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Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, 
instituído por Deus, observado pelos crentes, nos dias do Antigo Testamento, 

bem como pelo próprio Jesus e Seus seguidores, nos tempos do Novo Testamento, 
a maioria dos cristãos, hoje, santifi ca o domingo. Quem fez ou autorizou a 
mudança? Tem ela o apoio das Escrituras? Neste estudo, essas questões serão 
esclarecidas.

1.  Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo?  Mateus 28:1; 
Marcos 16:1, 9; Lucas 24:1; João 20:1, 19; Atos 20:7; 1Coríntios 16:2 
Nenhum desses oito textos refere-se ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, 
o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo (Rm 6:3-8)

2.  O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? 2Tessalonicenses 2:3, 4;
 Daniel 8:12 
A verdade seria     por        . 
A igreja de Cristo passaria por um período de apostasia (abandono da verdade) 
e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela 
costumes e práticas pagãos. 

3.  Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? 
Deuteronômio 4:19; 17:2, 3
(    ) Adoração dos astros.   (    ) Adoração a Deus.   (    ) Adoração de animais. 

4.  Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Êxodo 16:22, 
23; Atos 15:21
(    ) Observância do sábado.    (    ) Adoração ao Sol.   (    ) Adoração à imagens.

5.  Que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Lucas 4:16; Atos 17: 2
(    ) Observar o sábado.    (    ) Observar o domingo.   (    ) Observar a sexta-feira.
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6.  Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento 
bíblico? Marcos 7: 6-8, 13
E em vão Me adoram, ensinando               que são 
preceitos de      .

7. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? 
Foi o imperador Constantino, no dia 7 março do ano 321 d.C. A igreja 
romana adotou oficialmente a observância do Domingo no ano 364 d.C. 
(concílio de Calcedônia). Constantino era adorador do deus Sol. Converteu-se 
superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs.
“O Mandamento da Igreja determina e especifica a Lei do Senhor: Aos domingos 
e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da 
missa.” – Catecismo da Igreja Católica; edição revisada de acordo com o texto 
oficial em latim (Edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000), p. 570.

8.  Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Gênesis 2:1-3; 
Êxodo 20:8-11 (marque V ou F)
(    ) Judeus, no Monte Sinai.  (    ) Romanos, na Palestina.  (    ) Deus, na criação.

9. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Atos 5:29; Tito 1:14
Antes importa obedecer a          . Não se 
importem com mandamentos de           desviados 
da      .
Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de 
relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus.

(Ver Apendice 3, p. III e IV)

Recapitulação:.A palavra “domingo” não aparece na     e sim 
“primeiro dia da semana”. Constantino trouxe o domingo (dia do Sol) do paganismo 
e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o         no primeiro 
  da semana. O decreto de Constantino data de    de março do 
ano    d.C. 

Compromisso de fé:

(    ) Creio que não existe base bíblica para a observância do domingo. 
(    )  Rejeito o domingo como dia do Senhor, porque é uma imposição humana.
(    )  Confirmo o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus em minha 

vida.
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