
 
 

O SÁBADO 
 

 
Esta apostila tem como intenção mostrar o sentido real do sábado e o porque de sua criação, além de 
desmitificar um grande questionamento acerca de guardar ou não o sábado entre os Cristãos. 
Para entender sobre o sábado, vamos abordar os princípios básicos sobre como o dia era contado, o 
quarto mandamento, o discurso de Moisés, os diálogos de Jesus e as cartas de Paulo. 
 

O	DIA	
 
Uma análise cuidadosa da palavra hebraica para “dia” e do contexto no qual ela aparece em Gênesis 
nos leva a concluir que “dia” significa um período literal de 24 horas. A palavra hebraica "yôm" 
traduzida na palavra "dia" pode significar mais de uma coisa. Pode se referir ao período de 24 horas 
que a terra leva para girar ao redor do seu eixo (ex: "há 24 horas em um dia"). Pode se referir ao 
período da luz do dia entre o nascer e o pôr do sol (ex: "é muito quente durante o dia, mas melhora 
um pouco à noite"). Também pode se referir a um período de tempo não específico (ex: "durante os 
dias do meu avô…"). Dessa mesma forma a palavra "yôm" (traduzida como "dia") pode significar mais 
de uma coisa no original. É usada para se referir a um período de 24 horas em Gênesis 7:11. É usada 
para se referir à luz do dia entre o nascer e o pôr do sol em Gênesis 1:16. Também é usada para se 
referir a um período de tempo não específico em Gênesis 2:4. Portanto, o que essa palavra significa 
em Gênesis 1:5-2 e Gênesis 2:1-3 quando é usada juntamente com números ordinais (ex: "primeiro 
dia", "segundo dia", "terceiro dia", "quarto dia", "quinto dia", "sexto dia" e o "sétimo dia")? Esses 
"dias" são períodos de 24 horas ou não? Será que "yôm" como é usado aqui pode significar um período 
de tempo não específico? Como podemos diferenciar? 
 
Podemos determinar como "yôm" deve ser interpretado em Gênesis 1:5-2 e Gênesis 2:1-3 
simplesmente ao examinar o contexto no qual encontramos a palavra e então ao fazer uma 
comparação desse contexto com o seu uso no resto das Escrituras. Ao fazer isso, deixamos as 
Escrituras se interpretarem. Ken Ham, do ministério Cristão chamado Answers in Genesis, escreveu um 
bom artigo sobre o assunto. Sr. Ham escreveu: "A palavra hebraica para dia (yôm) é usada 2301 
vezes no Velho Testamento. Fora de Gênesis 1, yôm + número ordinal (usado 410 vezes) sempre 
indica um dia comum, quer dizer, um período de 24 horas. As palavras ‘tarde’ e ‘manhã’ juntas (38 
vezes) sempre indicam um dia comum. Yôm + ‘tarde’ ou ‘manhã’ (23 vezes cada) sempre indica um 
dia comum. Yôm + ‘noite’ (52 vezes) sempre indica um dia comum". 
 
Agora vamos dar uma olhada no contexto onde encontramos a palavra "yôm" usada em Gênesis 1:5-2 
e Gênesis 2:1-3: 
 
Dia 1 - "Chamou Deus à luz Dia [yôm] e às trevas, Noite. Houve TARDE e MANHÃ, o PRIMEIRO DIA 
[yôm]" (Gênesis 1:5). 
 
Dia 2 - "E chamou Deus ao firmamento Céus. Houve TARDE e MANHÃ, o SEGUNDO DIA [yôm]" 
(Gênesis 1:8). 
 
Dia 3 - "Houve TARDE e MANHÃ, o TERCEIRO DIA [yôm]" (Gênesis 1:13). 
 
Dia 4 - "Houve TARDE e MANHÃ, o QUARTO DIA [yôm]" (Gênesis 1:19). 
 
Dia 5 - "Houve TARDE e MANHÃ, o QUINTO DIA [yôm]" (Gênesis 1:23). 
 

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO 
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ 
CNPJ: 12591617/0001-08 
 

Paulo Coutinho




Dia 6 - "Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve TARDE e MANHÃ, o sexto DIA 
[yôm]" (Gênesis 1:31). 
 
Dia 7 - "Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus 
terminado no DIA [yôm] SÉTIMO a sua obra, que fizera, descansou nesse DIA [yôm] de toda a sua 
obra que tinha feito" (Gênesis 2:1-2). 
 
Como podemos ver, dia na Bíblia é sempre um dia normal como temos hoje, um período de 24 horas. 
Não há nada que faça sentido ao dizer que "yôm" em Gênesis 1 indique um período diferente de um 
dia normal. 
 
Portanto, cada dia de Gênesis 1 indica um dia normal, indo contra algumas pessoas que querem mudar 
o que foi escrito dizendo que não eram dias literais e sim longos períodos de anos, porém, não existe 
base bíblica para esta afirmação. Yôm em sua tradução significa, portanto, o período do nascer ao pôr-
do-sol ou de um poente a outro. 
 
Segundo o arcebispo Usher, ao calcular os anos que atravessaram as genealogias patriarcas, chegou-
se ao ano 4004 ac., mas como a Bíblia resume muita coisa e não nos revela muitos períodos de tempo, 
esse período provavelmente é maior que 4004 anos desde Gênesis 1, a época da criação. 
 
O que precisamos ter em mente é que Deus criou tudo para ser eterno, e não com a finalidade de 
servir para o pecado, portanto Deus criou até mesmo o descanso para ser eterno para o homem, mas 
para desfrutar é necessário guardar a salvação até Hebreus 4:9 e Apocalipse 14:13. 
 
Referências:  
- http://www.gotquestions.org/Portugues/dias-24-horas.html 
- Bíblia de estudo palavras chave - Hebráico e Grego 
 

O	sábado	da	criação	
 
Deus celebrou o sétimo dia após a criação e abençoou este dia e o santificou (Gn 2:2-3). Aqui está a 
base do sábado institucional e do sábado legal. Porém, o sábado legal não foi instituído aqui; isso só 
aconteceu com a promulgação (atestar oficialmente) da lei em Êxodo 20. 
 
Deus completou a sua obra da criação no sétimo dia. Deus “descansou”, ou seja, "cessou", é o 
significado do verbo hebraico usado aqui, shabat, “cessar, desistir, descansar” (Gn 8.22, Jó 32.1 e Ez 
16.41). Esse descanso é sinônimo de cessar de criar, e indica a obra concluída. Não se trata de 
ociosidade, pois Deus não para e nem se cansa (Is 40:28 e Jo 5:17). 
 
Deus abençoou e santificou o sétimo dia como um repouso contínuo, na dispensação (como Deus trata 
um período de tempo) da inocência, mas isso foi interrompido por causa do pecado. Agostinho de 
Hipona lembra que não houve tarde no sétimo dia, e afirma que Deus o santificou para que esse dia 
permanecesse para sempre (Confissões, Capítulo XXXVI, Pág: 160, Versão digital). Na realidade o 
sábado criado por Deus, aponta para o descanso do mundo inteiro no fim dos tempos (Hb 4:9). 
 

O	sábado	institucional	
 
Este sábado, conhecido como institucional, refere-se ao sétimo dia em que Deus descansou. Portanto 
está mais associado ao descanso eterno de Deus, como diz em Salmos 95:11 e Hebreus 4:3-9 do que 
qualquer outra coisa. O descanso de Gênesis era o descanso eterno que foi interrompido pelo pecado. 
Entrar em Canaã foi apenas o início de todo o plano de Deus para isso, mas não o descanso que Deus 
realmente vai dar para os seus, que será eterno e não será na terra. O Senhor inicia em Gênesis o 
texto do descanso, passa pelo Salmo 95, passa por Hebreus 4 e termina em Apocalipse 14:13.  
 
A palavra sábado (shabbat) só aparece no evento do maná (Ex 16:22-23), antes disso esta palavra 
nunca tinha sido usada. 
 
Ele abençoou e santificou o sétimo dia como um repouso contínuo, na dispensação da inocência, mas 
isso foi interrompido por causa do pecado. Agostinho de Hipona lembra que não houve tarde no dia 



sétimo, e afirma que Deus o santificou para que esse dia permanecesse para sempre (Confissões, Livro 
XIII, 36). O sábado da criação aponta para o descanso de Deus ao mundo inteiro no fim dos tempos: 
“Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus” (Hb 4.9). 
 
Basta você ler Gênesis 1 e verás que Deus não estabeleceu este dia a ser guardado, como um 
mandamento. Neste caso era uma questão natural e normal, um senso comum, todos precisamos de 
um dia de descanso. Então o dia de descanso não precisa ser aos sábados necessariamente, mas 
qualquer dia da semana.  
 
Portanto este sábado é uma questão de descanso normal e natural, todos precisamos e não um 
mandamento, pois este descanso como Deus falou, ainda vai acontecer para a igreja (Hb 4:8). 
 
 
Referências:   
- http://www.estudantesdabiblia.com.br/licoes_cpad/2015/2015-01-06.htm 
- Revista: Os 10 mandamentos de Esequias Soares - CPAD 
 

O	quarto	mandamento	
 
Em Êxodo 20:8-11 diz: 
 
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 do Senhor 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 o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou; 
portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. 
 
O quarto mandamento estabelecia um dia de descanso para o homem, e não somente isso, mas um 
dia de descanso para tudo e todos, animais e a própria terra. Além disso, este dia deveria ser um dia 
inteiro de adoração a Deus. 
 
Se você reparar, Moisés está usando o termo "lembra-te", dando a entender (como acreditam a 
maioria dos teólogos) que o povo já conhecia o sábado, mas não o guardavam (muitos acreditam que 
seja no evento do maná: Ex 16:22-23). 
 
O Livro de Gênesis não menciona os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó observando o sábado. Segundo 
Justino, o Mártir, Abraão e seus descendentes até o Sinai agradaram a Deus sem o sábado (Diálogo 
com Trifão 19.5). Irineu de Lião diz que Abraão, "sem circuncisão e sem observância do sábado, 
acreditou em Deus e lhe foi imputado a justiça e foi chamado amigo de Deus" (Contra as Heresias, 
Livro IV, 16.2). 
 

O	sábado	legal	
 
O sábado legal é exclusividade dos israelistas e nenhum outro povo da terra recebeu tal 
responsabilidade, nem mesmo a igreja. É o sétimo dia da semana no calendário judáico. Foi 
introduzido no mundo pela lei; é o sábado legal dado aos israelitas no Sinai. 
 
Tu, pois, falas 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 o Senhor, 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 ao Senhor; 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 o Senhor os céus e a terra, e 
ao sétimo dia descansou, e restaurou-se. 
 
Êxodo 31:13-17 
 
Quem descumprisse este sinal entre Javé e Israel poderia morrer: 



 
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. 
 
Êxodo 31:14 
 
Na realidade, o sábado já era o segundo sinal, o primeiro era a circuncisão em Gn 17:10-14. O próprio 
Moisés, ao esquecer de circuncidar seu filho, quase morreu: Ex 4:24-26. 
 
O sábado legal é, portanto, um mandamento exclusivo para Israel.  
 
Se hoje, nós tivéssemos que guardar o sábado, então teríamos que fazer o mesmo com a circuncisão, 
pois Jesus colocou a circuncisão acima do sábado (João 7:22-23 e Lv 12:3). Paulo falou acerca disso 
algumas vezes também (1 Co 7:18-19, Gl 5:6, Fp 3:1-8 e Tt 1:10). 
 
Referências:  
- Revista: Os 10 mandamentos de Esequias Soares - CPAD 
- http://www.verdadesbiblicas.com.br/?p=92 
 

O	sábado	do	novo	testamento	
 
O sábado na época de Jesus e seu ministério terreno foi marcado por diversas restrições e regras 
criadas pelas autoridades de Israel. Ao todo eram 39 proibições concernentes ao sábado.  
 
Você pode reparar que Jesus entrou em conflito com as autoridades diversas vezes. Mas se eles 
guardavam o sábado tão bem, Jesus estava errado? (Mateus 12:1-8) 
 
Basta você ler Mateus 12 e irá ver que o próprio Jesus citou uma passagem do AT em que Davi comeu 
o pão da proposição na casa de Deus, aonde estava o sacerdote Aimeleque, quando estava sob a 
perseguição de Saul (1 Sm 21:6). 
 
Jesus estava comparando duas coisas que estavam no mesmo nível afim de mostrar as semelhanças 
e/ou diferenças, pois segundo o dicionário, é isso que significa "comparar". Então, o sábado foi 
colocado no mesmo nível que um preceito cerimonial, pois a lei não permitia que nenhum estranho 
comesse do pão sagrado da proposição, só o sacerdote podia comer (Ex 29:33 e Lv 22:10). 
 
Para completar a cajadada de Jesus ele diz ainda que os próprios sacerdotes no templo podiam violar o 
sábado e ficar sem culpa (Mt 12:5). Um mandamento moral é obrigatório por natureza, não existe 
concessão para eles, e neste caso aqui, a vida está acima do sábado. Basta você analisar a Bíblia e ver 
que dos 10 mandamentos, o único que foi violado e o povo ficou sem culpa foi o sábado. Com isso 
concluímos que o sábado não é um mandamento moral, mas cerimonial. 
 
Outra questão é a instituição do sábado que Jesus revelou em Marcos 2:27. O sábado foi feito para o 
homem e não o homem por causa do sábado. O sábado serve ao homem e não o homem ao sábado. 
 
Outra questão levantada por Jesus é que ele é Senhor do sábado e como Senhor pode fazer o que bem 
entender (Mt 12:8). O título aqui usado "filho do homem" é singular, portanto é o título messiânico e 
trata-se de Cristo e não de nós seres humanos. 
 
Você pode observar que no novo testamento ninguém, nem mesmo Jesus falou que devemos guardar 
o sábado, nem mesmo os povos que se convertessem ao evangelho. A única coisa é que devemos 
fazer o bem (Mt 12:12), porém Jesus fez e nós também devemos fazer, mas não de uma forma 
legalista ao qual muitos usam para fazer somente o bem no sábado (já que este foi o único citado 
neste versículo) e não fazer o bem nos outros dias. Fazer o bem é em qualquer dia e hora e não 
somente aos sábados, pois não faz sentido este pensamento. 
 
Outro exemplo é quando Jesus fala ao moço rico tudo o que ele deveria fazer para herdar a vida 
eterna. Jesus não cita a guarda do sábado (Mt 19:17-19). Jesus citou apenas o amor a Deus e as 
pessoas. 
 
O próprio Apóstolo Paulo não citou o quarto mandamento em Romanos 13:9. O cumprimento da Lei é 
o amor (Rm 13:10). 



 
O Apóstolo Paulo mesmo nos instruiu acerca da guarda aos sábados e qualquer dia que pudesse ser 
mais importante do que outro: Rm 14:1-6, Cl 2:16-17, Gl 4:10-11. Tudo isso para Paulo era como eu 
costumo ensinar, uma questão cultural. O evangelho alcançou todos os povos, cada um tinha seu 
costume, porém ao enviar um grupo de pessoas para pregar Paulo apenas os instrui a determinar 
algumas coisas essências para se ter uma vida com Deus: Atos 15:28-29. 
 
Pedro também se levantou justamente contra os fariseus que queriam obrigar o povo a guardar a lei e 
a circuncisão tendo recebido o evangelho: Atos 15:5-11. 
 
O antigo concerto foi claramente abolido, bastamos ler Oséias 2:11, Jeremias 31:31-34 e 2 Coríntios 
3:7-17. Como pode uma aliança continuar valendo, se uma nova aliança foi estabelecida? (Hebreus 
8:6-13). Se a antiga aliança já se foi e uma nova foi feita, então vamos ficar com a aliança que Jesus 
fez conosco. 
 
Assim como o sábado, os próprios alimentos que eram considerados impuros, foram exibidos como 
lícitos aos homens comerem: Rm 14:14-20, 1 Tm 4:3-4, Atos 15, Marcos 7:18-19 e Mt 15:11-20. 
 
Algumas pessoas falam que os "sábados" descritos no novo testamento por Paulo, são os sábados 
cerimoniais, porém Paulo deixa claro em uma passagem já citada por mim aqui, que não é isso que ele 
diz, analise a passagem: Colossenses 2:14-17. 
 
Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e 
a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 
E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. 
Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos 
sábados, 
Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. 
 
Paulo está citando "lua nova" e "dias de festas", que ja eram as festas mensais e os 7 sábados (Lv 23), 
basta ler o mapa das festividades no dicionário Wyclife, Pág: 788. Portanto Paulo está se referindo aos 
sábados semanais na expressão "sabadós" do versículo 16, ao contrário do que os adventistas citam 
que são cerimoniais e já vimos que não são, pois Paulo não usaria duas expressões para falar do 
sábado. Guardar ou não as festas ou sábados torna-se opcional e não uma obrigação para a salvação. 
Paulo não está dizendo que não devemos fazer ou que é errado, mas apenas que os que praticam, 
podem praticar sem julgar os que não praticam e vice-versa. 
 
Referências:  
- Revista: Os 10 mandamentos de Esequias Soares - CPAD 
 
 

O	sábado	cristão	
 
O sábado Cristão na verdade é uma expressão que aponta para o domingo, pois diversos fatos como a 
ressurreição de Cristo e os cultos aconteceram no domingo, mas ele não foi instituído como um dia 
melhor do que outros ou se tornou neste dia uma obrigação de se realizar alguma tarefa. (Mc 16:1-6 e 
Lc 24:1-6). 
 
O que diremos da Ceia do Senhor, feita no domingo: Atos 20:7. Além disso, todos perseveraram 
naquilo que os apóstolos fizeram: Atos 2:42, 1 Co 10:16 e 1 Co 11:20-26. Se nós fossemos perseverar 
em guardar algum dia, seria o domingo, mas isso não foi estabelecido, apenas seguimos o exemplo 
sem julgar a ninguém que não faça no domingo. Como a Bíblia diz, isso é só a sombra do que 
realmente está nos esperando, ou seja, é muito pouco em relação ao que Deus tem preparado para 
nós. 
 
Outra coisa que era feita no domingo eram as coletas para o povo: 1 Co 16:2. 
 
O próprio João foi arrebatado no dia do Senhor, no domingo: Ap 1:10. 
 
Outro ponto interessante são os escritos de Justino Mártir que era um filósofo pagão que se convertera 
a Cristo e que deixou alguns escritos onde podemos observar um pouco de como era o culto na época 
(100dc - 165dc): 



 
S. Justino Mártir, filósofo pagão que se convertera, tornando-se sacerdote e mártir, contemporâneo de Simeão 
(que havia ouvido Nosso Senhor Jesus Cristo), de S. Inácio, de Clemente, companheiro de S. Paulo na pregação, 
de Potino e de Irineu, discípulos de Policarpo em sua obra Apologia 2, escreve:  
 
No chamado dia do Sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Lêem-
se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a 
leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes 
ensinamentos. 
 
Depois, levantamo-nos todos juntos e elevamos as nossas preces; como já dissemos acima, ao acabarmos de 
orar, apresentam-se pão, vinho e água. Então o que preside eleva ao céu, com todo o seu fervor, preces e ações 
de graças, e o povo aclama: Amém. Em seguida, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos 
alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. 
 
Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que 
preside. Este socorre os órfãos, as viúvas e os que, por doença ou qualquer outro motivo se acham em 
dificuldade, bem como os prisioneiros e os hóspedes que chegam de viagem; numa palavra, ele assume o encargo 
de todos os necessitados 
 
— Justino, "66-67", I Apologia, pp. 6, 427-31. 
 
Ele também escreveu acerca do dia de realização do culto da época: 
 
Reunimo-nos todos no dia do Sol [o primeiro dia da semana era denominado de dia de Sol no Império Romano até 
o século IV], não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, 
mas também porque neste mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na 
véspera do dia de Saturno; e no dia seguinte a este, ou seja, no dia do Sol, aparecendo aos seus apóstolos e 
discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos propusemos como digno de consideração 
— Justino, "66-67", I – Apologia, pp. 6, 427-31. 
 
A história de Justino é bem interessante e nos dá uma base para acreditar em suas palavras como 
teólogo: 
 
Justino foi introduzido na fé diretamente por um velho homem que o envolveu numa discussão sobre problemas 
filosóficos e então lhe falou sobre Jesus. Ele falou a Justino sobre os profetas que vieram antes dos filósofos, ele 
disse, e que falou "como confiável testemunha da verdade". Eles profetizaram a vinda de Cristo e suas profecias 
se cumpriram em Jesus. Justino disse depois que "meu espírito foi imediatamente posto no fogo e uma afeição 
pelos profetas e para aqueles que são amigos de Cristo, tomaram conta de mim; enquanto ponderava nestas 
palavras, descobri que a sua era a única filosofia segura e útil". Justino "se consagrou totalmente a expansão e 
defesa da religião cristã". 
 
Justino continuou usando a capa que o identificava como filósofo e ensinou estudantes em Éfeso e depois em 
Roma. Os trabalhos que escreveu inclui: duas apologias em defesa dos cristãos e sua terceira obra foi Diálogo com 
Trifão.2 
 
A convicção de Justino da verdade do Cristo era tão completa que ele teve morte de mártir sendo decapitado no 
ano 165 d.C. 
 
São Justino Mártir, está sepultado na igreja dos Freis Capuchinhos, em Roma, bairro Barberini. 
 
Nós hoje praticamos um culto a Deus exatamente como o povo fazia, está ai a citação de Justino para 
confirmar, pois viveu nos anos bem próximos a dos apóstolos. 
 
Nós ficamos as vezes mais preso aos 10 mandamentos do que os dois mandamentos que Jesus citou, 
ou damos mais ênfase aos 613 mandamentos da Lei, do que a aliança que Jesus fez com o mundo. 
Achamos que os 10 mandamentos só passaram a existir em Êxodo 20, mas eles já existiam a muito 
tempo antes, basta você ler Romanos: 
 
Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para 
si mesmos são lei; 
Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, e os seus 
pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os; 
Romanos 2:14-15 
 
Os gentios, que não tinham a lei consigo, faziam naturalmente as coisas que são da lei, porque? 
Porque Deus já havia revelado isso a cada um, desde o princípio. Não era uma questão de ter uma lei 
como regra a seguir, tudo isso era uma questão moral. Êxodo 20, foi apenas a revelação e a forma de 



como Deus queria a nova nação que estava para surgir, arrancando os ensinamentos egípcios e 
fortalecendo os princípios eternos que ele criou. 
 
Deixo para vocês outros versículos que se auto-explicam: 
 
Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. 
Romanos 6:14 
 
Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. 
Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. 
O que come não despreze o que não come; e o que não come, não julgue o que come; porque Deus o recebeu por 
seu. 
Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque 
poderoso é Deus para o firmar. 
Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em 
sua própria mente. 
Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come, 
para o Senhor come, porque dá graças a Deus; e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. 
Romanos 14:1-6 
 
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está 
confirmada em melhores promessas. 
Porque, se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. 
Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de 
Judá estabelecerei uma nova aliança, 
Não segundo a aliança que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do 
Egito;Como não permaneceram naquela minha aliança,Eu para eles não atentei, diz o Senhor. 
Porque esta é a aliança que depois daqueles diasFarei com a casa de Israel, diz o Senhor; Porei as minhas leis no 
seu entendimento, E em seu coração as escreverei; E eu lhes serei por Deus, E eles me serão por povo; 
E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor; Porque todos me 
conhecerão, Desde o menor deles até ao maior. 
Porque serei misericordioso para com suas iniqüidades, E de seus pecados e de suas prevaricações não me 
lembrarei mais. 
Dizendo Nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. 
 
Hebreus 8:6-13 
 
Eu pessoalmente costumo falar que não sigo religião, pelo menos Jesus nunca estabeleceu uma. Eu 
prefiro dizer que sigo o evangelho ou o plano de Deus. Não se sabe até hoje a etimologia do termo 
"religião", a mais aceita é a de Agostinho de Hipona e Lactâncio, que se refere ao termo "religar". 
Porém hoje o termo "religião" aponta para um sistema de regras e doutirnas para a adoração a um 
divindidade e por ai vai, então por via das dúvidas, eu fico com o evangelho, já que Jesus não citou 
nada disso, mas estabeleceu o amor e uma oportunidade de voltarmos para onde nunca deviámos ter 
saído, para a presença eterna de Deus e seu descanso para sempre. 
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