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O AMOR PRECISA DE TEMPO 
Marcelo Augusto de Carvalho 

 
Êxodo 20.8- “Lembra-te do Sábado para o santificar”. 
 
Qualquer relacionamento, para que exista, cresça e continue exige tempo 
das pessoas envolvidas. Mas neste tempo em que o tempo não pára, 
desejamos relacionamentos, mas damos a eles cada vez menos seu devido 
tempo. E não é diferente para com Deus. Por isto, há tanto tempo, Ele já 
nos disse: Lembra-te de te encontrares comigo! Há um dia ideal para nos 
encontrarmos com Ele. Vejamos.  
 
SUA ORIGEM. 
1-  É de origem divina. Gên. 2.1-3 e Êxo. 20.8-11. 
2-  Foi instituído no Éden- na eternidade. Isa. 66.22-23. 
3-  Grande júbilo presidiu a instituição do Sábado. Ao instituí-lo, Deus 
declarou “muito bom”. TS, vol. 3, pág. 16. Gênesis. 1.31. 
 
É ESPECIAL, QUANTO À: 
1-  Sua origem, por ser o primeiro símbolo da comunhão divino-humana 
disponibilizada para nós. 
2-  Sua duração, pois sobreviveu através de toda a história, a despeito das 
tentativas de destruí-lo. 
3-  Sua função, pois serve como símbolo por excelência da eleição divina e da 
missão do povo de Deus. 
 
É O ÚNICO MANDAMENTO QUE DEMARCA TEMPO. PORQUE DEUS DEMARCOU 
TEMPO SAGRADO E NÃO LUGAR, OBJETO, CIRCUNSTÂNCIA OU PESSOA 
SAGRADA PARA SEU CULTO? 
1. A coisa sagrada pode ser mais facilmente adorada, pois atrai nossa visão 

para aquilo que pode ser visto em vez de erguê-la para o que é infinito.  
2. Podemos dominar e controlar coisas, mas não podemos controlar  tempo. 

Por exemplo, não há nada que se possa fazer para impedir que as 5 horas 
cheguem. 

3. Podemos evitar sempre coisas, decidindo apenas não estar onde essas 
coisas estão. Mas não podemos evitar a chegada do próximo Sábado, pois 
haverá de vir não importa onde estejamos ou o que estejamos fazendo. 
Podemos apenas decidir como relacionar-nos com ele; não podemos fugir 
ou esconder-nos dele. 

4. Os seres humanos podem construir coisas; somente Deus pode criar o 
tempo. Cada minuto que passa é prova da ação divina na criação. Objetos 
sagrados nos permitem pensar que estamos adorando algo que o homem 
fez. O tempo sagrado leva-nos a reconhecer a Deus como o único 
Criador. 

5. O Sábado é o tempo para formar amizade com Deus. O elemento mais 
importante na formação de amizade é o tempo passado junto. Estar em 
algum lugar junto não é tão importante como passar algum tempo junto 
onde quer que se esteja.  
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6. Se Deus tivesse edificado Seu santuário simplesmente como um lugar, 
as pessoas dirigir-se-iam a esse lugar julgando que por estar ali estariam 
adorando. Mas Deus quer que Seu povo passe algum tempo com Ele; 
desse modo Ele edificou Seu santuário com o tempo. 

7. O Sábado, como tempo sagrado, vem a todos em termos exatamente 
iguais. Se Deus houvesse erigido um local sagrado, teria limitado àqueles 
que vivessem nas proximidades ou àqueles que pudessem viajar até lá ou 
àqueles que dispusessem de tempo suficiente para viajar até lá. Deus teria 
sido parcial, nas bençãos disponíveis aos adoradores. 

8. O tempo gasto com Deus tem sempre maior impacto quando comparado 
com o estar meramente em algum lugar sagrado. O próprio Deus é o 
centro das atenções, e não apenas o lugar ou as coisas. Afinal, a mente 
imatura sempre se impressiona com algo que apela a seus sentidos físicos- 
algo grande, brilhante ou caro. (Por isto que para os mundanos, tão 
carnais, é necessários mega-shows para que se sintam satisfeitos. Para o 
cristão, qualquer lugar, qualquer simples programação, na qual ele tenha 
certeza da presença de Deus ali, lhe traz o céu à terra). 

9. Durante 6 dias da semana o homem se preocupa com o domínio do mundo 
físico; no sétimo dia ele permite que o mundo espiritual o domine. O 
que uma pessoa faz no Sábado (no tempo) dá sentido e propósito a tudo 
quanto faz durante a semana (com coisas). 

10. O tempo gasto com uma pessoa tem o propósito de conhecê-la. O 
Sábado tem este propósito fundamental na vida cristã e na salvação. 
Adorá-lo, relacionamento divino-humano, santificação e salvação. 

FONTE: Mais semelhantes a Ele, manual do professor, pág. 147, CPB. 
 
POR QUE OBSERVAR O SÁBADO? 
1. A Bíblia enfatiza lembrá-lo e guardá-lo. Êxo. 20.8, Deut. 5.12. 
2. Porque é um memorial do descanso de Deus depois que terminou de 

criar o mundo e o homem.  
3. Porque este é o dia do Senhor, escolhido por Ele para este fim. Êxo. 

20.12. 
4. Ele, Deus, nos deixou o exemplo, e espera que o sigamos nesta prática. 

Gên. 2.1-3. 
5. Cristo, quando na Terra, deixou-nos este mesmo exemplo. Luc. 4.16. 
6. Os discípulos fizeram o mesmo. Atos 18.3,4,11. 
7. Fomos libertos do pecado para observarmos as leis divinas. Deut. 5.15. 

EX- Israel. 
8. Os salvos o farão na Eternidade. Isa. 66.22-23. 
 
O QUE O SÁBADO SIGNIFICA NA VIDA DO HOMEM. 
1-  Embora Todos os mandamentos sejam uma dádiva de Deus, o quarto é de 
modo especial um presente Seu para nós.  
2-  É o sinal de Deus com Seu povo. Ezeq. 20.20 
§ Para sabermos que Ele é o Senhor que nos santifica. Êxo. 31.13. 
§ Para reconhecermos que o Senhor Jeová é o nosso Deus. Eze.20.20. 
§ Para distinguir Seu povo na Terra enquanto Cristo não volta. 
§ É um sinal que Deus nos reconhece como Seu povo escolhido. 
§ É o sinal que distingue entre os fiéis e os incrédulos.   
§ É o sinal de afinidade que existe entre Deus e Seu povo. 
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3-  É o verdadeiro dia de alívio e libertação- para os animais que descansam, 
para os sofredores que recebem nossa especial atenção e para nós mesmos. 
4-  É o convite de Deus para o equilíbrio entre o trabalho e o descanso, e um 
antídoto contra a ganância material e indolência profissional (tão naturais na 
natureza humana).   
 
COMO GUARDAR O SÁBADO? 
1. Lembrar de observá-lo. (Há muitos que se esquecem!) 
2. Não Cuidar dos próprios interesses. 
3. Não fazer a própria vontade. 
4. Não falar palavras impróprias para um momento sagrado. 
5. Não trabalhar, comprar, vender, ou marcar negócios para serem feitos 

na semana. 
6. Os filhos (que moram conosco), os empregados, a nossa empresa, os 

animais, e mesmo os visitantes de nossa casa- TODOS devem observar o 
Sábado. Deus deseja conceder este dia de descanso à humanidade inteira, 
e não limitar este direito aos cristãos. 

7. Fazer o bem, salvar de um perigo, recuperar a vida, sarar o doente e 
alimentar os animais- são lícitos no Sábado. Luc. 13.15-16. 

8. Não guardar o Sábado de forma legalista como os fariseus (guardar o 
Sábado para ser salvo), nem tão pouco ser libertino a ponto de 
desconsiderar este mandamento. 

9. Dia para adoração a Deus em Seu templo. 
10. Dia para comunhão com nossos irmãos na fé. 
11. Dia para aprofundar os relacionamentos familiares. 
12. Não assistir TV, programas seculares, fitas de vídeo ou escutar música 

imprópria para este dia, rádio, assistir aulas e mesmo participar de 
festas de aniversário, encontros e visitas sociais. TS, vol 2, pág. 181, 
182, e vol 3, pág. 23, 26, 357.  

13. Deixar os divertimentos seculares para os dias semanais. 
14. Evitar viagens durante ou que começem ou terminem no Sábado. 
15. Não passar estas sagradas horas na cama. Levantar-se cedo para 

aproveitar ao máximo estes momentos sagrados. 
16. Passear pela natureza, visitar órfãos, doentes e viúvas, pregar o 

Evangelho. 
17. Esquecer o trabalho. É possível voltar do trabalho para casa e carregar 

consigo o trabalho a ponto de não conseguir descansar. ‘E preciso entrar 
no descanso. 

18. Descansar não é só dormir ou nada fazer. Descansar no Sábado só é 
possível quando estamos ligados a Deus.   

 
SEXTA-FEIRA. 
§ O Sábado começa no pôr-do-sol da Sexta-feira e termina no pôr-do-sol do 

Sábado, como qualquer outro dia. Lev. 23.22, Neem. 13.19. 
§ É o dia de preparação, quando tudo deve estar pronto para que o Sábado 

seja observado adequadamente.  
§ Toda roupa em ordem, lavada e passada. 
§ Todo alimento cozido. 
§ Sapatos engraxados, banho tomado, casa e cozinha limpa e arrumada. 
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§ Minutos antes do Sábado iniciar, toda a família deve estar reunida para 
cantar, ler a Bíblia e orar, recebendo assim as horas do Sábado.   

 
BENEFÍCIOS DA OBSERVÂNCIA DO SÁBADO. 
1-  Descanso Físico. 
a) Não fomos criados só para lutar e trabalhar. Nenhum ser humano sobrevive 
sem descanso; o homem tem necessidade de uma parada física. 
- O descanso físico recompõe as células perdidas nas múltiplas funções do 
organismo. Muitas delas só se recompõe quando descansamos. 
- O descanso é tão importante que Deus o ordenou, lembrou e cobrou do 
homem que o observasse. Se assim não o fazemos, destruímos esta 
maravilhosa máquina que é o nosso corpo em muito pouco tempo. Abreviamos 
seu tempo de utilidade. 
- Para que tenhamos qualidade e quantidade de vida (muitos anos, e bem 
vividos) precisamos de muito descanso- diário: 8 h de sono; semanal- Sábado; 
anual- as férias; o circunstancial- quando doentes, estafados, pós parto ou 
operações cirúrgicas e na velhice a aposentadoria. 
- EX: neste mundo capitalista que estamos mergulhados, quem descansa 
parecer ser um “grande preguiçoso”. Mas isto ocorre porque a ganância do 
homem quer levá-lo a conseguir o que realmente não precisa. Mas veja: um 
homem com 60 anos de idade, terá dormido em média 20 anos 
initerruptamente se ajuntarmos todas as horas que ele dormiu (8 h em média 
por dia). Um terço de nossa vida passamos descansando para que possamos 
viver razoavelmente. 
b) O desejo de obter mais conforto material força as pessoas a trabalharem 
demais e dormirem muito pouco, sendo que a maioria perde de 60 a 90 
minutos por noite em relação ao ideal para o descanso e a saúde. 
c) A falta de repouso tem especial perigo para as mães, que vivem em 
contínua agitação. As mães trabalham em média, mais de 80 horas por 
semana, cuidando da casa, dos filhos e trabalhando fora. Isto está abreviando 
a vida da mulher, e ainda formando uma raça fisicamente mais fraca para o 
futuro. 
d) Para quem freqüenta a escola, para quem trabalha, ou cuida dos filhos, 
para os militares, aposentados, doentes, para todos, a necessidade que é 
comum a todos é o descanso semanal do Sábado, capaz de enriquecer todas as 
dimensões da vida.   
2-  Descanso espiritual. 
§ - Cuidado: o programa de atividades da igreja local no dia do Senhor, na 

maioria das igrejas cristãs desfavorece completamente o descanso físico e 
espiritual. Culto especiais bem cedo; classe de professores às 8h; Escola 
Sabatina às 9h; culto divino às 10h30m; comissão da igreja às 14h; ensaio 
do coral ou do conjunto às 15h30m; programa jovem às 17h; social jovem 
às 19h. E tudo isto sem falarmos nas visitas missionárias e programas 
alternativos que assumimos. 

§ - Aí vem o estigma de que quem não participa das atividades é considerado 
por muitos um “fraco na fé”.  

§ - Com este acúmulo de atividade vem o “stress espiritual”.  
§ - Aí também não sobra tempo para mais nada, inclusive para a relação 

familiar. 
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§ - É preciso haver um bom planejamento eclesiástico como saída para o 
stress espiritual tão comum hoje em nossos membros de igreja, líderes de 
nosso povo.  

3-  Alegria, deleite e gozo no coração. 
a) Pessoas vivem tão envolvidas com o trabalho secular durante os dias úteis 
que acabam caindo numa verdadeira ressaca nos fins de semana. 
- Dor de cabeça, passividade, preguiça, vontade de dormir e glutonaria são 
sintomas desse problema. 
- Um mero legalismo ou medo de Deus não nos levará a guardarmos o Sábado 
com alegria e prazer no coração.  
- Simplesmente observar o Sábado não é suficiente para tudo o que ele 
envolve em nossa vida. 
- É preciso haver um bom planejamento semanal de atividades para que 
possamos viver bem todos os dias, de forma especial o dia em que vamos falar 
com Deus. 
b) Alguns passam o Sábado contando as horas para que ele termine logo. Se 
pudessem puxariam o sol para que essas horas tão “chatas” terminassem. 
- Talvez ainda lhes falte uma profunda relação com Deus. 
- Valorizamos cada segundo que passamos com nossas namoradas porque as 
amamos muito, e este relacionamento é muito importante para nós. 
c) Portanto, o Sábado não é chato ou gostoso por possuir uma boa 
programação ou não na igreja local. Esta é uma questão pessoal de 
relacionamento com Deus, pois este é o maior objetivo da guarda do 
Sábado.  
- Se eu não amo a Deus, não me relaciono com Ele durante a semana, o 
Sábado ser-me-á realmente um fardo pois sinto Seu convite para nos 
comunicarmos, mas desejo continuar distante dEle como o faço durante a 
semana.  
4-  Contato especial com Deus. 
- É dia para meditação, oração, estudo da Bíblia e adoração a Ele. 
Dificilmente conseguimos tudo isto durante a semana. 
- Calvino: o Sábado nos ensina a morrer para nossos próprios gostos e obras, 
de modo que possamos meditar sobre o reino de Deus. 
5-  Enriquece nossa relação familiar. 
- “Era o plano de Deus que os membros da família se associassem no trabalho 
e no estudo, no culto e na recreação, sendo o pai o sacerdote da casa, e pai 
e mãe os professores e companheiros dos filhos. Mas os resultados do pecado, 
tendo mudado as condições da vida, impedem em grande parte essa 
associação. Muitas vezes o pai dificilmente v6e a face dos filhos durante toda 
a semana. Acha-se quase totalmente privado de oportunidade para companhia 
ou instrução. O amor de Deus, porém, estabeleceu um limite às exig6encias 
do trabalho. Sobre o Sábado Ele põe Sua misericordiosa mão. No Seu próprio 
dia Ele reserva à família a oportunidade da comunhão com Ele, com a 
natureza, e uns para com os outros”.  Educação, pág. 250 e 251. 
- Este deve ser um dia especial em que a família fique unida. (Longe com 
estes almoços na casa dos irmãos, ou viagens, passeios e programas que nos 
fazem ficar separados de nossos entes queridos). 
6-  Enriquece nossa relação com nossos irmãos na fé. 
- Assim foi na relação Jesus com seus discípulos. Luc. 4.16; Marc. 2. 
- Assim foi na relação dos discípulos entre si. Atos 18. 



AO MELHOR O MELHOR 

www.4tons.com 
Pr. Marcelo Augusto de Carvalho 

0004 

6 

- Assim será com todas as comunidades cristãs, pois neste dia nos reunimos 
para adorar o mesmo Deus, repartir nossa fé, fortalecê-la pelo compartilhar, 
e formarmos mais uma vez o corpo do Senhor na Terra.  
7-  Santificação do caráter.  
- Esse é o dia da santificação. Pela contemplação de Seu caráter, pelo 
relacionamento com Ele, e pela obediência a Seus mandamentos alcançamos 
mais e mais maior semelhança a Ele. 
- Aquele que de coração obedecer ao quarto mandamento, obedecerá toda a 
lei, e será santificado pela obediência. TS vol 3, pág. 17 e 18. 
 
CONSEQÜÊNCIAS DA QUEBRA DO QUARTO MANDAMENTO. 
1-  Eliminação do povo de Deus. Êxo. 31.14; 35.2. 
2-  O povo de Israel não entrou no descanso da Terra Prometida por Ter 
profanado o Sábado. 
3-  Foram levados ao exílio por esta mesma razão. Ezeq. 20. 16-21; Jer. 
17.27. 
BENÇÃO DIVINA PARA O OBSERVADOR DO SÁBADO. Isa. 58.13-14. 
 
APELO: A ÚNICA MANEIRA DE OBSERVARMOS O SÁBADO CORRETAMENTE É 
PASSANDO PELA CONVERSÃO. Gál. 5.6 e 6.15. Aí observaremos o Sábado 
motivados pela fé e pelo amor ao Senhor. 
 
FONTES: A Ética dos 10 mandamentos, H.U.Reifler, pág. 87-97.Vida 
Nova   Princípios de Vida, pág. 141-149. 
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