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Caro Leitor,
Este livro é uma oferta dos seus amigos
Adventistas do Sétimo Dia.
Usando a Bíblia como fonte e guia, ele
revelar-lhe-á, por sua vez, uma oferta de
Deus para toda a humanidade e para cada
indivíduo. Encontrá-la-á no tempo – um
tempo para si.
Em Um Tempo para Si: Para Quê?, o
autor, Mike Tucker, partilha com o leitor a
experiência de viver o tempo especial dado
por Deus, de uma forma que transmite
alegria, paz e confiança, e interpela-o a
descobrir por si os benefícios de iniciar
essa mesma experiência pessoal.
Qual é, afinal, a importância do tempo,
para Deus? Como se perdeu e como se
pode reencontrar esse tempo que Deus
nos oferece?
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1

Um Tempo para

Restauração

E

le era um jovem casado, pai de um filho de
seis anos. Ao olhar para o futuro, queria
ser capaz de dar à sua família mais do que
aquilo que o seu actual trabalho e salário permitiam. Por isso, começou a sua própria empresa.
Ser proprietário de uma empresa pode parecer empolgante, mas a maioria das pessoas não
compreende o tremendo dispêndio de tempo
que um negócio implica. Deu por si a trabalhar
doze, catorze e até dezasseis horas por dia, sete
dias por semana. Essa situação prolongou-se
durante meses. Como era de esperar, um horário
desses reflectiu-se na sua família.
Um dia, estava este jovem empresário no trabalho, quando deu por falta de um papel de que
precisava com muita urgência. Tinha-o deixado
em casa. Assim, durante a hora do almoço, foi
buscá-lo. Subiu as escadas a correr, foi ao quarto, agarrou no documento, e voltou a descer,
7

sempre a correr. Já ia a meio da sala de jantar
quando o seu filho o viu. O menino já não estava com o pai há semanas, uma vez que, quando
acordava, já ele tinha saído e, quando o pai regressava a casa, já ele estava a dormir.
“Papá, papá”, gritou o menino a correr para ele.
“Fica comigo!” Agarrado à perna do pai, recusava-se a deixá-lo partir. Não conseguindo libertar-se
do filho, o pai ajoelhou-se e deu-lhe um abraço.
O sétimo aniversário do filho seria em breve,
por isso disse-lhe: “Agora tenho de ir para o trabalho, mas volto já. Está quase a chegar o teu dia
de anos. O que queres que te dê? Diz-me que eu
compro. O que tu quiseres!”
O menino respondeu: “Quero-te a ti, Papá.”
“Mas, tu tens-me”, respondeu. “Diz-me só o
que queres para os teus anos e eu compro-te, se
me deixares voltar para o trabalho agora. Queres
um jogo de vídeo, um cãozinho ou um comboio
eléctrico? O que é que tu queres?”
“Só te quero a ti. Quero que passes o dia comigo, Papá.”
Foi então que ele percebeu que tinha de fazer
mudanças drásticas na sua vida. Tomou consciência de que tinha tentado comprar o seu filho
com coisas, quando tudo o que ele queria, realmente, era o tempo do seu pai. O seu filho queria
mais passar tempo com o pai do que qualquer
outra coisa.
Pensamos comummente em Deus como o Pai.
O próprio Jesus ensinou-nos a tratá-l’O assim.
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Mas, na lição a tirar desta história, Deus é como
o menino. De todas as coisas que poderíamos
dar a Deus, o que Ele quer, mais do que tudo, é a
dádiva de nós próprios. Ele anseia passar tempo
connosco, alegre, sem interrupções. Não apenas
“tempo de qualidade”, mas uma porção de tempo de qualidade.
Deus anseia por um tempo assim desde o dia
em que Adão e Eva comeram o fruto proibido no
Jardim do Éden. Nesse dia, Deus foi separado de
nós, e nós d’Ele. Adão e Eva perderam o acesso ilimitado que tinham a Deus. Esta perda foi
mais do que apenas a perda de uma amizade;
foi, potencialmente, a perda da vida para os seres humanos, uma vez que ninguém pode existir
estando separado de Deus.
Deus não quer que ninguém pereça; portanto, mesmo antes de Adão e Eva quebrarem a
sua ligação com Ele, tinha preparado um plano através do qual reconciliaria consigo a Sua
criação alienada. Parte do plano envolvia um
Substituto que trataria dos pecados da humanidade, ao morrer em seu lugar. Esse Substituto foi Jesus.
Contudo, Deus sabia que o homem teria dificuldade em ultrapassar o muro de separação,
mesmo depois do sacrifício de Jesus. Portanto,
Deus providenciou métodos especiais que poderíamos usar para restaurar a intimidade que
desfrutámos um dia. Estas práticas antigas são
coisas simples, como a oração, a adoração, o
estudo da Bíblia, o louvor, e muitas outras. Cada
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uma destas práticas foi elaborada para ajudar
aqueles que foram redimidos pelo sacrifício de
Cristo a desfrutar de uma experiência pessoal de
intimidade com Deus. Elas podem ajudar-nos a
colocar uma ponte sobre o fosso entre Deus e
nós próprios, que a nossa rebelião causou.
Deus compreendeu que seria fácil para nós
envolvermo-nos tanto na desgastante tarefa diária de ganhar a vida e de criar uma família, que
permitiríamos que essas coisas não deixassem
espaço para Ele. Sabia que, à medida que nos
ocupássemos de toda a espécie de coisas – mesmo de coisas boas e necessárias – poderíamos
negligenciar a única coisa que é essencial à vida.
Poderíamos negligenciar passar tempo significativo com Deus.
Para nos proteger disso, Deus deu-nos uma
dádiva especial. Chamou a essa dádiva “o dia
de descanso”, ou Shabbat em hebraico. O dia de
descanso é um período de vinte e quatro horas
destinado a permitir que experimentemos uma
interacção íntima com Deus. É um tempo em que
nos afastamos do nosso trabalho e dos problemas comuns da vida diária para nos focalizarmos
no relacionamento que nos renova e nos restaura. É um tempo para o repouso, a adoração, o
louvor, a alegria e a celebração.
Este pequeno livro tem a intenção de ajudar a
explicar o valor do repouso do dia de descanso,
ou Sábado, no mundo doentio de hoje. À medida
que examinarmos as antigas práticas de celebração deste dia, descobriremos a sua inspiração
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para a nossa vida informatizada, comercializada,
pressionada.
É meu desejo que o dia de descanso sirva
como uma ferramenta para ajudar a proporcionar-lhe um relacionamento mais profundo com
Deus. Que Deus possa dar-lhe paz e restaurar
o relacionamento de qualidade que Ele sempre
desejou ter consigo.

Aplique!
Deixe-me convidá-lo para um pequeno
exercício.
Analise a sua vida actual. Procure reflectir
sobre se está a viver um momento de pressão,
de desânimo ou de cansaço. Quem sabe até
de desespero. Dedique algum tempo a pensar
sobre a sua vida pessoal, familiar e profissional.
• Em alguma ou algumas áreas da sua vida sabe
ou sente que há algo que não está bem?
• Consegue encontrar as razões para isso? Pode
e deseja fazer algo para melhorar esse facto?
• O que lhe falta para tornar a sua vida mais
completa e realizada?
Não posso dar-lhe receitas para responder
a esta última questão. Mas posso partilhar
consigo o que o pode ajudar.
11

Experimente falar com Deus, como faria com
um bom amigo. Pode não acreditar que Ele
existe, quem sabe até acredite mas nunca tenha
experimentado falar-Lhe, ou não o faça há
muito tempo. Diga-Lhe como se sente e peça
que Deus o guie a um encontro com Ele.
Não sabe o que isso significa? Não se
preocupe... Ele sabe e demonstrá-lo-á.
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2

Um Tempo para

Repouso

A

Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, declara que Deus é o Criador,
que Ele criou tudo o que existe. Criou os
Céus repletos de estrelas, a Terra e tudo o que
neles existe.
Abraham Heschel, rabi e escritor, descreveu
a criação feita por Deus como tendo sido composta por duas categorias: espaço e tempo. Por
espaço, Heschel quer dizer mais do que o céu
e a atmosfera. Ele inclui tudo o que seja físico,
tangível e visível – dos planetas às flores, dos peixes às árvores, dos animais aos seres humanos.
O rabi Heschel recorda-nos que Deus deu, aos
seres humanos, domínio sobre a Terra e que nós
temos, desde então, tentado conquistar o mundo físico. Temos construído edifícios grandes,
temos feito represas nos rios, e usado as coisas
materiais deste mundo para fazer todo o tipo de
artigos úteis. Tudo isto é parte daquilo a que Heschel chama “espaço”.
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O tempo é, claro está, um conceito mais difícil
de definir. Não conseguimos ver o tempo. Não é
tangível. O tempo é uma ideia, um movimento de
vida e de eventos.
Neste planeta, Deus dividiu o tempo em dias
e noites. Uma série desses dias e noites – o número de dias e noites que a Terra demora para
completar a sua órbita à volta do Sol – é chamado ano. Por isso, temos tempo e espaço, ambos
criados por Deus.
Heschel pergunta: Qual é mais importante para
Deus – o tempo ou o espaço? Ao olharmos para
as actividades dos homens, certamente que somos levados a acreditar que nós valorizamos o
espaço acima do tempo. Muitos de nós estamos
dispostos a negociar o tempo de forma a ganharmos espaço. Passamos horas, dias e anos
da nossa vida em actividades que nos permitem
adquirir coisas – uma casa, um carro, uma conta
bancária, poupança. Negociamos tempo – negociamos a nossa vida – para adquirirmos espaço,
quer dizer, para adquirirmos coisas.
Mas é essa a maneira como Deus vê o tempo
e o espaço? Heschel diz que, ao contrário dos
seres humanos, Deus valoriza mais o tempo do
que o espaço. Ele diz que a Bíblia coloca mais
ênfase no tempo do que no espaço. Escreve que
a Bíblia vê o mundo mais do ponto de vista de
História, gerações e acontecimentos, do que de
Geografia, países ou posses.
Porque é que Heschel diz que o tempo tem mais
importância para Deus do que o espaço? Parte
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da resposta encontra-se na história da Criação.
Durante aquela primeira semana da Criação,
“Deus criou os céus e a terra” (Génesis 1:1).
Mas, no fim dessa semana, Deus apenas declarou uma coisa como sendo santa:
“E havendo Deus acabado, no dia sétimo, a Sua obra
que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a Sua
obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o
santificou; porque nele descansou de toda a Sua obra,
que Deus criara e fizera” (Génesis 2:2, 3).

No fim dessa primeira semana, Deus tinha feito o mundo e tudo o que há nele, incluindo o
homem. Mas Deus declarou apenas uma coisa
como sendo santa, e essa única coisa foi uma
parcela de tempo – o sétimo dia da semana, o
dia de repouso, o Sábado.
A palavra santa é uma palavra interessante na
Bíblia. É uma palavra que representa o mistério
e a majestade do divino. E a primeiríssima coisa santa na história do mundo – o Sábado – não
fazia parte do espaço, mas do tempo. “E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou” (Génesis
2:3). No fim da primeira semana da história deste
mundo, só o Sábado foi declarado santo – santidade no tempo. Só séculos mais tarde, no Monte
Sinai, é que Deus fez um chamado à santidade
nos seres humanos, quando disse aos Israelitas:
“E ser-Me-eis homens santos” (Êxodo 22:31).
Foi ainda mais tarde que um lugar santo, o
tabernáculo do deserto, foi erigido e dedicado.
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Deus declarou em primeiro lugar a santidade do
tempo, em segundo lugar a santidade do homem, e, por último, a santidade de um lugar, ou
espaço. Para salientar mais este ponto, é interessante notar que foi o próprio Deus que santificou
(ou tornou santo) o tempo, mas foi Moisés que
realizou a cerimónia de consagração do tabernáculo – ou espaço (santo).
Portanto, o que quer tudo isto dizer? Quer dizer que, se nós pensarmos como Deus pensa, e
valorizarmos o que Deus valoriza, poremos uma
prioridade maior no tempo do que no espaço.
Estaremos atentos à tentação de negociarmos a
vida – tempo – para adquirirmos espaço – dinheiro e coisas materiais.
Quando o espaço se torna a prioridade, perdemos vida, pois o tempo é vida. As coisas são
meras contrafacções da felicidade e, como tal,
são uma ameaça para a nossa própria vida. O
objectivo da vida não é acumular riqueza e posses, mas desfrutar de momentos sagrados. Pois
é no tempo – nesses momentos sagrados – que
nos encontramos com Deus. E é só na medida
em que nos encontramos com Deus e nos entregamos a Ele, que nos tornamos santos, isto é,
separados para Ele, Seus.
O autor Wayne Muller diz que, hoje, uma vida
de sucesso tornou-se um empreendimento violento. Fazemos mal ao nosso próprio corpo,
esforçando-o para além do seu limite, de forma
a trabalharmos e a produzirmos. Muller diz que
exercemos um tipo de violência contra os nossos
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filhos, uma vez que não temos tempo para estar
com eles. Declaramos guerra ao nosso próprio
espírito, pois estamos demasiado ocupados para
ficarmos quietos, descansarmos e sermos renovados. Ao fazê-lo, enviamos uma mensagem de
que valorizamos mais o espaço do que o tempo.
Mas já vimos que Deus valoriza mais o tempo
do que o espaço. Isso explica a razão por que
Ele foi tão cuidadoso em dar uma das Suas mais
valiosas dádivas no fim da semana da Criação.
Deu-nos uma dádiva de tempo santificado – o dia
de repouso, o Sábado.
O Sábado é um tempo sagrado que foi separado para nos encontrarmos com Deus. Para que
possamos beneficiar, realmente, do tempo sagrado, temos de deixar de lutar por espaço. Temos
de parar a preocupação com o trabalho; temos
de parar de gastar a vida para adquirir coisas.
Não é que o trabalho seja algo mau, de forma
alguma. O mandamento do Sábado é uma ordem
para se trabalhar seis dias e se descansar um. O trabalho foi instituído por Deus. Portanto, não é mau,
pois Deus ordena-nos que trabalhemos. Mas, se a
vida for apenas trabalho, tê-la-emos desperdiçado.
Se estivermos tão ocupados que não tenhamos
tempo para a adoração, para os relacionamentos
ou para o descanso, estamos a matar-nos.
O pictograma chinês para ocupado é composto por dois caracteres: o símbolo para coração e
o símbolo para matar. A nossa ocupação está a
matar o nosso coração, tanto fisicamente como
nos relacionamentos.
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O Sábado restaura um ritmo sagrado – um ritmo de trabalho e descanso que foi estabelecido
na Criação. É um ritmo que confirma a vida, que
restaura a vida, que renova a vida. O Sábado é
um dia de paragem – paragem do trabalho para
que nos possamos renovar. Ao decidirmos, voluntariamente, parar com a ocupação diária neste dia de descanso, renovamos e restauramos
o nosso espírito através da adoração ao nosso
Criador, o Autor da vida.
Observar o Sábado dá-nos tempo para celebrar. Celebramos a criação do mundo; celebramos o Deus que criou o mundo e descansou do
Seu trabalho. Celebramos e louvamos o Deus
que criou o trabalho e o descanso.
Durante o Sábado, recebemos a promessa de
que Jesus fará morada em nós e que nós faremos morada n’Ele (ver João 15:4, 5). Como é
que isso acontece? Acontece quando aprendemos a guardar o dia de repouso como Deus o
guarda. Uma vez mais, voltamo-nos para o livro
de Génesis para orientação:
“E havendo Deus acabado, no dia sétimo, a Sua obra
que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a Sua
obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o
santificou; porque nele descansou de toda a Sua obra,
que Deus criara e fizera” (Génesis 2:2, 3).

Este texto diz que Deus “descansou de toda a
Sua obra”. O original em hebraico poderia ser melhor traduzido como “Ele cessou e restaurou-Se”.
Deus “cessou e restaurou-Se” no sétimo dia.
18

Para experimentarmos a verdadeira bênção do
Sábado, também temos de cessar e restaurar-nos. Não temos apenas de cessar de trabalhar,
mas também da necessidade de realizar e produzir. Temos de cessar de nos preocuparmos e
de estarmos tensos. Temos de cessar de ter uma
vida de esforço sem ter Deus no seu centro.
A ordem para “cessar” (ou “repousar”) não é
uma ordem para nos abstermos de actividades
agradáveis. No Sábado, cessamos aquilo que
considerarmos actividade produtiva; não devemos deixar de fazer o que for agradável e refrescante. Portanto, essa cessação não implica inactividade. Cessamos de forma a podermos honrar
o nosso Deus.
Quando paramos de trabalhar tornamo-nos espontâneos e redescobrimos a infantil capacidade
de brincar e sermos criativos. Cessar o nosso labor dá-nos a capacidade de experimentar a restauração e a renovação. Cessamos para podermos descansar.
No seu livro Sabbath: Restoring the Sacred
Rhythm of Rest (Sábado: Restaurando o Ritmo Sagrado do Descanso), Wayne Muller escreve: “O
descanso é uma enzima essencial da vida, tão
necessária como o ar. Sem descanso, não conseguimos ter a energia suficiente para ter vida. Recusamos descansar correndo um risco – no entanto, num mundo em que o excesso de trabalho
é visto como uma virtude profissional, muitos de
nós achamos que só a doença física ou o colapso
nos dão legitimidade para parar.”
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Tem sido esta a sua experiência? Tem, na prática, valorizado mais o espaço do que o tempo?
Tem dado por si tão ocupado no seu trabalho que
não tem tempo para parar de trabalhar para poder descansar? Sente-se culpado se não estiver
a trabalhar; sente-se culpado se parar para descansar?
Quando a minha mulher e eu fazemos férias,
planeamos, intencionalmente, não fazer nada.
Planeamos o menor número de actividades possível. Tentamos ter muito tempo para dormir, orar
e para ler e meditar nas Escrituras. E, normalmente, levo três dias para deixar de me sentir culpado
pela minha inactividade.
Há tempos trabalhei como capelão de uma
unidade de cuidados continuados. Foi uma das
experiências mais enriquecedoras da minha vida.
Quando comecei a trabalhar com pessoas que
estavam confinadas às suas camas devido a uma
doença terminal, fiquei surpreendido por aquilo
que descobri. Embora houvesse, sem dúvida, um
sentimento de tristeza e sofrimento, e embora,
por vezes, houvesse medo associado à doença
e à morte iminente, também havia algo que me
chocou. Havia um sentimento de alívio! Muitos
desses doentes terminais confessaram que sentiam alívio e até gratidão por, finalmente, poderem
descansar. E nem sequer tinham de se sentir culpados quanto a esse descanso, uma vez que, em
breve, morreriam.
Será preciso chegar a este ponto para que, por
fim, abrandemos e descansemos? Será preciso
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chegar a um fim iminente da vida para pararmos
de trabalhar tempo suficiente para cuidarmos dos
nossos relacionamentos e de nós próprios?
Deus deu-nos uma razão válida para pararmos
o nosso trabalho, de sete em sete dias. Na realidade, é mais do que uma razão, é uma ordem!
Deus ordena-nos que cessemos o nosso trabalho e O honremos ao Sábado. Encontramos um
exemplo dessa ordem em Levítico:
“Nos primeiros seis dias da semana, podes fazer
qualquer espécie de trabalho, mas o sétimo dia, o sábado, é dia de descanso e de assembleia de oração.
Onde quer que estiverem, devem deixar todo e qualquer trabalho, porque é um dia de descanso em honra
do Senhor” (Levítico 23:3).

Note que o Sábado é chamado “dia de descanso em honra do Senhor”. É um dia para honrar
Deus ao cessarmos todo o nosso trabalho. É um
dia para os crentes se reunirem para O adorarem. Deus ordenou que o Seu povo, fosse qual
fosse a sua ocupação, não fizesse qualquer trabalho ao Sábado. Não era um requisito legalista.
O mandamento do Sábado aparece sempre no
contexto de uma aliança que Deus fez com o Seu
povo. A Sua aliança é uma promessa de libertação – uma promessa de salvação. Portanto, o Sábado é um sinal da nossa salvação, o supremo
sinal do descanso do pecado que Deus prometeu através da Sua graça.
O chamado de Deus para descansar é um
convite para experimentarmos já a alegria da sal21

vação. É um chamado a descansarmos das vãs
tentativas de nos salvarmos a nós próprios. Um
tempo para cessarmos as nossas lutas e descansarmos completamente em Deus.
A chave para desfrutar da plenitude do Sábado
está no seu ritmo. Imagine que alívio fantástico
é poder saber, todas as semanas, que, no ritmo
da nossa vida, há um dia em cada sete em que
paramos com a rotina e fazemos coisas diferentes! O simples facto de saber que o Sábado está
a chegar, dá-nos a energia para continuar com
as nossas tarefas nos outros seis dias, pois sabemos que está perto mais um dia de descanso.
Parar de trabalhar em cada sétimo dia ajuda-nos
a voltar ao trabalho com vigor renovado quando
a nova semana começar.
Talvez já tenha ouvido a história do homem que
desafiou outro para uma competição de corte de
madeira durante um dia inteiro. O homem que
desafiou trabalhou duramente durante todo o
dia, fazendo apenas uma pequena pausa para
um almoço ligeiro. O outro homem almoçou calmamente e fez várias pausas durante o dia. No
fim do dia, o primeiro homem ficou surpreendido
e aborrecido por verificar que o outro tinha cortado muito mais madeira do que ele.
“Não percebo”, disse ele. “Sempre que olhava
para ti, estavas a fazer uma pausa. No entanto,
cortaste mais madeira do que eu.”
“Mas”, disse o vencedor, “reparaste que, quando me sentava para descansar, afiava o meu machado?”
22

O Sábado é um tempo para “afiar o machado”.
Produzimos mais durante os seis dias de trabalho quando descansamos ao Sábado.
Porque é que somos tão inquietos? Porque é
que cada momento do nosso dia tem de ser preenchido por uma infindável actividade? Substituímos os nossos baloiços da meninice por mensagens escritas, correio electrónico e navegação
online. Corremos daqui para ali, sem destino aparente. Estamos com pressa. Estamos ocupados.
Os habitantes de Ridgewood, nos Estados
Unidos, disseram, recentemente, “Basta!”. Com
uma coordenação maciça, instituíram uma “Noite da Família”. Não há actividades comunitárias.
Não há jogos de futebol. Não há deveres escolares. Nada! Nada, quero dizer, excepto tempo
e família.
“Isso foi muito entusiasmante”, escreve Anna
Quinlin na revista Newsweek, “até que me dei
conta de que não era uma noite por semana,
mas apenas uma única noite.”
Porque é que uma cidade a não fazer nada
durante apenas uma noite chamou a atenção de
uma colunista de uma publicação nacional? Porque não fazer nada é uma grande novidade na
nossa sociedade cheia de engarrafamentos e de
horários tão apertados.
É uma pena que as pessoas de Ridgewood tenham instituído só uma noite. É uma pena que a
cidade onde vivo nunca o tenha feito.
Mas, porquê esperar por iniciativas comunitárias, sociais ou políticas, que nos sugiram ou
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obriguem a fazer algo que nos beneficia, principalmente quando feito voluntária e livremente?
Um dia por semana, faça algo que revolucione
a sua vida familiar e pessoal. Pare de trabalhar
– cesse qualquer actividade produtiva – e centre
a sua atenção na adoração e na sua família. Pare
e revigore-se ao observar correctamente o dia de
descanso, o Sábado.
Como é maravilhoso pensarmos que há um dia
em cada sete em que podemos descansar do
nosso trabalho e revigorarmo-nos! É esse o plano de Deus para si. O Sábado significa descanso.
O Sábado é um tempo para Deus. É um tempo
para descansarmos n’Ele, para O adorarmos e
para recordarmos que Ele é o nosso Criador.
Embora o Sábado seja um tempo para Deus,
ele torna-se, também, um tempo para si. Pois, ao
descansarmos, adorarmos e recordarmos, somos renovados e restaurados. Somos revigorados e tornados completos.
Deus ama-o mais do que pode imaginar. E
como o ama, deu-lhe uma dádiva maravilhosa,
cada Sexta-feira ao pôr do Sol, como Ele próprio
dispôs. Deu-lhe a oportunidade de parar e recarregar a sua vida. Deu-lhe a oportunidade de se
restaurar e renovar através da adoração, do descanso e do tempo em família.
Deus instituiu um tempo de descanso para Si
próprio, e convida-o a partilhá-lo. Porque não
aceitar o Seu convite? Porque não aceitar o chamado de Deus para descansar?
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Este dia especial é também uma oportunidade de unir a família. Por exemplo, uma refeição
especial, mesmo que simples, em família, cria
união. Que seja a favorita dos seus filhos! É um
momento de partilha, em que se pode conversar
sobre as coisas boas que aconteceram durante a
semana, bem como sobre a ajuda que cada um
pode dar nas coisas menos boas. Já imaginou o
que isto pode fazer pela sua família? Em seguida, talvez possam ter uns momentos de conversa simples com Deus, agradecendo essas coisas
boas, vindas da Sua mão. Uma refeição alegre,
de união.
Esta prática simples, entre outras, ajudá-lo-á a
marcar positivamente as suas vinte e quatro horas de descanso. É um tempo para Deus, mas é,
também, um tempo para si e para os seus.
Oro para que as mais ricas bênçãos de Deus
estejam sobre si e a sua família enquanto beneficia das bênçãos do Sábado. Lembre-se de que
Deus valoriza mais o tempo do que o espaço.
Aprecie o tempo de Deus e, ao fazê-lo, encontre
restauração e descanso!

Aplique!
A velocidade a que percorremos a vida diária,
a pressão para conseguirmos fazer tudo o que
de nós é exigido e a preocupação em garantir,
mesmo que só o essencial, para nós e para os
nossos, são factores que, se não forem geridos e
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controlados, nos destroem a saúde, o bem-estar, a existência.
Embora pareça difícil, sugiro que tente,
durante apenas 24 horas por semana, não
pensar nos trabalhos e nas responsabilidades
de todos os dias. Mas isso não chega. A
verdadeira restauração não vem do Sábado,
mas do Deus do Sábado.
Fale com Deus, pedindo que o seu descanso
não seja apenas um repouso físico, mas possa
ser também um descanso emocional, mental e
espiritual.
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3

Um Tempo para

Confiar

N

um tempo de crise como o que vivemos,
é difícil ter confiança. Aliás, ao olharmos
à nossa volta, percebemos que a principal crise parece ser de confiança: no futuro, nas
instituições, nas pessoas, em nós próprios. E em
Deus? Onde entra Ele na equação da confiança
com que vivemos a nossa vida?
Confia em Deus para providenciar o seu sustento? Confia em Deus para providenciar o seu
alimento, a sua roupa, o seu abrigo, e até a sua
reforma?
Hudson Taylor, um missionário que, no século
XIX, foi para a China, tinha uma total confiança
em Deus. Ele escreveu, no seu diário: “O nosso Pai Celestial tem uma vasta experiência. Ele
sabe muito bem que os Seus filhos acordam, em
cada manhã, com um grande apetite. Ele sustentou três milhões de Israelitas no deserto durante
quarenta anos. Não esperamos que Ele envie
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três milhões de missionários para a China: mas
se o fizesse, tinha amplos meios para os sustentar a todos. Pode ter a certeza disso: ao trabalho
de Deus, feito como Deus quer, nunca faltará o
apoio de Deus.”
A maior parte de nós ainda não chegou ao ponto a que Hudson Taylor chegou na sua experiência. A maioria de nós ainda não confia em Deus
tão completamente como ele confiou. Olhamos
antes de saltar. Precisamos de segurança. Ansiamos por segurança. A vida é incerta e precisamos
de ser confortados pela certeza de que todas as
nossas necessidades serão supridas.
Depois da II Grande Guerra, os exércitos Aliados providenciaram alimento e abrigo para muitas crianças sem lar. As crianças foram postas,
todas juntas, em grandes campos onde recebiam alimentos e cuidados mais do que suficientes. Surpreendentemente, estas crianças bem
alimentadas não conseguiam dormir bem durante a noite. Pareciam estar inquietas e receosas.
Para remediar o problema, um psicólogo sugeriu
que, a cada criança, fosse dada uma fatia de pão
que pudesse segurar durante a noite. Se ainda
tivessem fome, dava-se-lhe mais pão, mas a
criança devia segurar naquela fatia de pão, não
a devia comer.
O resultado foi espantoso. As crianças começaram a descansar serenamente. A sensação de
segurar o pão dava-lhes um sentimento de segurança e esperança. Começaram a sentir a paz
que David conhecia quando escreveu: “O Senhor
é o meu Pastor, nada me faltará” (Salmo 23:1).
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Confia que Deus providenciará recursos para
todas as suas necessidades?
Entre outras coisas, o Sábado ensina-nos que
podemos depender de Deus para todas as nossas necessidades. Cessar o nosso trabalho no
dia em que Deus nos convida a fazê-lo é uma
demonstração de dependência e confiança, que
nos liberta da necessidade de criar o nosso próprio futuro. Uma vez que só Deus pode suprir
as nossas necessidades, o Sábado ajuda-nos
a parar de “tentarmos ser Deus”. Deus usou o
Sábado para ensinar ao povo de Israel a lição
importantíssima de que Ele providenciaria a solução para todas as suas necessidades.
No livro bíblico de Êxodo, encontramos uma
história muito interessante. Penso muitas vezes
nessa história como uma lição sobre como guardar o Sábado. Contudo, a história é muito mais
do que isso. É uma lição sobre confiar que Deus
é Deus. É uma lição sobre confiar que Deus vai
suprir as nossas necessidades.
Lembra-se de que Deus fez amplas provisões
para os Israelitas ao fazer chover alimento dos
céus? Todas as manhãs, eles encontravam um
tapete de um material parecido com bolacha,
cobrindo o terreno à volta das suas tendas. O
material era comestível e podia ser cozinhado de
diversas maneiras. A descrição das várias maneiras em que os Israelitas cozinhavam o produto lembra-me o Bubba, no filme Forrest Gump,
descrevendo as diferentes maneiras como podia
preparar os camarões.
“Pode cozê-los, fritá-los, assá-los, salteá-los…”
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e a lista de Bubba continua, infindável. A mesma
lista podia ser usada para o alimento que Deus
fazia chover dos céus todas as manhãs para alimentar os Seus filhos. Os Israelitas chamavam
ao alimento que Deus enviava dos céus “maná”,
que significa: “O que é isto?”.
Como veterano de muitos almoços de convívio,
tenho a certeza de que já comi maná! Não faço
ideia do que havia em alguns dos pratos, mas
comi-os da mesma forma. Teria sido má educação da minha parte fazer a pergunta que os Israelitas fizeram quando encontraram o pão do céu:
“O que é isto?”.
Deus instruiu o povo a colher apenas o maná
de que necessitava para o dia. Não deviam tentar guardar para o dia seguinte. Se o fizessem,
cheirava muito mal! Sentia-se o cheiro por todo o
acampamento! Cheirava muito mal e ficava cheio
de bichos.
Havia uma excepção para esta regra de recolha apenas para o dia de Sábado. À Sexta-feira,
podiam colher o dobro da porção que recolhiam
nos outros dias, e manter-se-ia fresco durante o
Sábado. Vamos deixar o autor do livro de Êxodo
partilhar os detalhes da história connosco:
“Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer; porque, aquecendo o sol,
derretia-se.
E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gomeres para cada um; e todos os príncipes
da congregação vieram, e contaram-no a Moisés. E ele
disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: Amanhã é
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repouso, o santo Sábado do Senhor; o que quiserdes
cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em
água, cozei-o em água; e, tudo o que sobejar, ponde
em guarda para vós, até amanhã. E guardaram-no
até amanhã, como Moisés tinha ordenado; e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho.
Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é
o Sábado do Senhor; hoje não o achareis no campo.
Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o Sábado; nele
não haverá.
E aconteceu, ao sétimo dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o
Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os
Meus mandamentos e as Minhas leis? Vede, visto que
o Senhor vos deu o Sábado, por isso Ele, no sexto dia,
vos dá pão para dois dias; cada um fique no seu lugar,
que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim
repousou o povo no sétimo dia” (Êxodo 16:21-30).

Embora seja verdade que esta é uma história
em que Deus ensina o Seu povo a guardar o Seu
santo dia, há aqui muito mais em jogo. A questão
principal é muito mais abrangente do que apenas
o que o povo devia ou não devia fazer ao Sábado.
Deus estava a dizer ao Seu povo naquela altura
(e a mesma lição se aplica a nós, hoje) que Ele
providenciaria a solução para todas as suas necessidades. O povo de Deus não tem de lutar para
resolver, sozinho, os seus problemas; ele pode
confiar em Deus.
Todo o relato da forma como Deus lidou com
os Hebreus foi uma demonstração do facto de
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que Deus providenciaria o que precisassem. Providenciou uma maneira do Seu povo atravessar o
Mar Vermelho; guiou-o pelo deserto sem pontos
de referência; protegeu-o do sol e proporcionou
água para beber e alimento. Protegeu-o dos inimigos; deu-lhe uma forma de atravessarem o Rio
Jordão, e, por fim, deu-lhe um lugar ao qual podiam chamar lar.
Todo o Êxodo é uma história de Deus a tomar
providências para o Seu povo. Mesmo o relato da
construção do santuário e de todas as cerimónias
envolvidas nesse centro de adoração apontavam
para a verdade de que Deus iria providenciar um
Salvador para apagar os seus pecados – e os nossos também.
O Êxodo é uma história sobre Deus a providenciar a solução para as nossas necessidades, e o
incidente do capítulo 16 não é diferente. Também
ele é uma descrição de Deus a cuidar do Seu
povo. Deus queria que os Israelitas aprendessem
que tudo – o seu alimento, a sua roupa e a sua protecção dos inimigos – tudo vinha do seu Criador. E
Deus usou o Sábado para recordar ao Seu povo
que Ele é o Provedor, que é a nossa Segurança.
Hoje, muitos de nós perdemos a ideia de um
Deus que supre as nossas necessidades. A nossa
civilização avançada torna fácil o acesso a bens
– na verdade, tão fácil que temos a tendência para
nos esquecermos de que é Deus que nos proporciona essas coisas.
A autora cristã Marva Dawn, escreve:
“Uma das principais bênçãos da guarda do Sábado
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é que nos força a depender de Deus para o nosso futuro. Nesse dia não fazemos nada para construir o nosso
próprio caminho. Abstemo-nos de trabalho, da nossa
necessidade incessante de produzir e realizar, de todas
as ansiedades provocadas pela necessidade de sermos
bem-sucedidos em tudo o que temos de fazer para progredir na vida. O resultado é que podemos deixar que
Deus seja Deus na nossa vida.” (Keeping the Sabbath
Wholly, pág. 29).

O Sábado, dia de descanso e adoração, é um
constante lembrete de que devemos confiar o
nosso futuro a Deus. Devemos confiar n’Ele para
o nosso pão de cada dia, para o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa reforma e a nossa
salvação. Temos de confiar em Deus e deixá-l’O
ser Deus. Ele é suficientemente grande para lidar com essa tarefa. Como disse Leighton Ford:
“Deus é, realmente, Deus. Não está apenas a
candidatar-Se ao trabalho.” Deus é Deus e pode
confiar-Lhe o seu futuro. E o Sábado recorda-nos
isso mesmo – que podemos confiar que Deus suprirá as nossas necessidades.
Isso não significa que devemos ser passivos.
Não estou a sugerir que todos deixemos os nossos empregos e que nos sentemos à espera que
Deus providencie. Uma atitude dessas poderia
produzir preguiça ou até mesmo a ideia de que
temos o direito de esperar que as coisas nos sejam entregues de bandeja. Poderia deixar-nos
com uma atitude de “O quê, eu preocupar-me?”
– como fazia o Jeff.
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Ele era um molengão que estava a ter problemas no trabalho. O seu chefe deu-lhe trinta dias
para “se pôr na linha” ou ir-se embora. Quando
um amigo lhe perguntou como é que ele estava
a lidar com esse tipo de pressão, ele respondeu
filosoficamente: “Olha, eu costumava vir para o
trabalho sem saber se tinha emprego. Agora,
pelo menos, sei que tenho trabalho durante os
próximos trinta dias!”
Não estou a sugerir que adoptemos a perspectiva de vida que ele tinha, como resultado
da compreensão do descanso do Sábado que
Deus nos proporciona. Em vez disso, estou a sugerir que ponhamos as nossas prioridades em
ordem e nos recordemos de que Deus é Deus.
Como servos Seus, foi-nos dado o poder de fazer todo o possível para sermos bons mordomos
dos dons e recursos que Ele nos deu. Devemos
trabalhar bem nos nossos empregos, tomar decisões sábias para os nossos recursos, e depois
confiar o resto a Deus. Mas, quando cessamos o
nosso labor ao Sábado, também devemos deixar
de tentar ser Deus, de sermos o deus da nossa
própria vida.
Ter essa compreensão ajuda-me a pensar no
trabalho que faço durante a semana como uma
forma de adorar, uma vez que o faço como uma
oferta a Deus e não como uma forma de ganhar
dinheiro. O meu trabalho não é uma forma de
tentar procurar ganhar a vida pelas minhas próprias capacidades; é uma oferta a Deus. Eu devo
confiar que Ele suprirá as minhas necessidades
ao mesmo tempo que eu Lhe dou o meu trabalho
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como uma oferta de serviço para o meu Rei. O
trabalho é um meio para atingir um fim.
Aristóteles não compreendia isso. Pensava no
trabalho como sendo um fim. Ele escreveu: “Precisamos de relaxar, porque não podemos trabalhar continuamente. Relaxar não é, portanto, um
fim … é pelo bem da actividade.” Para Aristóteles,
o descanso destinava-se a ganhar novas forças
para trabalhar. Mas, para aqueles que pensam
como Deus pensa, o descanso é um fim em si
mesmo.
O dia de descanso, como dia em que se pára
todo o nosso trabalho, não tem o propósito de
recuperar as forças perdidas de forma a podermos trabalhar com mais eficácia. O Sábado é
um dia para o bem da vida. O Sábado não se
destina a melhorar a eficiência do nosso trabalho. É para reconhecermos que não podemos
responder às nossas necessidades com as nossas próprias forças.
O Sábado recorda-nos que Deus é Deus e que
nós não o somos. Recorda-nos que é Ele que
sustém a nossa vida.
Abraham Heschel escreveu: “O Sábado não foi
feito por causa dos dias da semana; os dias da
semana é que foram feitos por causa do Sábado.
Não é um interlúdio, mas o clímax da vida... O trabalho é um ofício, mas o repouso perfeito é uma
arte” (The Sabbath: Its Meaning for Modern Men).
Assim, o Sábado lembra-nos a fonte da vida;
lembra-nos de que a nossa única segurança se
encontra no Criador de toda a vida.
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Mas, em vez de encontrarmos a nossa segurança em Deus, a maior parte de nós faz uma
série de coisas loucas, num esforço para satisfazer as nossas necessidades futuras. A procura
de segurança tem levado as pessoas a situações
muito estranhas.
Há alguns anos, antes de todas as medidas de
segurança terem sido instaladas nos aeroportos,
um homem estava sentado junto a um psiquiatra,
num voo de costa a costa, nos Estados Unidos.
Quando percebeu que o homem sentado ao seu
lado era um psiquiatra, começou a contar-lhe sobre o seu medo de andar de avião. Disse: “Sabe,
eu costumava ter um medo de morte de andar
de avião. Tudo começou quando, num voo para
Denver, um homem levou para bordo uma bomba para matar a sogra. Nunca mais consegui tirar,
da minha cabeça, o facto de que alguém poderia
estar a bordo com uma bomba.”
“E o que é que fez sobre o assunto?”, perguntou o psiquiatra.
“Fui a uma daquelas escolas especiais para
pessoas que têm medo de voar”, respondeu. “O
instrutor disse-me que havia apenas uma chance em dez mil de alguém estar no meu voo com
uma bomba. Isso não me fez sentir muito melhor.
Ainda havia possibilidades a mais. Mas raciocinei
que, se havia uma probabilidade em dez mil de
haver alguém com uma bomba no meu voo, havia apenas uma probabilidade em cem milhões
de que houvesse duas bombas a bordo. Com
essa probabilidade, eu já podia viver.”
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“Mas”, perguntou o psiquiatra, “em que é que
isso o beneficia a si?”
A resposta veio célere: “Desde então, eu trago sempre uma bomba comigo no voo – só para
melhorar as probabilidades!”
Pode ser que não cheguemos ao ponto que
este homem chegou para nos sentirmos seguros, mas os nossos esforços são quase tão tolos
como os seus.
Fará realmente sentido tentar chegar ao topo
da escada da hierarquia, mesmo que isso signifique pisar alguém ou usá-lo como degrau, para
garantir a nossa segurança? Fará realmente sentido evitar a vulnerabilidade para nos mantermos
emocionalmente seguros? Não são todas essas
tentativas para garantir a nossa segurança um
meio de destruir aquilo que procuramos?
Enfrentar essa verdade – a verdade de que todos os nossos esforços para aumentar a nossa
segurança são uma ilusão – pode deixar-nos deprimidos e sem esperança. Contudo, Deus prometeu ser a nossa Segurança, e Ele recorda-nos
esta promessa todas as semanas quando cessamos o nosso labor e descansamos n’Ele no dia
de Sábado. O Sábado é um lembrete semanal de
que Deus – não nós – está ao leme. De que não
há segurança sem ser em Deus. De que não há
segurança absoluta nos nossos investimentos,
nas nossas poupanças, nem nos nossos PPRs.
Nem sequer encontramos segurança nos nossos
empregos. Só Deus é a nossa Segurança.
Quando Lou Holtz era treinador dos Arkansas
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Razorbacks, ele disse: “Tenho um contrato vitalício. Isso significa que não posso ser despedido
durante o terceiro quarto do jogo – se nós estivermos a ganhar e mantivermos a bola a rolar!”
Esse é o género de segurança que cada um de
nós tem, baseada nos seus próprios esforços.
Deus é a nossa Segurança, e o Sábado recorda-nos isso. Não devemos desperdiçar a vida
numa tentativa de acumular coisas que acreditamos que nos possam trazer segurança. A nossa
atitude em relação a essas coisas deve ser tê-las
e usá-las para nossa satisfação, mas sermos capazes de viver sem elas. Não existe segurança
nas coisas. Na verdade, elas são ilusórias; parecem satisfatórias e eternas, quando são, realmente, temporárias e incapazes de satisfazer as
necessidades mais profundas da vida.
Claro que Deus quer que desfrutemos das Suas
bênçãos. Não existe nada de espiritual em sentarmo-nos a um canto dizendo, taciturnos: “De qualquer forma, estas coisas não vão durar muito tempo! Porque é que as devo apreciar?” Deus quer que
apreciemos as coisas boas que nos dá, tal como
nós queremos que os nossos filhos tenham prazer
nas coisas que lhes damos. Mas Ele não quer que
dependamos delas; quer que dependamos d’Ele.
No Sábado, celebramos a nossa independência das coisas terrenas. Celebramos a nossa
segurança no Deus que supre as nossas necessidades. Celebramos o facto de que somos totalmente incapazes de fazer seja o que for para
garantir a nossa própria segurança.
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Durante o mandato presidencial de Abraham
Lincoln, ele foi visitado por um homem que o
tentou lisonjear, dizendo: “Lá, no meu Estado,
as pessoas dizem que o bem-estar da nação depende de Deus e de Abraham Lincoln.”
Humildemente, Lincoln respondeu: “Só está
certo pela metade. Sem a ajuda divina, não posso
ser bem sucedido. Com ela, não posso falhar.”
Só Deus pode trazer o sucesso. Só Ele pode
dar segurança. E podemos obter um grande alívio nessa realidade. Deus é a nossa Segurança,
e celebramos essa verdade em cada Sábado.
Quando a ponte Golden Gate estava a ser construída na Califórnia, muitos dos trabalhadores tinham medo de cair. Os construtores de pontes
têm uma superstição de que morre um homem
por cada milhão de dólares gasto no projecto. O
projecto da ponte Golden Gate tinha um orçamento de trinta e cinco milhões de dólares. Por isso, o
medo grassava entre os trabalhadores.
O engenheiro-chefe, Joseph Strauss, também
acreditava que três dezenas de homens poderiam morrer devido a quedas. O impacto de cair
da ponte para a água é equivalente a chocar
contra uma parede de tijolo a 130km por hora.
Strauss tomou uma medida sem precedentes e
ordenou que fosse posta uma grande rede de
trapézio por baixo dos trabalhadores. Os construtores de pontes nunca tinham tido aquele luxo,
e a segurança acrescida fê-los sentir como se,
nas palavras de um trabalhador, “pudessem dançar sobre o aço”.
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O Sábado celebra essa espécie de segurança
na vida dos cristãos. Com Deus como nossa Segurança, podemos “dançar sobre o aço” – como
os trabalhadores que construíram a ponte Golden Gate – embora a vida seja precária.
O amigo leitor e eu temos uma responsabilidade. Devemos viver fielmente como servos, amando o nosso Criador e fazendo a Sua vontade.
George Washington escreveu o seguinte acerca das nações, e o mesmo poderia ser dito
sobre nós: “É o dever de todas as nações reconhecerem a providência do Deus Todo-poderoso, obedecer à Sua vontade, ser gratos pelas
Suas bênçãos, e implorar, humildemente, a Sua
protecção e favor.”
Fazer a vontade de Deus liberta-nos para experimentar a Sua presença cada dia e confiar-Lhe o
nosso futuro. O Sábado liberta-nos da nossa tentativa de sermos Deus. Recorda-nos que a nossa
confiança – a nossa segurança – se encontra em
Deus.
O Sábado enche-nos de um desejo de ter Deus
na nossa vida. Ajuda-nos a ansiar por uma consumação final do Sábado, quando encontraremos o nosso repouso no eterno reino de Deus.
Quando chegar o último dia deste mundo, todas as nossas tentativas de sermos Deus terminarão com a alegria da Sua presença triunfante. Se vivermos cada dia ansiando pelo Sábado
especial em que celebramos a Sua presença,
estaremos muito mais sensibilizados, durante a
semana, para o facto de que Deus está connos40

co e que poderemos confiar-Lhe as nossas necessidades diárias.
O Sábado recorda-nos que o nosso Deus nos
ama demasiado para permitir que vivamos como
se Ele não existisse. O Sábado recorda-nos que
Deus é Deus, e que nós não o somos. Recorda-nos que Ele sabe o nosso nome. Vê as nossas
necessidades e preocupa-Se o suficiente para
supri-las.
Uma mulher, que vivia em New Haven, Estados
Unidos, estava a tentar ensinar o seu filhinho a dizer o Pai Nosso. O menino estava a ter dificuldades em recordar-se da primeira frase, “Pai nosso,
que estás no Céu, santificado seja o Teu nome”.
Por isso, ela pediu ajuda ao seu pastor.
O pastor pediu ao menino que dissesse o que
se lembrava da oração, e o pequenito disse:
“Pai nosso, que estás no Céu mas sabes o meu
nome.”
O ministro riu-se e disse à mãe: “Não mude
nada! O menino entendeu duas verdades essenciais: Deus interessa-Se e sabe o nosso nome.”
O Sábado ensina-nos estas mesmas verdades
– Deus está perto, interessa-Se, e sabe o nosso
nome. O Sábado ensina-nos a confiar em Deus
para nossa segurança. No Sábado, podemos repousar das nossas tentativas de sermos deus na
nossa própria vida. Descansamos das nossas lutas fúteis para providenciar a nossa própria segurança. Podemos, em vez disso, confiar n’Aquele
que está perto e sabe o nosso nome.
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Aplique!
Não é fácil libertarmo-nos da tentação de dominar
todos os aspectos da nossa vida. No entanto, esse
domínio total nem sequer é possível. Resta deixar a
vida correr ao acaso, esperando que tudo corra pelo
melhor – seja lá o que isso for – ou confiar no Único
que tem poder sobre tudo, nos Céus e na Terra.

• Peça a Deus para o ajudar a confiar n’Ele para
providenciar o necessário para a sua vida. Peça a
Deus para lhe garantir confiança nas Suas provisões
para a sua vida espiritual, física, emocional e
financeira.
• Tenho estado a falar-lhe da minha visão e da
minha experiência relativamente ao Sábado, o dia
de descanso oferecido por Deus. Quero convidá-lo a
que o experimente também.
No tempo em que vivemos, os problemas
financeiros, com as implicações familiares que
geram, estão muitas vezes no centro das nossas
preocupações. Proponho-lhe que tome a resolução
de, até ao próximo Sábado, pedir diariamente a
Deus que o oriente e ajude a gerir as suas finanças,
bem como a encontrar solução para os problemas
que possa estar a viver. Quando o Sábado chegar,
procure treinar a sua mente para pensar sobre
outras coisas para além das suas finanças pessoais.
Sempre que as suas finanças lhe vierem ao
pensamento durante o Sábado, peça a Deus para
cuidar delas e depois agradeça-Lhe por suprir as
suas necessidades, mesmo antes de Ele responder.
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4

Um Tempo para
Cuidar do Seu Espírito

Êxodo 31

U

ma senhora levava os seus filhos à escola, no seu carro, quando um polícia a
mandou parar por excesso de velocidade. Depois do agente ter falado com ela e passado a multa, ela pôs o carro em marcha – e desta
vez com todo o cuidado, para não ultrapassar o
limite de velocidade.
Minutos depois, ela e as crianças começaram a
ouvir um barulho estranho vindo do carro. “Que
barulho é este?”, perguntou ela.
Rindo, a filha respondeu: “É o som de ‘devagar’. Nunca o tínhamos ouvido!”
Será que isto lhe parece um comentário sobre
a sua vida? Se assim é, tenho boas notícias para
si. Nunca foi intenção de Deus que vivesse dessa
maneira. Para garantir que tira tempo para parar
com as pressas e ouvir o som da velocidade baixa, Deus deu-lhe o dia de descanso, o Sábado.
Deu um tempo para o repouso.
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Mas não é apenas repouso físico que Deus
quer que tenha durante o Sábado. O Rabi Reb
Zelman sugere que comecemos o Sábado dizendo simplesmente: “Hoje vou mimar o meu espírito.” Entre outras coisas, o Sábado é uma altura
de mimar, de cuidar, do espírito.
A palavra Sábado, Shabbat, significa repouso,
mas, como é que podemos descansar, realmente, o nosso corpo se o nosso espírito não está
bem? Estará o nosso íntimo descansado? Como
é que se pode saber se o nosso ser interior está
descansado?
Uma maneira para determinar se tem o espírito repousado é perguntar a si mesmo se o seu
corpo está descansado. Sabe, é que o seu corpo
não consegue descansar se a sua mente não estiver descansada.
Steve Brown escreve sobre uma senhora cristã
que lhe disse, certa vez, que sabia, ao olhar para
a sua cama, que Jesus era real na sua vida. “O
que quer dizer com isso?”, perguntou-lhe ele.
“Antigamente”, disse ela, “quando eu me levantava, a cama estava toda desfeita, porque eu me
tinha voltado de um lado para o outro, constantemente, durante a noite. Agora, quando me levanto da cama, ela está lisinha como seda.”
Como está hoje o seu espírito? Está descansado?
O Sábado é uma altura para descansar o espírito.
Só podemos, verdadeiramente, aprender a
descansar quando abrirmos o coração à bondade e ao amor de Deus. A observância do Sábado
não dará um descanso genuíno até que esteja44

mos seguros no conhecimento de que fomos
salvos pela bondade e misericórdia de Deus.
Como Cristãos que recebemos essa graça de
Deus, já não temos de tentar fabricar o sucesso
da nossa vida pelos nossos próprios esforços. Já
não temos de trabalhar sem parar para ganhar a
salvação pelos nossos esforços. Descansamos,
seguros, no conhecimento de que pertencemos
a Jesus, tendo sido salvos pela Sua maravilhosa
oferta de amor e perdão. Jesus aceita-nos como
somos; Ele salva-nos como estamos; e depois
aceita a responsabilidade de nos mudar, através
do poder do Seu Espírito, porque nos ama.
A experiência da redenção proporciona-nos
descanso. Experimentar a alegria da salvação
põe um fim às lutas do coração. A bondade e o
amor de Deus permitem-nos descansar – espiritual e fisicamente – em paz.
É por isso que há uma forte ligação entre a salvação e o descanso do Sábado. Deus fez alusão
a isso na sua conversa com Moisés, registada
em Êxodo 31:
“O Senhor disse ainda a Moisés: Fala aos filhos de
Israel e diz-lhes: Devem respeitar os Meus dias de descanso, porque esse é para sempre o sinal entre vocês e
Mim, para que saibam que Eu, o Senhor, fiz de vocês
um povo santo” (versículos 12, 13).

Reparou nas últimas nove palavras do versículo 13? São “Eu, o Senhor, fiz de vocês um povo
santo”. Esta é a tradução da Bíblia, na versão Interconfessional. Noutras versões, o texto diz “o
Senhor, que vos santifica”.
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A palavra santifica – “torna santo” – está relacionada com a salvação. Dizemos que a nossa
salvação envolve três fases – justificação, santificação e glorificação. Um sítio onde encontramos
estes termos nas Escrituras é em Romanos 8.
“Porque, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho; a
fim de que Ele seja o primogénito entre muitos irmãos.
E, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos
que chamou, a estes também justificou; e aos que justificou, a estes também glorificou” (versículos 29, 30).

Paulo diz que se Deus nos predestinou, então
chamou-nos. Noutro texto vemos que todos fomos predestinados para a salvação. É vontade
de Deus que todas as pessoas do mundo sejam
salvas. Contudo, Deus não nos força a isso. É
Seu plano que nos salvemos, e para isso nos
chamou. Ele não impõe a salvação a ninguém.
Quando respondemos ao chamado de Deus, então Ele justifica-nos.
Os próximos dois passos na salvação – santificação e glorificação – vêm depois da justificação.
Mas vamos centrar-nos, por agora, na justificação. A justificação é o trabalho de um momento.
É o momento em que confessamos os nossos
pecados e recebemos Jesus como nosso Salvador. Paulo escreve sobre essa experiência em
Romanos 3.
“Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus,
tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre
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todos os que crêem; porque não há diferença; porque
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;
sendo justificados gratuitamente, pela Sua graça, pela
redenção que há em Cristo Jesus” (versículos 21-24).

Só a fé em Jesus permite que recebamos
perdão e sejamos limpos dos nossos pecados.
Quando temos fé em Jesus, a nossa salvação
está garantida! O nosso nome está escrito nos
livros do Céu. Pertencemos a Jesus, e Jesus pertence-nos. Esta é uma posição segura – que é
impossível abalar. É isso que Paulo escreve sobre esta experiência da justificação:
“Quem nos poderá separar do amor de Cristo? O
sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a
pobreza, os perigos, a morte? ... Com efeito, eu tenho
a certeza de que não há nada que nos possa separar
do amor de Deus: nem a morte, nem a vida; nem os
anjos ou outras forças ou poderes espirituais; nem o
presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as
do abismo. Não há nada nem ninguém que nos possa
separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo” (Romanos 8:35, 38, 39).

Vez após vez, Paulo diz-nos que a nossa salvação é mais fácil de obter e mais difícil de perder
do que alguma vez nos atrevemos a sonhar ser
possível. É o que se passa na justificação. Acontece quando respondemos ao chamado de Deus
para ir a Jesus. Quando respondemos a esse
chamado, confessamos a nossa necessidade de
um Salvador; confessamos os nossos pecados e
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recebemos o perdão de Cristo para esses pecados. Nessa altura, diz-se que estamos justificados, porque, nesse momento, a nossa vida está
coberta pelo sangue expiador de Jesus. Somos
declarados “justificados” ou “rectos” perante
Deus.
A seguir à justificação, começa o trabalho de
santificação. A santificação é a segunda parte da
nossa experiência de salvação. Santificação é o
processo pelo qual o Espírito Santo muda a nossa vida e nos torna cada vez mais obedientes a
Jesus. E esse trabalho continua durante toda a
nossa vida. Paulo, na sua primeira carta à Igreja
de Tessalónica, também fala acerca dessa experiência diária de nos tornarmos cada vez mais
como Jesus:
“Enfim, irmãos, já receberam de nós orientações
sobre o caminho que devem seguir para agradarem
a Deus. Pedimo-vos vivamente, em nome do Senhor,
que continuem a caminhar por Ele, como têm feito até
aqui, para progredirem cada vez mais. Lembrem-se
das orientações que vos demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam honestamente, mantendo-se longe da imoralidade. Que cada um
saiba usar com dignidade e respeito o corpo que lhe
pertence” (I Tessalonicenses 4:1-4).

À medida que submetemos a nossa vontade a
Jesus, começamos a parecer-nos mais com Ele.
Assim começa um processo que leva toda a vida.
O nosso comportamento muda. Pomos de lado
os hábitos errados.
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A nossa vida começa a mostrar alegria, bondade, humildade, cortesia, sensatez, paz. Começamos a ter um carácter semelhante ao de Jesus.
Isso é santificação.
A terceira parte da nossa salvação é a glorificação. Isso ocorrerá quando Jesus voltar para
nos levar a todos para a glória. Seremos, então,
separados da presença do pecado para sempre.
Viveremos para sempre com Jesus.
Estes três elementos da salvação são sequenciais – acontecem por ordem. Primeiro, somos
justificados (ou seja, perdoados e considerados
limpos), depois, santificados (tornamo-nos cada
vez mais semelhantes a Jesus), e, finalmente,
glorificados (ficaremos para sempre livres do
mal). Por isso, quando Deus disse a Moisés que
o Sábado era um sinal de que Ele era “o Senhor
que vos santifica”, estava a sugerir que os Israelitas já tinham sido justificados e estavam agora a
ser santificados.
E o Sábado é um sinal de que Deus está a fazer o Seu trabalho de aperfeiçoamento na vida
daqueles a quem Ele já justificou. Portanto, ao
guardarmos o Sábado, participamos no sinal de
que fomos salvos pela bondade e misericórdia
de Deus.
Através do Sábado e da experiência contínua
da justificação e da santificação, encontramos
descanso para o nosso espírito. Os nossos erros
e falhas são perdoados; a nossa salvação é assegurada; e a nossa vida é transformada de forma a
reflectir a perfeição de Cristo. Mas nada disto se
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consegue pelos nossos próprios méritos. É uma
dádiva do amor de Deus.
Talvez tenha nascido num lar onde não recebeu
muito, em termos de auto-estima e confiança. Na
realidade, poderá ter recebido muitas críticas.
Poderá ter sentido que nunca foi suficientemente
bom. Não importando o que fizesse ou a maneira correcta como o fizesse, alguém tinha sempre
de encontrar algum defeito nos seus esforços.
Quem sabe, esforçou-se muito para receber alguma aprovação que acabou por nunca chegar.
Temos a tendência para transferir essas experiências tidas no nosso relacionamento com os
nossos pais ou irmãos para o nosso relacionamento com Deus. A tendência é vermos Deus a
referir-Se aos nossos melhores esforços da mesma forma como os nossos familiares faziam enquanto crescíamos – por vezes, com crítica.
Se esta tem sido a sua experiência, pode sentir dificuldade em sentir-se seguro quanto à sua
aceitação por parte de Deus. Poderá sentir dificuldade em acreditar que Ele o ama e o aceita tal
como é. Na realidade, pode dar consigo a tentar
sempre ser suficientemente bom para agradar a
Deus e ser salvo.
O Sábado recorda-nos que Jesus acabou com
a nossa necessidade de constantemente procurarmos ser bons o suficiente para sermos salvos.
O Sábado diz-nos que Deus nos ama e nos aceita tal como somos – hoje! A nossa salvação está
segura porque é uma oferta sem segundas intenções, feita por um Deus que nos ama e perdoa.
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Este é o verdadeiro descanso. É este o descanso
do Sábado para o espírito.
Só à medida que o nosso espírito encontra
descanso na alegria da nossa salvação é que
podemos experimentar o descanso físico que o
Sábado também deve providenciar. Cessamos
o nosso trabalho e descansamos. Cessamos os
nossos esforços para ganhar a salvação, e descansamos no amor e na bondade de Deus.
Marva Dawn escreve:
“A progressão de ‘parar’ para ‘descansar’ sublinha
o movimento básico da idolatria para a fé. Primeiro,
descobrimos todo o engano e falsidade da segurança
oferecida pelo mundo, e, com arrependimento, deixamos de confiar neles. Isso inclui, especialmente, todos
os nossos esforços para fazermos a nossa vontade e
nos salvarmos a nós próprios. Depois, aprendemos
que Deus já fez todo o trabalho de redenção por nós e
que Ele continua a trabalhar através de nós. Aprendemos, pela fé, a descansar no Seu amor e na Sua misericórdia.” – Keeping the Sabbath Wholly, pág. 56.

O Sábado é um sinal da nossa dependência de
Deus. É uma ordem não apenas para descansar
do nosso labor físico, mas, especialmente, para
descansar de qualquer tentativa de produtividade espiritual. O Sábado recorda-nos que é por
amor e misericórdia que somos salvos, e esse
amor não vem de nós; é uma dádiva de Deus
para nós. O Sábado é um sinal da nossa salvação e da nossa dependência total de Deus.
51

Desta forma, o Sábado torna-se num símbolo
da nossa aceitação da soberania de Deus. Recorda-nos que não controlamos a nossa própria
vida e que não temos a responsabilidade de nos
salvarmos a nós mesmos. O Sábado é um lembrete de que Deus está no controlo da vida, da
salvação e do tempo.
Só existe um Deus, e esse Deus tem tudo nas
mãos. É absolutamente soberano. E se é soberano, tem controlo total sobre a nossa salvação.
Ele pode dar a salvação a quem quiser. Tal como
aprendemos num texto anterior, Ele predestinou
que todos deviam ser salvos – chamou todos
para a salvação. E, se você respondeu ao chamado de Deus, então já foi justificado.
A justificação é salvação! Somos salvos no
momento em que Deus nos justifica, e Ele justifica-nos no momento em que Lhe pedirmos. Mas
o mesmo Deus também nos santifica. Ele toma
a vida que Lhe entregamos e cria em nós o carácter de Cristo. E, por fim, Deus glorificar-nos-á
quando nos levar para o Céu.
O Sábado é, portanto, um tempo para descansar dos nossos labores, tanto físicos como espirituais. E somos livres de o fazer, uma vez que
Deus é soberano. Somos livres de descansar no
amor e na bondade do nosso Deus soberano durante o Sábado.
Quando perguntavam aos rabis Judeus o que
Deus tinha criado no sétimo dia, eles respondiam:
“Tranquilidade, serenidade, paz e repouso.” Nada
disto é possível se Deus não é um Deus de amor
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e misericórdia – o Deus que nos salva. Nada disto
é possível se Deus não é soberano.
Jesus, que guardou o Sábado, referiu-Se à
tranquilidade, à serenidade, à paz e ao repouso
do descanso do Sábado em Mateus 11:
“Venham ter comigo todos os que andam cansados e
oprimidos e Eu vos darei descanso. Juntem-se a Mim e
aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois
os deveres que Eu vos imponho são agradáveis e os
Meus fardos são leves” (versículos 28-30).

Jesus deseja que encontremos descanso para
o nosso coração no Seu amor. Ele oferece-Se
para carregar os nossos fardos e para nos dar
o Seu jugo. Ele pede-nos que façamos coisas
simples e agradáveis, especialmente adaptadas
ao nosso caso – coisas que aliviam a fadiga do
trabalho. À medida que descansamos n’Ele, Ele
mima o nosso espírito. O Sábado é um encontro
semanal para podermos descansar. Pense nele
como umas férias das preocupações, da correria
e da luta pela salvação.
Lee Iacocca, antigo presidente da Chrysler Motors, costumava falar sobre a forma como muitos
executivos se gabavam de não tirar férias. Usavam isso como uma marca de compromisso, um
sinal de que eram tão importantes, tão dedicados, tão trabalhadores que não tiravam as férias
a que tinham direito.
Iacocca disse que lhe dava vontade de responder: “Seus parvos! Estão a tentar dizer-me
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que podem responsabilizar-se por um projecto
no valor de oitenta milhões de dólares e que, no
entanto, não conseguem planear duas semanas
durante o ano para saírem com a vossa família e
divertirem-se?”
Quando caímos na armadilha de acreditar que
estamos demasiado ocupados, somos demasiado importantes ou estamos demasiado envolvidos para podermos tirar um dia por semana para
mimarmos o nosso espírito, estamos a cair como
presa do nosso grande inimigo, o demónio. O Sábado diz-nos que não somos tão importantes que
não possamos parar durante vinte e quatro horas
para deixar Deus ser responsável pelo mundo!
Deus é soberano. E um Deus soberano requer
a honra da sua presença para descansar n’Ele
– para ficar quieto e conhecê-l’O; para tirar férias
da preocupação e do trabalho – e encontrar cura
para o seu coração destroçado.
Abraham Heschel descreveu o descanso do
Sábado como paz. A palavra hebraica shalom,
que significa “paz”, quer dizer, muito especialmente, “paz com Deus”.
Se não estamos em paz com Deus, não é possível qualquer outra espécie de paz verdadeira.
A paz com Deus só é possível através do trabalho reconciliador de Jesus na cruz do Calvário.
Quando recebemos a reconciliação que Jesus
oferece, Paulo descreve-nos como “novas criaturas”. Tudo foi mudado!
A paz de Deus, ou paz com Deus, muda tudo
em nós. Agora experimentamos uma ociosida54

de do espírito. Jesus aprovou esta espécie de
ociosidade. Quando Se sentiu sobrecarregado,
disse aos Seus discípulos: “Vinde à parte e repousai um pouco.” Ele fazia longas caminhadas,
passeios de barco, ou passava, simplesmente,
algum tempo a falar com os Seus amigos ou a
brincar com as crianças.
Muitas vezes, quando as coisas se tornavam
demasiado complicadas, Jesus desaparecia,
simplesmente. Os discípulos entravam em pânico, procurando por Ele em toda a parte. Imagine
a surpresa deles, quando O encontravam em algum lugar tranquilo, a falar com Deus – experimentando um sagrado momento de paz quando
havia tanta coisa para fazer.
Jesus tomava tempo para descansar. Ele não
tinha receio de mimar o Seu espírito.
Ao descansarmos, ao Sábado, ficamos cada
vez mais imersos na paz de Deus. Ficamos mais
sinceramente conscientes de que não existem
barreiras entre nós e o Pai.
O descanso do Sábado é um antegozo da vida
eterna. É uma antecipação da suprema experiência do descanso – tanto físico como espiritual.
O descanso supremo que Deus tem preparado
para cada um de nós será o descanso de todas
as preocupações e medos, de todas as tentativas
de realização ou de procurarmos ser suficientemente bons para sermos amados e aceites. Será
o descanso de todas as experiências de separação e solidão. O Céu será um eterno descanso
sabático para todo o nosso ser.
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Aplique!
Se ainda não decidiu aceitar a dádiva da
salvação, não quer tirar uns minutos agora
mesmo para pedir a Deus que lhe dê o dom
da vida eterna? Diga a Deus que acredita que
Jesus não é apenas um homem, mas é, na
verdade, o Filho de Deus, Ele próprio sendo
Deus e igual a Deus, o Pai. Diga a Deus que
acredita que Jesus morreu pelos seus erros e
falhas e que ressuscitou dos mortos e vive no
Céu. Confesse os seus erros perante Deus e
peça-Lhe perdão. Reclame a promessa da vida
eterna através do sacrifício de Jesus. Termine a
sua conversa com Deus agradecendo-Lhe por a
sua salvação estar segura em Cristo.
Passe as horas do próximo Sábado a desfrutar
da salvação que Deus lhe oferece. Dê louvor
a Deus por tornar a reconciliação real para si.
Cuide do seu espírito louvando Deus pela Sua
bondade para consigo.
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5

Um Tempo para

Criar Ordem
a Partir do Caos
Génesis 1 e 2

A

sua vida está caótica? Tem mais obrigações do que aquelas que pode suportar,
mais responsabilidades do que consegue
gerir, mais dívidas do que consegue pagar?
Para muita gente, a vida é sem esperança. Não
conseguem ver uma possibilidade de escape nem
uma forma de estar à altura. A vida é um caos.
Uma dona de casa, exausta, arrastou-se até
ao telefone que tocava e ouviu, com alívio, a voz
doce do outro lado da linha:
“Como estás, minha querida? Como está a ser
o teu dia?”
“Oh! Mãe”, disse a jovem senhora, “estou a ter
um dia terrível. O bebé não quer comer, a máquina de lavar avariou, a casa está uma confusão,
vamos ter dois casais para jantar esta noite, e eu
ainda nem tive tempo para ir fazer compras. E,
para piorar as coisas, acabo de torcer um pé.”
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A mãe ficou cheia de compaixão. “Oh, querida”, disse ela, “senta-te, relaxa, fecha os olhos.
Dentro de meia-hora estarei aí. Eu faço as compras, limpo-te a casa e faço-te o jantar. Vou dar
de comer ao bebé, e chamo o técnico para arranjar a tua máquina. Pára de chorar. Eu faço tudo.
Olha, até vou ligar ao João para que saia mais
cedo do escritório para te ajudar.”
“O João?”, disse a dona de casa. “Quem é o
João?”
“O João! O teu marido! Não estou a falar com
a Luísa?”
“Não, chamo-me Ana.”
“Oh”, disse a senhora com simpatia, “devo ter-me enganado no número”.
Houve um longo silêncio. Depois, a dona de
casa, arrasada, perguntou: “Quer dizer que já
não vem?”
Caos! Mas o caos da vida desta mulher não é
nada quando comparado com o caos da vida que
algumas pessoas estão a viver neste momento.
O seu casamento pode estar desfeito, ou está
desempregado, ou as suas facturas amontoam-se mais rapidamente do que as consegue pagar,
ou a sua saúde – ou a de alguém a quem ama
– se deteriorou.
A vida pode ser caótica; pode ser trágica. Mas,
caótica como possa ser a sua vida hoje, Deus
prometeu levar-lhe ordem e beleza, se aprender
a descansar n’Ele.
O caos da vida não respeita ninguém. Mas
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Deus prometeu transformar em ordem e beleza o
seu caos, à medida que descansa n’Ele.
O que é que o Sábado, dia de descanso bíblico, tem a ensinar sobre o caos da vida? O Sábado nasceu do caos! Aprendemos sobre isso no
livro bíblico dos começos, o livro de Génesis, na
primeira história da Bíblia, a história da Criação:
“No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a Terra
era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do
abismo; e o Espírito de Deus Se movia sobre a face das
águas” (Génesis 1:1, 2).

A Bíblia começa com caos e daí segue para a
ordem. Conforme vamos ver, o Sábado é o último acto da história da Criação. Mas, antes dessa
ordem, a Terra era descrita como sendo “sem forma e vazia”. “Sem forma”, “vazia” e “trevas” são
as palavras usadas na tradução das Escrituras,
da versão João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, para descrever a Terra antes de
Deus ter posto ordem em tudo.
Richard H. Lowery, no seu livro Sabbath and
Jubilee [Sábado e Jubileu], diz que as palavras
hebraicas traduzidas como “sem forma e vazia”
são tohu e wabohu. Tohu é usada para significar
algo vazio e selvagem, sem forma nem coerência. Pode descrever um deserto. Quando se usa
tohu referindo-se a terra, seria para referir um
terreno não cultivado e sem utilidade, cheio de
animais selvagens e perigosos que devoram colheitas, atacam rebanhos e seres humanos. Tohu
é hostil à vida humana.
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Lowery continua chamando a atenção para o
facto de que, nesta passagem, tal como acontece
em outras duas passagens do Velho Testamento,
o conceito tohu é usado com a palavra hebraica
bohu. Bohu nunca aparece na Bíblia sem tohu. É
difícil encontrar uma tradução exacta para bohu.
Ela é, muito provavelmente, uma palavra sem
sentido feita para soar como tohu e destinada a
comunicar mais do mesmo. Encontramos exemplos semelhantes noutras línguas.
Como tohu se refere a algo vazio, não cultivado,
sem ordem, perigoso e sem utilidade, então, tohu
wabohu implica mais do mesmo. Tohu wabohu é
o caos incontrolável que é incompatível com a
vida. Representa violência para com a vida, uma
violência irracional e imprevisível.
É assim que o autor de Génesis descreve a
Terra antes do trabalho criativo de Deus. A implicação é que, sem o apoio contínuo de Deus, a
Terra regressaria ao tohu wabohu, o caos incontrolável.
Quando Deus ordenou que a Terra viesse à
existência, Ele pegou no caos incontrolável e
transformou-o em ordem. Pegou num ambiente
que era uma ameaça para a vida humana e transformou-o em algo que manteria a vida.
O processo de mudar o caos em ordem é registado no resto do primeiro capítulo de Génesis.
Em cada dia da semana da Criação foi acrescentada mais uma coisa. Cada passo levava este
mundo caótico para mais perto de uma condição
que seria conducente à vida:
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“E disse Deus: “Haja luz!” E houve luz. E viu Deus que
era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite.
E foi a tarde e a manhã o dia primeiro” (Génesis 1:3-5).

Lowery escreve: “Deus começa por fazer brilhar a luz sobre o caos escuro e por criar limites
entre a escuridão e a luz para distinguir o dia e
a noite. Tinha chegado a visibilidade a um caos
escuro, sem forma. Ao Universo é apresentado o
instrumento de medida e ordem mais fundamental de um mundo agrícola: o tempo” (Sabbath
and Jubilee).
Durante os primeiros cinco dias da semana da
criação, Deus produziu a ordem a partir do caos
quando criou a Terra, separou as águas e fez florescer a vegetação. Cada dia, a Terra estava um
pouco menos caótica do que no dia anterior. A
ordem foi imposta ao caos.
Ao chegar ao dia seis, Deus decidiu que a
Terra era segura para introduzir a vida humana
naquilo que tinha sido caótico. Por isso, no sexto dia, Deus criou os seres feitos à Sua própria
imagem.
Deus disse ainda: “Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Que ele tenha poder sobre
os peixes do mar e as aves do céu; sobre os animais
selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a
terra. Deus criou então o ser humano à Sua imagem;
criou-o como verdadeira imagem de Deus. E este ser
humano criado por Deus é o homem e a mulher. Deus
abençoou-os desta maneira: Sejam férteis e cresçam;
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encham a terra e dominem-na; e dominem sobre os
peixes do mar e as aves do céu e sobre todos os animais
que andam sobre a terra” (Génesis 1:26-28).

Voltando ainda a Richard H. Lowery, ficamos a
saber que uma importante palavra hebraica na
narrativa de Génesis é a palavra bara, traduzida
como “criar”. Bara também implica “tornar gordo”. É usada para descrever o acto de retirar a
nata ao leite. A palavra bara diz-nos que, no processo de impor ordem ao caos, Deus separou
o que era de qualidade inferior daquilo que era
melhor – a nata. Deus eliminou o caos e guardou
o que era melhor para as Suas criaturas. Esta
ideia é celebrada pelo significado escondido do
versículo 31: “E viu Deus tudo quanto tinha feito,
e eis que era muito bom: e foi a tarde e a manhã
o dia sexto.”
A palavra hebraica para “bom” é tob. Tob implica alegria, regozijo. Deus sentiu intenso prazer e
regozijo com cada detalhe da criação. Ele viu a
abundância que tinha criado. Viu a ordem que tinha retirado do caos e sentiu uma grande alegria
ou regozijo irreprimível naquilo que tinha feito.
Mas, agora, a história da Criação intensifica-se. Agora que Deus tinha sentido uma grande
alegria ou regozijo irreprimível naquilo que tinha
criado, tinha chegado o momento de atingir o clímax da Criação.
“E assim ficaram completos o céu e a terra, com tudo
aquilo que contêm. No dia sétimo, Deus tinha completado a Sua obra e nesse sétimo dia Deus descansou dos
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trabalhos que tinha vindo a fazer. Deus abençoou o
sétimo dia e fez dele um dia sagrado, pois foi o dia em
que Ele descansou de todo o trabalho de criação que
tinha feito” (Génesis 2:1-3).

Em Génesis 1:2, Deus começou o Seu trabalho
criativo no caos incontrolável que era o mundo.
Em Génesis 2:1-3, Deus completou o Seu trabalho num mundo de forma e abundância. O acto
que culminou a Criação foi o descanso – o descanso do Sábado. Deus pegou no caos incontrolável e perigoso para a vida, e dele retirou ordem
e vida. O acto culminante deste processo foi a
criação do descanso do Sábado.
A palavra tob é usada outra vez, o que implica
que o Sábado é a resposta a uma súplica pedindo abundância e plenitude. O descanso do Sábado é a nata que sobe para o topo da semana
da Criação. O Sábado é a abundância da experiência da Criação. Quando Deus resolveu pôr a
ordem no caos incontrolável, começou com a luz
e o tempo, depois continuou com a terra seca e
a vida vegetal, passou à vida animal e dos seres
humanos, e, por fim, culminou o Seu trabalho
com o descanso no Sábado.
No relato da Criação, o Sábado é o oposto ao
caos incontrolável. O Sábado é a abundância de
Deus para si!
Note, ainda, que Deus descansou no Sábado.
Uma vez mais, isto é um acto que aponta para a
soberania de Deus. O governo benevolente de
Deus no Universo é incontestável. Ele é sobera63

no! Tão incontestada é a Sua soberania que até
Deus pode descansar. Não existem desafiadores
ao Seu governo e reinado. Deus pode descansar
porque Ele é soberano.
Se Deus pode descansar, porque é que nós
não podemos? Creio que Deus é um pouco mais
importante do que você e eu, não acha? Tem algumas responsabilidades a mais do que você e
eu e, no entanto, encontra tempo, em cada semana, para descansar. E como Deus é soberano,
e porque o nosso soberano Deus descansa, nós
também podemos descansar. Não importa quão
caótica a nossa vida possa estar, o plano de Deus
é que experimentemos o descanso.
O Sábado é um lembrete semanal da capacidade de Deus para criar ordem a partir do caos.
É um lembrete da Sua capacidade de produzir
abundância a partir da escassez, plenitude e
cura a partir da confusão e da doença. O Sábado
é um memorial do poder criativo de Deus.
No capítulo anterior, aprendemos que o Sábado é um sinal de que Ele é o Deus que nos “santifica”. Ficámos a saber que isso significa que o
Sábado é um memorial da salvação pelo amor
e bondade de Deus através da fé. Quando esta
ideia é ligada com a de que o Sábado é um memorial do poder criador de Deus, encontramos
algo muito importante sobre a Sua soberania.
Quais são os direitos de Deus sobre a nossa
vida? Deus requer a nossa obediência e adoração.
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O que é que Deus aponta como justificação
para requerer estas coisas de nós? Ele usa dois
argumentos para justificar os Seus direitos à nossa obediência e adoração. Esses argumentos
são a Criação e a Redenção. Ele é o Deus que
nos criou, e é o Deus que nos redimiu.
Com base nestes dois pontos, Deus diz que
tem o direito de pedir a nossa obediência e adoração. Ambas estas ideias – Criação e Redenção
– estão unidas no Sábado.
O Sábado é um memorial da Criação. É uma
celebração semanal do aniversário do mundo
que nos aponta para o Deus da Criação. E o Sábado é um memorial da nossa Redenção. O Criador é também “o Senhor que vos santifica”.
O Sábado é um memorial tanto da Criação
como da Redenção. Estes actos – Criação e Redenção – apontam para a soberania de Deus.
Só um Deus soberano poderia criar alguma
coisa a partir do nada. Só um Deus soberano poderia criar ordem a partir do caos incontrolável.
Só um Deus soberano poderia pagar o preço da
nossa redenção.
Estas duas ideias – Criação e Redenção – estão unidas na última mensagem de advertência
de Deus para o mundo, uma mensagem que eu
creio que Deus chamou o Seu povo dos últimos
dias para anunciar. Encontramos essa mensagem – a ligação da Criação à Redenção – em
Apocalipse 14:
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“E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o
evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam
sobre a Terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e
povo. Dizendo, com grande voz: Temei a Deus e dai-Lhe glória, porque é vinda a hora do Seu juízo, e adorai Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes
das águas” (versículos 6, 7).

A mensagem que este anjo proclama é o “evangelho eterno”, e o “evangelho eterno” é a história
da nossa redenção através da morte expiatória
de Cristo. É a doutrina da justificação pela fé em
Cristo apenas. Essa é a mensagem de Deus a
um mundo caído, na última hora desta Terra.
A última parte desta mensagem contém o chamado para adorar Deus e dar-Lhe glória. Qual é
a base dessa ordem? Como é que o anjo justifica
a exigência de que adoremos Deus? Ele aponta
para o facto de Deus ser o Criador. O anjo diz:
“Adorai Aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e
as fontes das águas” (versículo 7).
As ideias gémeas de Deus como Criador e
como Redentor estão ligadas na última mensagem de advertência ao planeta Terra. E estas
mesmas duas ideias estão ligadas no acto culminante da Criação, o Sábado.
O nosso Criador e Redentor pôs ordem no
caos e produziu abundância da escassez. Ele recorda-nos estes factos todas as semanas através
do Sábado.
Porque é que a ideia de Deus produzir ordem
a partir do caos incontrolável é tão importante?
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Porque é que nos devíamos importar com o facto
de Deus produzir abundância a partir do nada?
O mesmo Deus promete tirar o caos da nossa
vida e pôr-lhe ordem. Ele promete tirar o vazio
da nossa vida hoje, e substituí-lo pela abundância e plenitude. Promete dar-nos a abundância
da terra! O Sábado é a forma de Deus nos lembrar, semanalmente, a Sua promessa. Deus levará ordem ao seu caos, inteireza à sua vida em
pedaços, cura à sua doença, abundância à sua
necessidade. Não importa quão caótica esteja a
sua vida, Deus promete pôr ordem e beleza no
seu caos à medida que descansa n’Ele.
Em Novembro de 1963, Laura Welch, de dezassete anos, levou emprestado o carro da família para ir a uma festa com alguns amigos. Poucas horas mais tarde, os seus pais receberam a
chamada telefónica que todos os pais temem – o
pessoal do hospital local ligou-lhes para dizer
que a Laura tinha tido um acidente. Ela não viu
o sinal de stop, por isso passou o cruzamento
à velocidade normal, embatendo num carro que
seguia na outra via e que tinha prioridade. A Laura ficou apenas com ligeiras escoriações. Mas o
condutor do outro veículo, uma estrela do atletismo da escola secundária local e um bom amigo
da Laura, teve morte imediata.
O que poderia ser pior para uma jovem adolescente do que matar, acidentalmente, um amigo?
Seria de esperar que a vida dessa jovem ficasse
cheia de culpa e vergonha – culpa e vergonha
tão fortes que a impediriam de fazer algo produti67

vo da sua vida. Mas a Laura encontrou ajuda em
Deus. Ela entregou-Lhe a sua vida e aprendeu a
descansar no Seu poder soberano.
Mais tarde, a Laura diria que esta tragédia mudou a sua perspectiva da vida na sua juventude.
Com ela, ganhou compaixão e sabedoria. Os
amigos e familiares maravilharam-se com a sua
“serenidade e força”. Mais tarde, Laura Welch
tornou-se mulher de um ex-presidente dos Estados Unidos da América.
O poder criativo de Deus põe ordem no caos. E
o Sábado celebra o poder criativo do nosso Deus
soberano. Confie n’Ele. A cada Sábado, cesse o
seu trabalho, a sua preocupação, a sua luta e
descanse n’Aquele que pode pôr ordem no caos
da sua vida.

Aplique!
A nossa vida diária pode facilmente tornar-se
um caos, ou seja, desordenada e vazia.
Quem sabe já tenha alguma vez sentido que
perdeu a capacidade de organizar a sua vida e
de preencher a sua existência, no fundo, de se
sentir realizado.
Mas já terá experimentado permitir que Deus
organize e preencha a sua vida por si?
• Abra a Bíblia e leia Marcos 4:35-41. Já
imaginou o terror dos discípulos, ao pensar que
morreriam naquela tempestade? Já pensou no
caos no barco, durante aqueles momentos?
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Ainda assim, Jesus descansava. Ele sabia
que tinha a protecção do Pai. E, quando O
acordaram, usou o Seu poder e colocou em
ordem os elementos. Não existiu mais caos,
mais medo, mais terror. Ele só pediu que os
discípulos confiassem mais n’Ele.
Será que a sua vida está como aquele barco?
Está a passar por uma ou várias tempestades
e receia naufragar? Ouça o convite de
Jesus para que confie n’Ele. Não é por não
trabalhar ao Sábado ou ver este dia como um
tempo sagrado, que Ele o ouvirá mais. Mas
experimente reservar tempo nesse dia para Ele.
Jesus não está a descansar face à tempestade
da sua vida. Ele está só à espera que O chame,
para intervir.
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6

Um Tempo para

Ser Amado

Marcos 2

O

que é que é mais importante – a dádiva
ou quem a recebe?
Já partilhei com muitas pessoas as
belas verdades sobre o Sábado que temos estado a examinar neste livro. A maior parte dessas
pessoas vêem rapidamente o valor de um dia de
descanso. Conseguem ver a importância de tirarem um dia para adorar Deus e para passarem
tempo com a família. Vêem a bênção associada
com o descanso do espírito e do corpo. Vêem
todas estas coisas e compreendem a maravilhosa bênção que elas podem ser para aqueles que
decidem guardar o Sábado.
Mas há mais uma coisa que não é tão óbvia
sobre o Sábado. É uma das bênçãos mais importantes deste dia. Ele diz-nos quão importantes
somos para o Pai. O Sábado diz-nos que Deus
nos ama com um amor que nunca cessará. Diz-nos que Ele anseia passar tempo connosco todas as semanas.
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Billy Crystal é um actor cómico muito apreciado. Quando a filha de Billy, Lindsay, fez onze
anos, ele estava em Nova Iorque em filmagens.
Ele ligou-lhe, pediu desculpa por estar a trabalhar, e disse-lhe que ia enviar uma encomenda
em breve. Depois, apanhou um avião de Nova
Iorque para Los Angeles.
Mais tarde, nesse mesmo dia, Lindsay abriu
a porta de casa e tinha uma encomenda com
1,80m à sua espera. Ela começou, imediatamente, a abri-la. Lá dentro, estava o pai!
“Ela abraçou-me durante cinco minutos”, relata
Billy Crystal. “Foi incrível! Eu perdi vinte e cinco
aniversários com o meu pai. Não vou deixar que
isso aconteça com as minhas filhas.” Ele tinha
quinze anos quando o pai morreu de ataque cardíaco.
O Billy Crystal ama a sua filha o suficiente para
lhe dar o presente de si mesmo. E Deus ama-o a
si o suficiente para Se dar a Si mesmo. Todas as
semanas, Ele oferece-lhe tempo ininterrupto com
Ele. Deus dá-nos vinte e quatro horas por semana
para deixarmos de trabalhar, de termos preocupações, de lutarmos, para que possamos, simplesmente, abraçar o nosso Pai. O Sábado é um
lembrete de que somos importantes para Deus.
Uma experiência na vida de Jesus chama-nos
a atenção para este ponto:
“E aconteceu que, passando Ele num Sábado pelas
searas, os Seus discípulos, caminhando, começaram a
colher espigas. E os fariseus Lhe disseram: Vês? Por-
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que fazem no Sábado o que não é lícito? Mas Ele disse-lhes: Nunca leste o que fez David, quando estava em
necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam?
Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar,
sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos
quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O
Sábado foi feito por causa do homem, e não o homem
por causa do Sábado. Assim, o Filho do homem até do
Sábado é Senhor” (Marcos 2:23-28).

Até aqui, ficámos a saber que o Sábado é uma
maravilhosa dádiva do amor de Deus. Notámos
que o Sábado é uma oportunidade para o descanso físico, descanso emocional, descanso das
preocupações, descanso da ansiedade sobre a
nossa salvação, e descanso para o espírito. Vimos que o Sábado é um memorial da Criação e
um lembrete de que somos salvos pela misericórdia de Deus através da fé. E ficámos a saber
que o Sábado é uma demonstração da soberania de Deus. Vimos isto e muito mais, no nosso
estudo sobre o Sábado.
Mas, no tempo de Jesus, os líderes Judeus
usavam mal o Sábado. Não era sua intenção
usar mal esta dádiva. Eles queriam protegê-la,
cercando-a com uma série de regras para guardar o Sábado como dia sagrado.
Como o mandamento do Sábado incluía a ordem para se absterem de trabalhar, os Judeus
resolveram definir o que era trabalho e fazer uma
lista de todas as coisas que se podiam fazer nes73

se dia. As regras eram detalhadas e quase impossíveis de cumprir. Havia tantas regras que era
impossível o homem comum lembrar-se de todas
elas. Eram minuciosas. Se um alfaiate se dirigisse ao templo no Sábado de manhã para adorar e
se tivesse esquecido de que tinha prendido uma
agulha no seu casaco para não a perder, a regra
dizia que ele tinha quebrado o Sábado por carregar um fardo nesse dia. Se alguém quisesse
viajar durante o Sábado, só poderia dar um certo
número de passos. Se desse mais um passo, estava a violá-lo.
Com a multiplicação de regras, o Sábado deixou de ser a alegria que Deus planeara que fosse. Tinha-se tornado opressivo.
Os fariseus eram um grupo de líderes Judeus
que eram os mais exigentes em guardar as regras do Sábado. Eram, também, aqueles que,
muito provavelmente, estavam mais prontos para
apontar alguém como tendo violado o Sábado.
Foi isso que fizeram aos discípulos de Jesus.
Enquanto Jesus e os Seus discípulos atravessavam uma seara, num Sábado, os discípulos
apanharam algumas espigas e esfregaram-nas
com as mãos. Ao fazê-lo, separavam os grãos da
palha que os envolvia. Depois, meteram os grãos
na boca como uma refeição rápida.
Não era contra a lei fazer o que eles fizeram,
em qualquer dia da semana que não fosse o Sábado. Contudo, no Sábado, qualquer actividade
diária normal era considerada pecado. E, como
este incidente aconteceu num Sábado, de acor74

do com as múltiplas leis judaicas relativas ao
Sábado, os discípulos eram culpados de terem
colhido, debulhado e uma série de outras formas
de trabalho.
Os fariseus aproveitaram-se disso e questionaram Jesus sobre as actividades dos Seus discípulos. Jesus não via o Sábado da mesma forma
que os fariseus. Ele via o Sábado sob uma luz
completamente diferente. Jesus via-o não como
uma restrição legalista, mas como um suplemento à vida. Ele via o quadro todo em vez de apenas
as minúcias legalistas.
Jesus aproveitou essa oportunidade para apontar as inconsistências entre as regras farisaicas
de guardar o Sábado e o exemplo das Escrituras.
Apontou para a experiência de David e do pão
consagrado do templo.
Como talvez saiba, David tinha sido avisado de
que o rei Saul tinha a intenção de lhe tirar a vida;
por isso, estava a fugir dele. Mas, quando o sacerdote viu David, supôs que ele ainda era um
servo fiel de Saul. O próprio David sugeriu que
estava numa missão urgente da parte do rei, por
isso o sacerdote prestou-lhe todas as cortesias.
Ele deu-lhe a espada de Golias, que tinha sido
guardada desde que David matara o gigante.
O sacerdote até fez algo que, sob circunstâncias normais, teria sido considerado ilegal. Ele
deu a David o pão consagrado, que era guardado no templo. Esse pão só deveria ser comido
pelos sacerdotes, e David e os seus companheiros não eram sacerdotes.
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O sacerdote compreendia que o pão era sagrado por aquilo que simbolizava. Simbolizava
uma grande bênção para a humanidade. O pão
apontava para uma bênção futura para o povo, o
“Pão da Vida”. O sacerdote também compreendia que o objecto da bênção, nomeadamente os
seres humanos, era mais sagrado do que o pão
que simbolizava a bênção destinada às pessoas.
Por isso, deu a David e aos seus companheiros
o pão para eles comerem. O pão e a bênção que
ele simbolizava tinham sido feitos para o homem,
não o homem para o pão e a bênção.
Jesus aplicou o mesmo princípio ao Sábado.
O que é que tem mais importância: o Sábado
ou o indivíduo a quem o Sábado foi dado como
uma grande bênção? O que é mais sagrado, a
dádiva ou aquele que a recebe?
A resposta de Jesus era óbvia. Como o Sábado tinha sido feito para ser uma bênção para o
homem, quem recebe a bênção supera a mesma
em importância. Sem alguém para a receber, a
bênção é desnecessária. E, portanto, Jesus fez
a afirmação: “O Sábado foi feito por causa do
homem, e não o homem por causa do Sábado”
(Marcos 2:27). Noutra versão: “O Sábado, como
dia de descanso, foi criado para benefício das
pessoas, e não as pessoas para benefício do Sábado” (Marcos 2:27).
Tanto Jesus como os fariseus concordavam
que era importante guardar o Sábado. A disputa
não era sobre se deveriam guardá-lo, mas como
o deveriam guardar. Os Judeus tinham tornado a
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observância do Sábado numa questão de regras
legalistas, e essas regras transformam-se sempre num fardo e acabam por tornar-se ofensivas.
Mas Jesus declarou que o Sábado devia ser uma
bênção para o homem – não um fardo ou uma
ofensa. Portanto, o Sábado é uma ferramenta
criada para um propósito. O supremo propósito
da ferramenta era que deveria servir para abençoar a humanidade, para quem foi criada.
Recentemente, celebrei um aniversário. Recebi várias prendas. Uma delas, obviamente, foi da
minha família. O que é que acha que, para a minha família, é mais importante – a prenda, ou eu?
Tenho a certeza de que a minha família acredita
que eu sou mais importante do que a prenda!
O mesmo se aplica ao Sábado. A dádiva não
pode ser mais importante do que aquele que a
recebe. O Sábado foi feito para benefício do homem; não o homem para benefício do Sábado.
Era por isso que Jesus achava apropriado curar
as pessoas ao Sábado. Não obstante a santidade do Sábado, e de quão importante seja não
trabalhar nesse dia, o ser humano é mais importante do que o Sábado, uma vez que ele foi dado
para benefício do ser humano.
Bem, mas é possível tratar mal uma dádiva. Se
eu tivesse pegado na prenda que me foi dada
– uns sapatos – que a minha família me ofereceu
pelos meus anos e os usasse para trabalhar no
jardim, podiam pensar que eu não apreciava a
prenda. Podiam, até, ficar ofendidos.

77

Se pegarmos na dádiva do Sábado e a usarmos de modo indevido, corremos o risco de
ofender Deus. Tal como nós somos mais importantes do que a dádiva, Deus é mais importante
do que nós, por isso nunca é uma boa ideia usar
mal as Suas dádivas.
Se usarmos mal o presente, perdemos os seus
benefícios. Contudo, também perdemos os benefícios da dádiva se tentarmos guardar o Sábado da mesma forma que os fariseus – centrando-nos nas regras para a sua observância, em vez
de celebrarmos as inexprimíveis dádivas que ele
proporciona.
Devemos lembrar-nos de que aquele que recebe a dádiva é mais importante do que ela.
Nos seus esforços para ensinarem os seus filhos sobre as bênçãos de Deus, alguns pais fizeram com que os filhos pensassem que o Sábado
é mais importante do que eles. Quando as crianças não vêem nada mais do que regras e restrições, não conseguem ver o Sábado como uma
dádiva. Isto passa por alto os ensinos básicos de
Jesus sobre o assunto, e perde a mensagem do
Sábado que estudámos neste livro.
Lembra-se do que aprendemos sobre o Sábado, até aqui? Aprendemos que Deus dá mais valor ao tempo do que às coisas. O tempo foi a primeira coisa que Deus declarou ser santa, e fê-lo
durante a primeira semana de existência da Terra.
Deus declarou que o tempo sagrado se destinava a podermos descansar do nosso trabalho. É
uma “catedral no tempo”, separada para que nos
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encontremos com o Deus que nos criou. É um
tempo posto à parte para descansarmos do nosso labor – descanso do trabalho físico, descanso
para a violência sem fim da nossa vida, descanso
da tirania de negociarmos tempo, a nossa vida,
para adquirirmos coisas.
Como escreve Wayne Muller:
“O Sábado é um convite revolucionário para termos
em conta que os frutos do nosso trabalho podem ser
encontrados na colheita tranquila e serena do tempo.
No tempo, podemos saborear a doçura da paz, da serenidade, do bem-estar e da alegria. A verdade tem de
ser dita: Com todo o dinheiro do mundo, e sem tempo,
não temos absolutamente nada” (Sabbath: Restoring
the Sacred Rhythm of Rest).

O Sábado ajuda-nos a centrarmo-nos naquilo
que realmente importa – pessoas, relacionamentos, adoração e descanso.
Depois, aprendemos que o Sábado nos recorda a soberania de Deus e a Sua capacidade para
suprir as nossas necessidades. Ao confiarmos
em Deus, podemos descansar da preocupação
frenética de pagar dívidas e suprir as nossas necessidades básicas. Um dia em cada sete, paramos toda a nossa luta e compreendemos que
não somos nós que fazemos a provisão para a
nossa comida e abrigo. É Deus quem providencia. Podemos descansar no Seu cuidado.
Depois, descobrimos que o Sábado é uma
oportunidade para descansar o nosso espírito.
Em particular, o Sábado recorda-nos que somos
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salvos pelo amor de Deus através da fé, uma vez
que Deus é “o Senhor que nos santifica”. Isto só
é possível porque adoramos um Deus soberano
que supriu as nossas necessidades.
Como Deus já providenciou a nossa salvação,
não precisamos de nos esforçar e lutar para sermos suficientemente bons para ser salvos. Deus
salvou-nos pelo Seu amor e misericórdia e deu-nos a salvação como uma dádiva. Podemos
descansar o nosso espírito no conhecimento de
que a nossa salvação é certa porque vem de um
Deus generoso, que escolheu dar-nos essa maravilhosa dádiva.
Também aprendemos que Deus põe ordem
no caos. Ele fez isso na Criação quando pegou
numa coisa que o Génesis descreve como sendo
“sem forma e vazia”, algo que poderia ser melhor
traduzida como “caótica”, e lhe pôs ordem. Tal
como Deus pôs ordem no mundo, Ele também
pode pôr ordem na nossa vida. O Sábado é um
lembrete de que Ele é o Deus que nos criou, redimiu e põe ordem na nossa vida caótica.
Tudo isto – descanso da labuta, descanso das
preocupações quotidianas, descanso espiritual,
descanso da luta para ganharmos a nossa salvação, e descanso de tentarmos pôr ordem no
caos da nossa vida – são dádivas de um Deus de
amor, para nós. Como dádivas, elas dizem-nos
que quem as recebe – você e eu – é mais importante do que as próprias dádivas.
As dádivas são-nos oferecidas para acrescentar valor à nossa vida. São feitas para nós; nós
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não fomos feitos para elas. E isso significa que
somos mais importantes do que as dádivas.
Mais do que tudo, o Sábado diz-nos quão importantes somos para Deus.
Acabei de mencionar algumas das coisas maravilhosas que a dádiva de Deus, o Sábado, faz
por nós. Cada uma delas é, ela própria, uma maravilhosa dádiva de amor. Porque havia Deus de
ter todo esse incómodo?
Ele fê-lo porque nos ama. Deus mandou o
Seu Filho, porque nos ama. Como filhos Seus,
as Suas generosas dádivas são a nossa maior
riqueza.
Duas crianças conversavam. Uma disse: “Estou
muito preocupado. O meu pai trabalha doze horas
por dia para me dar uma casa bonita e boa comida. A minha mãe passa o dia inteiro a limpar e a
cozinhar para mim. Estou muito preocupado!”
O outro menino, disse: “Estás preocupado
com quê? A mim parece-me que tens tudo o que
precisas!”
O primeiro menino respondeu: “E se eles tentarem escapar?”
O primeiro menino tinha acabado de compreender como era boa a vida que tinha. Começava
a apreciar as coisas maravilhosas que os pais lhe
davam todos os dias – e não as queria perder.
Nós não temos de nos preocupar com a possibilidade de perder as dádivas da graça de Deus
para nós. Ele fica feliz por dá-las a cada um de
nós, e anseia por dar ainda mais.
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As dádivas que nos dá são incrivelmente valiosas. São dádivas importantes! Contudo, Jesus disse que, não obstante a importância que
a dádiva do Sábado possa ter, nós somos ainda
mais importantes. Porque a primeira coisa que
Deus tornou santa, o Sábado, foi criada para nós
– como uma oferta de amor para nós. Deus deu-nos a marcação permanente de um encontro
ininterrupto de vinte e quatro horas com o nosso
Pai. O Sábado é a oferta de Deus para nós – uma
oferta de Si próprio!
Somos importantes para Deus a este ponto! Deus ama-nos mais do que alguma vez nos
atrevemos a sonhar ser possível! Ele derrama as
Suas ofertas sobre nós em profusão!
Como um pai que anseia passar tempo com os
seus filhos, Deus embala a Sua prenda e manda-a a cada um de nós. Quando abrimos a “caixa”,
é o Pai que nos aparece.
O Sábado é a prenda de Si próprio que Deus
nos dá. É a dádiva do descanso – descanso do
nosso trabalho, descanso de suprirmos as nossas necessidades diárias, descanso de lutarmos
pela nossa salvação e descanso de tentarmos
pôr ordem no caos da nossa vida.
Esta fantástica dádiva de Deus é uma oferta semanal da Sua soberania. É uma dádiva do Seu
amor por nós.
Nunca temos de nos sentir mal-amados pelo
Pai. Todas as semanas Ele envia-nos um lembrete do Seu amor. Todas as semanas envia um
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convite para que descansemos n’Ele – descanso para O conhecermos, para O amarmos, para
confiarmos n’Ele, para permitirmos que Ele seja
Deus na nossa vida. É um convite para experimentarmos a Sua paz. O Sábado foi feito para
nós.
Ette Hillesum era uma jovem holandesa muito
sensata, que foi vítima dos campos de concentração nazis. No diário que mantinha durante a
ocupação nazi, ela descreveu o delicado equilíbrio entre os seus pressentimentos diários e uma
procura mais profunda de paz: “Temos de lutar
contra elas todos os dias, como se fossem pulgas, essas muitas pequenas preocupações sobre o amanhã, pois elas consomem as nossas
energias. ... As coisas que devem ser feitas, têm
de ser feitas, e para o resto não devemos permitir sermos invadidos por milhares de pequenos
medos e preocupações, que diminuem a nossa
confiança em Deus. No final, temos apenas um
dever moral: reclamar largas áreas de paz dentro de nós próprios, mais e mais paz, e reflecti-la
para os outros. E quanto mais paz tivermos em
nós, mais paz haverá, também, no nosso mundo
perturbado.”
No Sábado, o Deus que nos ama mais do que
se pode exprimir deu-nos a dádiva do descanso
e da paz – vinte e quatro horas para aprendermos
a depor os fardos da nossa vida e confiarmos que
Deus é Deus. Ele dá-nos a oferta de Si próprio – a
Sua força, a Sua provisão, a Sua energia criativa,
a Sua salvação, a Sua ordem, o Seu amor.
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O Sábado é o nosso lembrete semanal de que
somos muito amados pelo nosso Pai. Aprendamos, hoje, a descansar n’Ele.

Aplique!
Há quanto tempo não está em absoluto
silêncio? Hoje em dia, nunca encontramos o
espaço e o tempo para não ver e não ouvir nada
– estarmos sós, com os nossos pensamentos.
A televisão, a rádio, a Internet, os jornais e
as revistas, o trabalho, o trânsito, os outros
– existem mil condicionantes que trazem ruído
à nossa vida. Até parece que não resistimos
à ausência de estímulos permanentes, que
permita uma necessária solidão que leve à
reflexão.
Não tem de ser um Sábado para procurar um
momento de reflexão especial com Deus. Mas
quero dizer-lhe que Ele o convida para esse
momento em cada Sábado. Se aceitar o Seu
convite, procure retirar desses momentos todo
o ruído marginal e inconveniente. Viva esse dia
em paz e com calma.
Não tenha pressa, mas descanse calmamente,
enquanto recorda que Deus o ama
incondicionalmente.
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7

Um Tempo

Específico para Si

N

a altura em que estou a escrever este livro, a minha mulher, Gayle, e eu estamos
casados há quase trinta e um anos. O
aniversário do nosso casamento é no dia 28 de
Dezembro, apenas três dias depois do Natal.
Como deve imaginar, ter o nosso aniversário de
casamento três dias depois do Natal significa que
não temos festejado o dia como poderíamos, se
tivéssemos casado noutra data mais afastada daquela festividade tão importante. Portanto, o que
é que pensa que aconteceria se eu fosse ter com
ela e lhe dissesse: “Gayle, decidi que é extremamente inconveniente estarmos a celebrar o nosso
aniversário de casamento no dia 28 de Dezembro, portanto, vou mudar a data para 28 de Maio.
Acredito que isto vai ajudar-nos a dar mais significado à celebração, uma vez que fica mais longe
do Natal e de qualquer outra data importante que
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celebramos juntos. Será muito mais conveniente
festejarmos a 28 de Maio do que a 28 de Dezembro.” Como acha que seria a reacção da Gayle?
Ou, se eu chegasse e dissesse: “Gayle, eu sei
que o teu aniversário é a 26 de Agosto. Mas tenho dificuldade em lembrar-me dessa data, por
isso decidi mudar o teu aniversário para 8 de
Julho. Eu faço anos a 8 de Julho, por isso seria
impossível eu esquecer-me. Isso será muito mais
conveniente para mim e até daria novo brilho à
celebração, uma vez que ambos os aniversários
seriam no mesmo dia.” Uma vez mais, pergunto:
Como acha que seria a reacção da Gayle?
Ela é uma das pessoas mais amáveis, educadas e generosas que conheço, mas posso garantir que não iria aceitar nenhuma das sugestões.
Na realidade, é natural que as achasse desrespeitosas e insensíveis. No fim de contas, quem
sou eu para mudar a data do nosso aniversário
de casamento ou do aniversário da Gayle? Esses
dias são especiais por causa do que aconteceu
nessas datas. Não posso mudar o dia e ainda
assim manter o seu significado, pois não?
Deus ainda é mais minucioso sobre certas coisas do que a Gayle, incluindo o dia específico da
semana em que celebramos o dia que separou
para descanso e adoração, o Seu Sábado. Isto
pode ser surpreendente para alguns, mas um estudo cuidadoso das Escrituras revela que Deus
tem as Suas razões para ser tão minucioso. Essas razões têm a ver com as origens e os objectivos do Sábado.
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O Sábado foi criado mesmo no princípio do
nosso Planeta. A Bíblia diz-nos que Deus descansou do Seu trabalho no sétimo dia da semana da Criação:
“E havendo Deus acabado, no dia sétimo, a Sua obra
que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a Sua
obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o
santificou; porque nele descansou de toda a Sua obra,
que Deus criara e fizera” (Génesis 2:2, 3).

Mais tarde, Deus lembrou a Moisés e aos Israelitas o Seu poder criador, quando lhes deu os
Dez Mandamentos. O quarto mandamento lida
especificamente com o Sábado e faz notar que o
Sábado é o lembrete de Deus à humanidade de
que Ele é o Criador:
“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 o que neles há, e ao sétimo dia descansou: portanto, abençoou o Senhor o dia do Sábado, e o santificou”
(Êxodo 20:8-11).

Para Deus, o Sábado é o dia de aniversário
do mundo! Em vez de festejar o aniversário do
mundo uma vez por ano, Deus sentiu que era importante celebrar um acontecimento tão especial
como esse todas as semanas. Tal como a minha
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mulher não está interessada em que eu decida
festejar o aniversário dela noutro dia que não
seja o dia 26 de Agosto, também Deus não está
interessado na nossa decisão de celebrarmos o
dia do aniversário do mundo noutro dia qualquer
da semana que não seja o sétimo dia, dia em
que Ele criou o Sábado. Esse dia é tão importante para Deus que Ele incluiu instruções especiais
para ele nos Dez Mandamentos! Isso não sugere
que Deus é rigoroso no que respeita ao dia em
que se celebra o dia de descanso? Quando Deus
afirma que um dia específico é sagrado, então,
esse é que é sagrado, e não outro qualquer, da
nossa escolha. Deus espera que reservemos o
Sábado, o sétimo dia da semana, como Seu dia
sagrado de descanso.
Embora seja verdade que a maioria dos cristãos vão à igreja no primeiro dia da semana, não
têm qualquer autoridade bíblica para mudar o dia
de celebrar o dia de descanso (Sábado). Pode
procurar na Bíblia, do Génesis ao Apocalipse, e
não encontrará um único texto que afirme claramente que o quarto mandamento foi mudado.
Não há qualquer versículo que afirme que o dia
de descanso foi mudado do Sábado, o sétimo
dia, para o Domingo, o primeiro dia.
Algumas pessoas sugerem que Jesus mudou
o dia de descanso do Sábado para o Domingo.
Será verdade? Há algum apoio bíblico para esta
afirmação?
Há oito textos, no Novo Testamento, que mencionam o primeiro dia da semana. Se o dia de
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adoração tivesse sido mudado por Jesus, isso
apareceria no Novo Testamento, não acha? Certamente que um dos oito textos mencionaria a
mudança! Contudo, nenhum dos textos sugere
que o dia de descanso foi mudado do sétimo dia
para o primeiro dia da semana.
Dos oito textos no Novo Testamento que mencionam o primeiro dia da semana, seis estão
associados com a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Há quem sugira que o Domingo devia ser observado como dia de descanso em honra da Ressurreição. Contudo, o Novo
Testamento não autoriza, em sítio algum, que se
observe o Domingo em honra desse acontecimento. Na realidade, Jesus disse que se deve
honrar a Ressurreição através do baptismo, que
simboliza a Sua morte, sepultamento e ressurreição. Em sítio nenhum das Escrituras, é autorizada a mudança do dia em que se deve celebrar o
descanso, do Sábado para o Domingo.
Há quem aponte para este texto como prova de
uma reunião religiosa no primeiro dia da semana
– e, portanto, prova de que o dia de descanso
teria sido mudado do sétimo para o primeiro dia
da semana:
“Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da
semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com
medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e
pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. ... E,
havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo” (João 20:19, 22).
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Note que os discípulos estavam juntos, de portas fechadas, “com medo dos Judeus”, não para
uma reunião de adoração.
Alguns sugerem que quando Jesus soprou o
Espírito Santo sobre os discípulos santificou o
Domingo como dia de adoração, mas é óbvio
que foram os discípulos que foram abençoados
– não o dia.
Actos 20:7 também é apontado como prova de
que Jesus tinha mudado o dia de adoração. O
texto diz: “E, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que
havia de partir no dia seguinte, falava com eles; e
alargou a prática até à meia-noite.”
Perto do fim da sua terceira viagem missionária,
Paulo passou sete dias em Troas. A passagem
de Actos 20 diz-nos que as pessoas se juntavam
para “partir o pão”. Isto era, provavelmente, um
serviço de Santa Ceia, mas a investigação sugere que muitas congregações faziam a Santa Ceia
todos os dias da semana. Paulo falou até à meianoite e depois interrompeu o seu sermão para um
curto serviço de cura. Depois continuou a falar até
ao amanhecer. A seguir, Paulo caminhou cerca de
11km para apanhar um barco em Assos.
Esta passagem não pode ser usada para provar
que o Domingo era visto como o dia de descanso, uma vez que a reunião aconteceu na noite de
Sábado e Paulo viajou no Domingo. Recorde-se
que, pela maneira de pensar dos Judeus, o dia
começa ao pôr do Sol, portanto, o que a Bíblia
chama a tarde do primeiro dia da semana é, na
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realidade, o que nós chamamos Sábado à noite.
Paulo usou o Domingo como dia de viagem, caminhando 11km para embarcar num navio. Isto
não sugere o Domingo como dia sagrado.
O facto de o autor do livro de Actos chamar a
atenção para essa reunião ter sido no primeiro
dia, sugere que era uma altura fora do comum
para uma reunião. Os crentes não estavam habituados a reunirem-se num Sábado à noite, mas
fizeram-no porque era o último dia em que Paulo
estava com eles.
Uma vez mais, esta passagem não tem nada
que apoie a ideia de que Deus substituiu o Sábado pelo Domingo como dia para celebrar o dia
de descanso.
O último texto do Novo Testamento que menciona o primeiro dia da semana é I Coríntios 16:1, 2:
“Ora, quanto à colecta que se faz para os santos, fazei vós, também, o mesmo que ordenei às igrejas da
Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós
ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua
prosperidade, para que se não façam as colectas quando eu chegar.”

Paulo incitava os membros das igrejas da Ásia
Menor a ajudar a aliviar o sofrimento dos cristãos
judeus em Jerusalém, que passavam por grande
falta de víveres. Esta passagem contém as instruções de Paulo aos membros da igreja de Corinto
quanto aos donativos para esse fim.
Nada nestes versículos sugere que o dia de descanso estava a ser celebrado ao Domingo, duran91

te os tempos do Novo Testamento. Paulo poderia
estar a pedir aos membros que pusessem de lado
as suas ofertas, em casa, no Domingo. Certamente que isto não sugere que Deus tinha mudado o
dia que tinha separado como sagrado.
Como o Novo Testamento não nos pede que
separemos o primeiro dia da semana como sagrado, será que fornece provas de que o sétimo
dia, o Sábado, deverá ser guardado pelos cristãos do Novo Testamento, hoje? A resposta é um
definitivo sim!
Primeiro, pense no que Jesus fazia. Jesus
guardava o dia de descanso ao Sábado, o sétimo dia da semana. Ele não concordava com os
líderes judeus na forma exacta como esse dia
devia ser observado, mas continuou a adorar no
sétimo dia. As Escrituras repetem, várias vezes,
que era hábito, ou costume, de Jesus, adorar no
sétimo dia, Sábado. Jesus também afirmou que
a lei dos Dez Mandamentos, que contém o quarto mandamento, nunca seria abolida. Lembre-se
de que o quarto mandamento é o mandamento
do Sábado.
Paulo e todos os apóstolos guardavam o sétimo
dia da semana como dia de descanso. São feitas
numerosas referências à prática dos apóstolos
relativamente ao Sábado. Aqui tem uma lista de
referências para que possa ler por si mesmo.
Actos 13:14, 42, 44
Actos 16:13
Actos 17:2
Actos 18:4
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As Escrituras registam sete sábados que Paulo guardou, mais um indeterminado número de
sábados em que ele debateu na sinagoga (ver
Actos 18:4). A partir disto é fácil de ver que o costume dos apóstolos e de todos os cristãos do primeiro século era adorar no sétimo dia, Sábado,
tal como Jesus fizera.
Deus preservou, cuidadosamente, o Seu Sábado através das eras. Da criação ao êxodo, e até
ao calvário, o Sábado permaneceu imutável. Dos
cristãos dos primeiros séculos até ao dia de hoje,
a dádiva especial do tempo, que Deus nos deu,
permanece.
O profeta Isaías diz-nos que é intenção de
Deus que guardemos o sétimo dia, Sábado, até
mesmo quando estivermos no Céu e no que as
Escrituras chamam a “nova terra”. Quando terminar o último dia deste mundo e os que confiarem
em Jesus estiverem a viver para sempre na Sua
presença, continuaremos a guardar o sétimo dia,
Sábado.
“Os vossos descendentes e o vosso nome, existirão
sempre na Minha presença tal como o novo céu e a
nova terra que Eu vou criar. É o Senhor quem o afirma! Desta maneira, em cada mês e em cada Sábado,
todos virão inclinar-se diante de Mim, diz o Senhor”
(Isaías 66:22, 23).

Deus ainda mantém o Seu encontro marcado
com todos os que anseiam por reconciliação. Até
ao dia de hoje, Ele festeja o aniversário do mundo
com aqueles que reconhecem a Sua soberania.
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Deus garante a Sua presença especial na vida
de todos os que guardam o Seu dia sagrado. A
todos Ele concede restauração, descanso, confiança, cuidado espiritual e amor.
Considere isto o seu convite para celebrar, com
Deus, o próximo Sábado. Inicie o hábito de descansar de todo o trabalho, fechar-se para o mundo exterior, concentrar a sua atenção apenas em
Deus. Essa atenção estender-se-á a todos à sua
volta, também Seus filhos. Torne cada Sábado
num dia para “mimar o seu espírito”.

Aplique!
Desejei, ao longo destas páginas, partilhar
consigo a minha visão e a minha experiência
sobre o Sábado, como dia de descanso, de
adoração e de louvor ao nosso bom Deus.
Espero que tenha apreciado esta reflexão.
Apesar de ser verdade, não tenho a pretensão
de o ter convencido, com estas poucas palavras,
a aceitar que o Sábado é um dia sagrado, que
Deus ordena que seja observado de uma forma
especial. Nem sequer estou preocupado sobre
se o influenciei ou não a dedicar as horas desse
dia especial a Deus.
Mais importante, para mim, é ter conseguido
partilhar consigo a alegria que encontrei ao
ter descoberto na minha vida esta prenda de
Deus para a humanidade, bem como todos os
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benefícios que dela tenho colhido. Esse, sim, é
o meu desejo:
Que o prezado leitor possa beneficiar da paz,
do descanso, da restauração que podem ser
encontrados no Sábado. Mas, acima de tudo,
que possa encontrar-se pessoalmente com o
Senhor do Sábado, Jesus Cristo.
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