, literalmente, que guardar 
os mandamentos torna a humanidade completa. Nós trabalhamos seis dias e lutamos para 
ganhar o pão que comemos e ter um teto sobre nossas cabeças. Nós podemos não mentir ou 
roubar do nosso próximo, mas é só após descansarmos no sétimo dia de Shabat e 
buscarmos nos relacionar com o nosso Criador que faz com que a nossa semana e nossas 
vidas sejam completas. 
 
De que forma Elohim intencionou que o Shabat beneficiasse a humanidade? 
Êx 20:8 Lembra-te do dia de Shabat, para o santificar; 
Êx 20:9 Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra; 
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Êx 20:10 Mas o sétimo dia é o Shabat de Yahweh seu Elohim; não farás 
nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem 
a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas; 
Êx 20:11 porque em seis dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo o que 
neles há, e ao sétimo dia Ele descansou por isso Yahweh abençoou o dia de 
Shabat, e o santificou. 
 
Dt 5:12 Guarda o dia de Shabat, para o santificar (separar), como te ordenou 
Yahweh seu Elohim. 
Dt 5:13 Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra, 
Dt 5:14 Mas o sétimo dia é o Shabat de Yahweh seu Elohim. Não farás nenhum 
trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua 
serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o 
estrangeiro das tuas portas para dentro; para que o teu servo e a tua serva 
descansem como tu; 
Dt 5:15 porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o seu 
Elohim te tirou dali com mão poderosa, e braço estendido: pelo que Yahweh 
seu Elohim te ordenou que guardasses o dia de Shabat. 
 
COMENTÁRIO: Perceba que Elohim fez o sétimo dia da semana sagrado - e ele nos 
ordena a fazer com que ele continue assim. O Shabat, então, é um tempo sagrado. E ele foi 
criado para ser uma grande bênção para toda a humanidade.  A palavra Shabat significa 
"repouso" em hebraico. Repouso físico e relaxamento mental após uma semana corrida são 
razões óbvias para guardar o sétimo dia de Shabat. Yahweh sabia que os seres humanos 
iriam precisar de repouso periódico e uma mudança do trabalho. Mas o propósito para 
guardar o Shabat de Yahweh vai muito além de simplesmente descansar nele e ser 
revigorado fisicamente. 
 
Será que o Shabat também é uma lembrança da criação de Yahweh? 
Êx 20:11 porque em seis dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo o que 
neles há, e ao sétimo dia Ele descansou por isso Yahweh abençoou o dia de 
Shabat, e o santificou. 
 
COMENTÁRIO: Observar o sétimo dia do Shabat de Yahweh a cada semana nos lembra 
que Elohim é o Criador de tudo o que existe, inclusive de toda a humanidade. Assim sendo, 
o Shabat é um memorial da criação de Yahweh, que inclui o grande propósito espiritual de 
Yahweh por ter criado a humanidade.  
Elohim separou um sétimo da semana especial ou santificado para ser uma lembrança Dele 
como Criador e do Seu propósito para a nossa existência. O Shabat é um tempo no qual nós 
podemos ser espiritualmente rejuvenescidos por termos um contato espiritual intimo com 
Elohim. Ele nos permite tempo para pensar mais sobre Elohim, para orar para Ele e cultuá-
Lo (tanto em particular quanto em comunhão com outros) e para estudar a Bíblia para 
entender mais sobre o Seu tremendo propósito para as nossas vidas e de como alcança-lo. 
 
Yahshua guardava o Shabat? 
Lc 4:16 Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num dia de Shabat, na 
sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 
Lc 4:31 E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no Shabat. 
 
COMENTÁRIO: Yahshua regularmente participava de cultos religiosos no Shabat ''como 
era Seu costume." Yahshua, nosso exemplo perfeito, guardava o sétimo dia de Shabat 
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adequadamente. Assim o fazia também a Congregação que Ele fundou. O exemplo dado 
pelo nosso Messias e Seus apóstolos foi registrado na Bíblia para que nós o sigamos hoje. 
Somos ensinados que Yahshua deu-nos um exemplo para segui-Lo em todas as coisas.  
 
1Pe 2:21 Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também o 
Messias sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus 
passos,  
 
Era também o costume do Apóstolo Paulo guardar o Shabat? 
At 17:2 Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por três Shabats 
arrazoou com eles, acerca das Escrituras, Atos 17:1-2. 
 
COMENTÁRIO: É bastante claro que o apóstolo Paulo observava o mesmo dia que 
Yahshua. E se Yahshua vive a vida Dele em nós hoje (Gl 2:20), nós também temos que 
guardar o mesmo dia que Yahshua guardava - o sétimo dia do Shabat. Se Yahshua tivesse 
eliminado qualquer um dos mandamentos do Seu Pai ou mudado o Shabat para algum 
outro dia, Ele certamente o teria revelado a Paulo. Mas nenhuma mudança foi feita. Paulo 
ensinou às primeiras congregações exatamente o que Yahshua o ensinou a pregar, como é 
claramente mostrado na Bíblia. 
 
Paulo, mesmo em uma cidade predominantemente composta de gentios, observava o 
sétimo dia de Shabat? 
At 17:2 Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por três Shabats 
arrazoou com eles, acerca das Escrituras. 
 
COMENTÁRIO: Por mais de 18 meses em Corinto, Paulo trabalhava durante os primeiros 
seis dias da semana como fazedor de tendas. Então ele pregava todo Shabat - no Sábado, o 
sétimo dia. 
Preste atenção a como o Shabat era considerado pelos convertidos gentios na primeira 
Congregação, Paulo pregava tanto aos judeus quanto aos gentios no Shabat.  
At 13:42 Ao saírem eles, rogaram-lhes que no Shabat seguinte lhes falassem 
estas mesmas palavras. 
 
No Shabat seguinte, quantos vieram ouvir Paulo? 
At 13:44 No Shabat seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a Palavra 
de Yahweh. 
 
COMENTÁRIO: Observe que era comum na congregação antiga tanto dos israelitas 
quanto dos gentios se reunir no dia de Shabat. Você não irá encontrar uma só escritura em 
todo o Novo Testamento que sugira, mesmo que remotamente, que os apóstolos mudaram 
um dos mandamentos sequer de Yahweh e, particularmente, o dia de Shabat. Os líderes 
judeus antigos que não acreditavam em Yahshua estavam buscando a menor prova que 
fosse para condenar os Apóstolos. Você não acha que se Paulo tivesse eliminado ou alterado 
um dos mandamentos do próprio Yahweh ele teria sido acusado por isso? E mesmo assim, 
você nunca lê a respeito de ninguém o acusando de eliminar o dia de Shabat. Há uma 
escritura em At 20:7 que a Bíblia King James que incorretamente traduz o primeiro dia da 
semana, mas veja o que declara o original em grego: 
 
At 20:7 E em um dos Shabats, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, 
Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o 
discurso até meia- noite. 
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Também, se Paulo tivesse mudado o Shabat para Domingo aqui em Atos 13, esta teria sido 
uma oportunidade perfeita para dizer aos gentios que nós vamos continuar amanhã no 
Domingo ao nos reunirmos, mas Paulo, o apóstolo aos gentios, não lhes disse para 
encontrá-lo no dia seguinte no Domingo para o culto, ele claramente esperou uma semana 
inteira até o Shabat seguinte para pregar novamente. Se nós pudéssemos encontrar uma 
passagem sequer no Novo Testamento que nos desse uma autoridade tão grande para a 
observância do Domingo como a temos para guardar o Shabat, nós teríamos autoridade 
pelas Escrituras para observar o primeiro dia da semana. Mas ela simplesmente não está lá. 
 
Já que Paulo seguia o exemplo de Yahshua, nosso Messias, que habitava nele, o que ele 
ordenou aos crentes gentios? 
 
1Co 11:1 Sede meus imitadores, como também eu sou do Messias. 
Fp 3:17 Irmãos sede imitadores meus e observai os que andam segundo o 
modelo que tendes em nós. 
 
COMENTÁRIO: Paulo ensinava os crentes gentios a imitar a sua obediência a Elohim, 
mesmo como ele imitou a obediência de Yahshua. Os crentes gentios da antiga Congregação 
de Yahweh sempre se reuniam no dia de Shabat, exatamente como o nosso Messias fazia 
enquanto na carne, a fim de guardar o dia que Yahweh ordena na sua Palavra. 
 
Um último ponto sobre o Apóstolo Paulo e o dia de Shabat. Alguns no seu desespero de se 
verem livres do Shabat de Yahweh têm alegado que Paulo disse que não faz diferença qual o 
dia que guardamos em Romanos 14:1-5, mas uma redobrada atenção ao ler esta 
passagem nas escrituras mostra que o dia de Shabat não é sequer mencionado. Na verdade, 
Paulo está falando sobre os Irmãos que eram vegetarianos e condenavam os que estavam 
comendo carne porque a mesma poderia ter sido sacrificada a um ídolo. Estes irmãos, por 
sua vez, estavam jejuando e é sobre isto que se tratava o discurso de Paulo. Ele estava 
dizendo que aqueles que estão jejuando naquele dia o estão fazendo para Yahweh e aqueles 
que não estão jejuando, não. Se alguém for honesto consigo mesmo ele irá admitir que o 
Shabat não está nem sendo mencionado e não tem relação alguma a Rm14. 
 
De igual forma, alguns usarão o 2o. capítulo de Colossenses para tentar desacreditar o dia de 
Shabat; novamente tirando a escritura de contexto. Se nós olharmos para quem Paulo está 
escrevendo (crentes não judeus) que estão sendo julgados por outros gentios por estarem 
guardando o Shabat de Yahweh e os dias Santos, então veja a resposta de Paulo. 
 
Cl 2:8 Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs 
sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do 
mundo, e não segundo o Messias. 
Cl 2:16 Ninguém pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de 
festa, ou lua nova, ou Shabats, 
Cl 2:17 porque tudo isso tem sido sombra das cousas que haviam de vir; 
porém o corpo é do Messias. 
 
Claramente, o argumento não era o de se guardar ou não aqueles dias, mas da maneira que 
esses dias estavam sendo observados. Os colossenses gentios eram agnósticos e acreditavam 
que qualquer coisa da carne, assim como festejar durante Sucote era maléfico porque as 
pessoas estavam se alimentando com carne, mas veja a resposta de Paulo. Ele diz para que 
eles não fossem julgados por aqueles pagãos, mas que eles seguissem o exemplo das 



5 

 

Congregações de YHWH porque esses dias PERMANECEM sombras das coisas 
vindouras. 
 
Regozijem-se no Dia do Shabat de Yahweh! 
 
Manter o mandamento do Shabat de Yahweh é um fardo penoso para os crentes? 
 
1Jo 5:3 Porque este é o amor de Yahweh, que guardemos os Seus 
mandamentos; ora, os Seus mandamentos não são penosos. 
 
COMENTÁRIO: Os Dez Mandamentos de Yahweh, inclusive o Quarto, são uma bênção de 
manter, não um fardo. Através de uma falta total de compreensão das Escrituras, algumas 
pessoas tentaram fazer com que o mandamento do Shabat se parecesse com um "julgo de 
escravidão." Eles falam como se o Shabat fosse uma grande maldição à humanidade. Vamos 
dissipar completamente este mito. 
 
O homem foi feito para o Shabat, ou o Shabat foi feito para o homem? 
 
Mc 2:27 E acrescentou: O Shabat foi estabelecido por causa do homem, e não 
o homem por causa do Shabat. 
 
COMENTÁRIO: O Shabat, como nós temos aprendido, é um tempo santo. No entanto, ele 
foi feito para o homem a fim de ser uma grande bênção para toda a humanidade. O Shabat é 
uma das maiores bênçãos que o Criador tem derramado sobre a família humana. A 
verdadeira observância do Shabat faria com que o homem ficasse em contato com Elohim. 
Sem aquele contato, ele não pode saber o tremendo propósito para a sua existência ou 
entender as leis que regem o sucesso na vida. Ele é cortado do entendimento de quem ele é, 
para onde está indo e como chegar lá. No entanto, como resultado de Elohim ter feito com 
que os judeus fossem levados para o cativeiro babilônico por poluir seus Shabats (Jr 17:21-
25, 27; 2 Cr 36:5-7, 16-19, 21), muitos dos judeus que tiveram permissão para voltar para 
Jerusalém por Ciro, rei da Pérsia, se tornaram muito rígidos na observância do Shabat. 
Portanto, os fariseus dos dias de Yahshua tinham uma lista de mais ou menos 65 atividades 
definidas como "trabalho" que eles proibiam. Estas proibições faziam com que a 
observância do Shabat fosse um "julgo de escravidão." Estes acréscimos foram muito além 
do espírito e da intenção do Quarto Mandamento. Yahshua repreendeu os presunçosos 
fariseus por suas tradições e varreu aquelas regras humanas do caminho. 
 
É o Shabat parte da própria criação de Yahweh, mesmo que nós, na verdade, não possamos 
vê-lo? 
 
Gn 2:1 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército.  
Gn 2:2 E havendo Elohim terminado no sétimo dia a sua obra, que fizera, 
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.  
Gn 2:3 E abençoou Elohim o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou 
de toda a obra que, como Criador fizera. 
 
Rm 1:19 porquanto o que de Yahweh se pode conhecer é manifesto entre eles, 
porque  Yahweh lhe manifestou. 
Rm 1:20 Porque os atributos invisíveis de YAHWEH, assim o Seu eterno poder 
como também a Sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o 
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princípio do mundo, sendo percebido por meio das cousas que foram criadas. 
Tais homens são por isso indesculpáveis; 
Rm 1:21 porquanto, tendo conhecimento de YAHWEH, não O glorificaram 
como Elohim, nem Lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus 
próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. 
Rm 1:22 Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, 
Rm 1:23 e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da 
imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, e répteis. 
Rm 1:24 Por isso YAHWEH entregou tais homens à imundícia, pelas 
concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos 
entre si; 
Rm 1:25 pois eles mudaram a verdade de Elohim em mentira, adorando e 
servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. 
Amém. 
 
Observe que a criação não foi concluída até que foi criado o Shabat pelo ato de descanso do 
nosso Pai Celestial e seu Filho. Então o Shabat não é somente um conceito, é parte da 
própria criação de Yahweh. Claramente o livro de Romanos nos mostra que o Shabat foi a 
única parte invisível (não vista) da criação para que a humanidade tivesse sempre uma 
prova do seu criador. Ao rejeitar o dia de Shabat, a humanidade, na sua insensatez, perdeu a 
visão do seu verdadeiro Criador e começou a cultuar as coisas criadas, assim como o sol, 
lua, estrelas, etc. 
 
Como foi que Yahshua mostrou que era lícito fazer o bem no Shabat? 
 
Mt 12:9 Tendo Yahshua partido dali, entrou na sinagoga deles. 
Mt 12:10 Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida; e eles 
então, com o intuito de acusa-Lo, perguntaram a Yahshua: É lícito curar no 
Shabat? 
Mt 12:11 Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem, que tendo 
uma ovelha, e, num Shabat esta cair numa cova, não fará todo o esforço, 
tirando-a dali? 
Mt 12:12 Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito 
fazer bem, nos Shabats. 
Mt 12:13 Então disse ao homem: Estende a tua mão. Estendeu-a e ela ficou sã 
como a outra. 
 
Yahshua reconheceu que era apropriado resgatar um animal que tinha caído em uma vala 
no Shabat, e, assim sendo, por implicação, tratar de ouras emergências que não podem 
esperar até após o Shabat para serem resolvidas? 
 
Lc 14:5 A seguir lhes perguntou: Qual de vós se o seu jumento ou boi cair num 
poço, não o tirará logo, mesmo em dia de Shabat? 
Lc 14:6 A isto nada puderam responder. 
 
COMENTÁRIO: Elohim quer que nós usemos de julgamento sóbrio e honesto ao aplicar o 
espírito e a intenção daquilo que nós podemos ou não devemos fazer no dia de Shabat. 
Yahshua ensinou equilíbrio e sabedoria e a termos a atitude correta ao observar o Shabat. 
Os judeus, imersos em ritos físicos, não podiam entender a aplicação espiritual do 
mandamento do Shabat. Eles resgatariam um animal de uma vala no Shabat, mas 
condenavam Yahshua por curar um ser humano desventurado naquele dia. 
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Ao acrescentar as suas próprias tradições e interpretações, eles haviam feito do Shabat um 
jugo a ser mantido. Hoje o judaísmo ortodoxo tem mais de 1.000 leis estritas e restritivas 
para a observância do Shabat. 
Nós devemos buscar os nossos próprios interesses e prazeres no Shabat? Nós devemos nos 
deleitar no dia santo de Elohim, o Shabat? De que maneira? 
 
Is 58:13 Se desviares o teu pé de profanar o Shabat, e de cuidar dos teus  
próprios interesses no Meu santo dia, mas chamares ao Shabat deleitoso e 
santo dia de Yahweh, digno de honra; e o honrares não seguindo os teus 
caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando 
palavras vãs; 
Is 58:14 então te deleitarás em Yahweh. Eu te farei cavalgar sobre os altos da 
terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó; porque a boca de 
Yahweh o disse. 
 
COMENTÁRIO: O Shabat pertence a Elohim. Ele fez deste único dia a cada semana um 
tempo santo. Trabalho, compras, cortar a grama, cozinhar e limpar a casa precisam ser 
feitos nos seis dias anteriores da semana. Nem tampouco o Shabat é o tempo adequado para 
se engajar em hobbys, esportes e outros interesses especiais. Tais atividades afastam nossos 
pensamentos de Elohim e todo o propósito do seu Shabat. 
 
O Shabat será um dia de alegria e gozo - um deleite para aqueles que honram e cultuam 
nosso Pai Celestial. Descansar do nosso trabalho e prazeres mundanos no dia de Elohim nos 
dá uma oportunidade de passar muito mais tempo em oração com o nosso Pai Celestial 
estudando, discutindo e meditando sobre a sua Palavra - enchendo nossas mentes com os 
pensamentos e caráter do nosso Pai celestial e seu Filho, Yahshua. 
O Shabat também é o tempo para que se tenha um verdadeiro encontro com a família, o que 
poderia não ser possível de outra forma - um tempo e uma oportunidade especial de ensinar 
nossos filhos sobre Elohim e os seus caminhos. Também é um tempo quando nós podemos 
observar e apreciar as belezas e maravilhas da criação de Yahweh. 
Guardar o Shabat como Yahweh instrui nos dá a motivação e inspiração espiritual que 
precisamos para nos ajudar a trabalhar nos seis dias seguintes com alegria e propósito. 
Sendo assim, o Shabat se tornará uma grande alegria para nós à medida que aprendermos o 
caminho de Elohim no Seu Santo Dia semanal. 
 
Comunhão no Shabat 
 
O Shabat é um dia de descanso físico e revigoramento espiritual. Também é um dia de 
convocação santa e comunhão com outros crentes, se nós formos abençoados o suficiente de 
estarmos juntos a outros crentes que pensam como nós. É muito importante que 
compreendamos a verdade sobre a verdadeira comunhão. 
 
Yahshua, nosso Messias, que nos deu o exemplo de como nós deveríamos viver, ensinou 
através da Sua própria vida e costume que é preciso que haja um ajuntamento do povo de 
Yahweh a cada Shabat. É dia do Seu povo chamado e escolhido unido prestar culto a 
Elohim. É um tempo para os ministros de Yahweh pregarem e exporem os princípios das 
leis vivas de Yahweh da Sua Palavra inspirada. 
 
O que os crentes do Novo Testamento são admoestados com relação aos seus 
ajuntamentos? 
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Hb 10:24 Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos 
ao amor e às boas obras. 
Hb 10:25 Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, 
façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima. 
 
Exatamente quão importante é a verdadeira comunhão dentro do corpo de crentes que 
compõe a Congregação de YHWH? 
1Jo 1:3 o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que 
vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é 
com o Pai e com o Seu Filho, o Messias Yahshua. 
1Jo 1:6 Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas 
trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 
1Jo 1:7 Se, porém, andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, 
e o sangue do Messias Yahshua, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 
 
COMENTÁRIO: A presença de Yahshua está no seu dia de Shabat, o tornando santo. 
Quando os filhos obedientes do próprio Pai, cada um unido ao Messias (João 15:1-5), cada 
um andando com o Messias em harmonia - se reúnem no seu Santo Dia, eles na verdade 
estão tendo comunhão com o Messias. Ele está lá, no meio deles, em espírito. 
E Yahshua os une em comunhão com Ele e o Pai. Às vezes os novos crentes interpretam 
erroneamente que esta comunhão só pode vir através de uma igreja grande e corporativa, 
mas a maioria das congregações antigas era pequena e se reunia nas casas. 
 
Mt 18:20 Porque onde estiverem dois ou três reunidos em Meu nome, ali, 
estou no meio deles. 
 
Será que o Shabat era na verdade uma aliança separada que o nosso Pai Celestial fez com os 
Seus filhos para mostrar a toda humanidade quem é o único e verdadeiro Elohim e quem 
são o povo da Sua aliança? 
 
Êx 31:12 Disse mais Yahweh a Moisés: 
Êx 31:13 Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente 
guardareis os Meus Shabats; pois é sinal entre Mim e vós nas vossas 
gerações; para que saibais que Eu sou Yahweh, que vos santifica. 
Êx 31:14 Portanto guardareis o Shabat, porque é santo para vós outros; 
aquele que o profanar, morrerá; pois qualquer que nele fizer alguma obra 
será eliminado do meio do seu povo. 
Êx 31:15 Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o Shabat do repouso 
solene, santo a YAHWEH; qualquer que no dia do Shabat fizer alguma obra 
morrerá. 
Êx 31:16 Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando-o por 
aliança perpétua nas suas gerações. 
Êx 31:17 Entre Mim e os filhos de Israel é sinal para sempre; porque em seis 
dias fez YAHWEH os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. 
Êx 31:18 E, tendo acabado de falar, com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 
duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Elohim. 
 
O hebraico é uma linguagem pictográfica originalmente feita de 22 imagens que formavam 
palavras, assim como a imagem de um homem e a imagem de uma arma seria a palavra-
imagem para inimigo. A palavra-imagem original para o Shabat é “voltar para a casa da 
aliança.” Isto é muito interessante já que o Shabat era o próprio sinal da aliança da família 
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de Yahweh, mas o Shabat não era somente um sinal da aliança entre Yahweh e os Seus 
filhos da aliança, mas também era uma maneira de santificar (separar) Seus filhos da 
aliança dos falsos caminhos pagãos da sociedade de Satanás.  Pode ser uma das maiores 
bênçãos da vida de alguém se ele verdadeiramente mantiver o dia santo e usá-lo como uma 
maneira de ter comunhão com o nosso Pai Celestial. 
 
Yahweh, o grande Criador do universo, reservou este tempo para nós, o Seu povo da aliança. 
 
Gn 1:14 Disse também Elohim: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para 
fazerem separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, para (Dias 
Santos) estações, para dias e anos. 
Lv 23:1 Disse Yahweh a Moisés: 
Lv 23:2 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As festas fixas de Yahweh, que 
proclamareis, serão santas convocações: são estas as Minhas festas: 
Lv 23:3 Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o Shabat de descanso 
solene, santa convocação; nenhuma obra fareis; é Shabat de Yahweh em 
todas as vossas moradas. 
 
A palavra para estações em Genesis 1:14 é moedim e literalmente significa um encontro 
santo. Você pode imaginar que o grande Yahweh, o criador de todas as coisas, onipotente, 
onipresente, e soberano em tudo, reservou este tempo especial de 24 horas do pôr do sol na 
sexta-feira ao pôr-do-sol no sábado (reconhecimento bíblico de um dia) para os Seus filhos 
da aliança. Você não acha que nós deveríamos ter respeito por Ele de pelo menos também 
separar este tempo para Ele e guarda-lo como santo conforme diz a Sua palavra? 
 
A palavra em hebraico para ajuntamento santo em Levítico 23:2 literalmente significa 
ensaio. O Shabat tem um significado duplo relativo à nossa liberdade no Messias. Um dos 
seus aspectos é a liberdade do pecado que temos pelo sangue do Messias Yahshua e a nossa 
relação de aliança com Ele através do batismo, e o outro é o reflexo do reino milenar do 
Messias. Assim como Yahweh fez o mundo em seis dias e o sétimo é o dia de descanso do 
Shabat, Ele deu a humanidade seis mil anos para operar Seus próprios sistemas e escolas e 
governos, e quando a humanidade estiver a ponto de totalmente se aniquilar (e estamos 
quase lá) Yahshua irá voltar para estabelecer o reino de paz de 1.000 anos em todo o 
mundo. Cada dia de Shabat ao sairmos do mundo e descansarmos naquele dia e não fazer 
nenhum trabalho trivial, assim como cortar a grama, cozinhar, lavar roupa, nós estamos 
comemorando e antecipando o retorno em breve do nosso mestre Yahshua, e a liberdade 
que nós teremos da sociedade de Satanás. 
 
Quando Adão e Eva pecaram parte da maldição foi que aquele homem teria que suar e 
trabalhar duro para colocar o pão sobre sua mesa e sobreviver. 
 
Gn 3:17 E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da 
árvore que eu te ordenara não comesses: maldita é a terra por tua causa: em 
fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. 
Gn 3:18 Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do 
campo. 
Gn 3:19 No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela 
foste formado: porque tu és pó e ao pó tornarás. 
 
O Shabat é uma promessa que Yahshua nos redimiu daquela maldição e no milênio nós 
haveremos de reinar com ele. 
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Gl 3:13  O Messias nos resgatou da maldição da Torá, fazendo-se Ele próprio 
maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for 
pendurado em madeiro; 
 
Cada e todo o sétimo dia nós podemos nos retirar do mundo e da pressão de trabalharmos 
pelo suor da nossa fronte para sobreviver no sistema de Satanás. Nós somos abençoados por 
podermos naquele período de 24 horas nos concentrarmos na nossa comunhão com o nosso 
Pai Celestial e nosso Salvador e deixar de lado todos os cuidados mundanos deste mundo 
mau por 24 horas a cada sábado. 
 

Pontos a recordar: 
1) O Shabat é um dos 10 mandamentos, que permanecem eternos. 
2) O Shabat foi feito na criação e não no Monte Sinai. 
3) O Shabat é um sinal eterno da aliança entre Yahweh e Seus filhos. 
4) O Shabat foi feito para a humanidade como uma bênção para honrar e cultuar nosso 
Criador. 

 
Oferta gratuita de fita; “The Law One Sabbath Forever” 
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