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SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA,
OBRA E ENSINO
JESUS E O SÁBADO – PARTE 1
Marcos 2.18-22
2.23 Ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, as
searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas.
2.24 Advertiram-no os fariseus: Vê! Por que fazem o que
não é lícito aos sábados?
2.25 Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi,
quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus
companheiros?
2.26 Como entrou na Casa de Deus, no tempo do sumo
sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais
não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos
que estavam com ele?
2.27 E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do
homem, e não o homem por causa do sábado;
2.28 de sorte que o Filho do Homem é senhor também do
sábado.

JESUS ENSINA QUE O SÁBADO...
1 - EXPRESSA O AMOR E
DEUS AO HOMEM

O CUIDADO DE

Esboço - noite

2 - NÃO É MAIS IMPORTANTE_QUE O HOMEM
2.25 Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi,
quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus
companheiros?
2.26 Como entrou na Casa de Deus, no tempo do sumo
sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não
é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que
estavam com ele?
2.27 E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do
homem, e não o homem por causa do sábado;

3 - REVELA O CARÁTER DE DEUS
Mateus12.7
Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero e não
holocaustos, não teríeis condenado inocentes.

Salmos 23:6
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias
da minha vida; e habitarei na Casa do SENHOR para todo o
sempre.

Salmos 25
Lembra-te, SENHOR, das tuas misericórdias e das tuas
bondades, que são desde a eternidade.

4 - É UM SERVO

Gênesis 2.2-3

2.28 de sorte que o Filho do Homem é senhor também do
sábado.

2:2 E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que
fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
2:3 E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele
descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.

Romanos 14:5

Deuteronômio 5:15
porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o
SENHOR, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço
estendido; pelo que o SENHOR, teu Deus, te ordenou que
guardasses o dia de sábado.

Jeremias 17:21
Assim diz o SENHOR: Guardai-vos por amor da vossa alma, não
carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas
portas de Jerusalém;

Um faz diferença entre dia e dia; outro julga iguais todos os dias.
Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente.

Gálatas 4.9-11
9 mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos
por Deus, como estais voltando, outra vez, aos rudimentos
fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizarvos?
10 Guardais dias, e meses, e tempos, e anos.
11 Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco.

2012

Pedidos de oração:______________________________________________________________

