
Sua vez de procurar: 1EXIYW������E�����0IME�E�LMWXʬVME�HS�LSQIQ�HE�
mão ressequida.

 
Enquanto esteve na Terra, o Filho de Deus ensinava, curava e pregava. 

Essas três atividades são áreas de atuação distintas que exigem vocação 
I�TVITEVS�IWTIGʧƼGSW��1EW�IQ�.IWYW�IPEW�WI�YRMEQ�IQ�TIVJIMXE�LEVQSRME��
ʈ�IZMHIRXI�UYI��UYERHS�EW�EʡʮIW�HI�'VMWXS�GSQIʡEVEQ�E�VITIVGYXMV��QYMXE�
KIRXI�RʝS�KSWXSY��3W�PʧHIVIW�VIPMKMSWSW�HI�7IY�XIQTS�WI�WIRXMEQ�EQIEʡEHSW��
Em vez de se alegrarem pela cura do enfermo, acusaram Jesus de quebrar o 
mandamento do sábado.

Além de mostrar que é permitido fazer o bem aos sábados, essa história 
destaca a verdadeira essência do sétimo dia: a mensagem de que Deus nos 
restaura e habilita para o trabalho. Essa é uma marca da religião verdadeira.

Você já experimentou a bênção do descanso do santo sábado? Que tal 
começar nesta semana?

Você tem conseguido descansar? Especialistas chamam o mundo atual 
de “sociedade do cansaço”. A boa notícia é que nosso Criador projetou 
um descanso fundamental para nós. A Bíblia relata que Deus criou o 

mundo e, após isso, criou o descanso no sétimo dia. Deus criou essa pausa 
para passarmos tempo de qualidade com Ele. O sábado foi instituído por Deus 
na criação e recebeu uma bênção exclusiva. Por isso, somos chamados a nos  
lembrar dessa dádiva e celebrá-la. Descanso envolve dependência, entrega 
I�GSRƼERʡE��2E�IWWʤRGME�HS�HIWGERWS�IWXʛ�RSWWE�GSRƼERʡE� MVVIWXVMXE�HI�UYI�
Deus é capaz de cuidar de todos os aspectos de nossa vida. A cada semana 
você pode ter o privilégio de entrar em um tempo sagrado e descansar em Deus 
e com Ele. Esse descanso é um combustível para a vida. Neste estudo vamos 
relembrar o que a Bíblia diz sobre o sétimo dia, o sábado, o dia de descanso 
estabelecido por Deus. 

sábado
JESUS E O

ESTUDO 11
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https://vimeo.com/520687405


ESTUDO BÍBLICO

1.�(I�UYI�HME�.IWYW�EƼVQSY�WIV�S�7IRLSV#�1EXIYW�����
� 7ʛFEHS� � � (SQMRKS� � 5YEPUYIV�HME

2.�(I�EGSVHS�GSQ�.IWYW��IQ�FIRIJʧGMS�HI�UYIQ�S�WʛFEHS�JSM�IWXEFIPIGMHS#�1EVGSW�����
 De Deus   Do homem  Dos anjos

3. Qual era o costume de Jesus aos sábados? Lucas 4:16
 Passear   Dormir   Ir à sinagoga 

4.�'SRJSVQI�E�SVMIRXEʡʝS�HI�.IWYW��S�UYI�TSHI�WIV�JIMXS�RS�WʛFEHS#�1EXIYW������
 Trabalhar  Fazer o bem  Comprar e vender

5. Que dia as pessoas próximas a Jesus guardavam? Lucas 23:52 a 56

6. Que dia os apóstolos de Jesus guardavam? Atos 17:2

7. Na vida eterna haverá um dia para ser guardado? Isaías 66:22 e 23

Por que guardar o sábado?

• 4SVUYI�GVIMS�UYI�S�WʛFEHS�ʣ�S�HME�HS�7IRLSV��1EVGSW������I����
• Porque sigo os passos de Jesus (1 Pedro 2:21).
•  4SVUYI�WI�'VMWXS�I�SW�ETʬWXSPSW�IWXMZIWWIQ�IRXVI�RʬW��KYEVHEVMEQ�ƼIPQIRXI�

o sábado (Hebreus 13:8).
• 4SVUYI�UYIVS�WIV�YQ�ƼIP�WIVZS�HI�QIY�'VMEHSV��+ʤRIWMW�����E����
• Porque a Bíblia diz que o sábado é santo (Isaías 58:13 e 14).
• Porque quero adorar a Deus no Céu (Isaías 66:22 e 23).
•  4SVUYI�SW�(I^�1ERHEQIRXSW�WʝS�E�PIM�HS�9RMZIVWS�I�WIVʝS�SFWIVZEHSW�RS�

Céu (Apocalipse 11:19).

O que você considera ser o mais importante nos ensinos de Jesus sobre o 
sábado?
 
 
 
 

Compromisso de fé: Entendo que preciso ser restaurado por Jesus e que 
RIGIWWMXS�ETVIRHIV�E�GSRƼEV�MRXIMVEQIRXI�2IPI��4SVXERXS��HIGMHS�EPIKVIQIRXI�
EHSVEV�E�(IYW�RS�HME�WERXMƼGEHS�TSV�)PI�
Nome:                  Data:  

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

https://vimeo.com/520687726


JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ESTUDO ADICIONAL

COMUNHÃO

Dia Para meditar O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?
1 1EXIYW������E���
2 Hebreus 4:1 a 11
3 7EPQS���
4 Filipenses 4
5 Colossenses 1
6 Gálatas 5
7 Efésios 6

��7YKIWXʝS�HI�XI\XSW�TEVE�WYE�PIMXYVE�I�VIƽI\ʝS�EXʣ�S�TVʬ\MQS�IWXYHS��SVI�ERXIW�HI�PIV�I�QIHMXEV�

RELACIONAMENTO
• Que tal passar um tempo com a família no próximo sábado, em meio à 
natureza?
• Você conhece alguém que precisa de uma visita ou de algum auxílio 
especial?
 
 

MISSÃO
• No próximo sábado, ofereça alguma ajuda a pessoas que passam por lutas 
I�TVMZEʡʮIW�
• Abençoe seus amigos pelos quais está intercedendo com uma visita. Ore 
com eles e compartilhe este estudo.

Amigos Pedidos de oração

LEIA MAIS EM
adv.st/observanciadosabado e adv.st/propositodosabado

O portal encontreumaigreja.com.br foi pensado para ajudar você a localizar a 
Igreja Adventista mais próxima de onde você estiver.


