QUEBRA-GELO:
Qual o seu momento favorito na semana? Por quê?

INTRODUÇÃO:
E então? O que achou do vídeo? Como é maravilhoso ver que a semana é uma prova
cabal da criação, e que o sétimo dia era conhecido e respeitado na antiguidade! Mais
interessante ainda é ver que o sétimo dia, o sábado nos traz revelações importantes
sobre Deus. Nesta lição iremos descobrir quais são essas revelações.

CONHECENDO O TEMA:
A semana é uma herança preciosa da criação feita por Deus, pois ela não se baseia
em nenhum evento externo como o dia (rotação da terra), o mês (fases da lua) e
o ano (a volta da terra em torno do sol), a não ser na revelação divina. Por isto foi
adotada pelos povos da antiguidade e dura até hoje sendo que alguns especialistas
acreditam que ela está implantada em nossa natureza. O sétimo dia, chamado sábado
(“repouso”), também foi divulgado pelo mundo, sendo conhecido pelo Budismo, Confucionismo, por Pitágoras e outros, sendo chamado de dia de repouso e isto em mais
de 100 línguas diferentes. O povo judeu foi chamado para preservar o conhecimento
do sábado ao receber os 10 mandamentos, mas devido ao pecado, várias vezes abandonaram sua observação. Somente após o cativeiro babilônico o povo judeu passou
a respeitá-lo.

INTERPRETANDO O TEMA:
1.O que o mandamento do sábado nos revela sobre Deus? Êxo. 20:8-11.
Dos dez mandamentos vemos o quarto, o que fala do sábado. O mais longo dos dez.
Contém as credenciais divinas (“sábado do Senhor ”), a identidade do legislador (“Teu
Deus”) e confirma Sua autoridade como Criador (“em seis dias fez o Senhor”). O mandamento do sábado mostra o relacionamento íntimo que Deus tem com a Criação, e que
nós devemos tomar tempo para celebrar, apreciar o que foi criado. Ao guardar o sábado
vemos um Deus que deseja que desfrutemos da sua criação, que estejamos com Ele
num período especial de tempo. O sábado nos lembra que a Deus pertencem o tempo,
o universo e a história. O sábado revela um Deus que deseja estar na vida e coração
dos homens. O desejo do Criador foi atrair o homem, a família humana para a verdadeira
adoração.
2.Que outro aspecto de Deus podemos ver no sábado? Deut. 5:12-15.
Em Deuteronômio a justificativa para a guarda do sábado é estabelecida em outro fundamento além da criação: a libertação e salvação do povo do cativeiro egípcio através
dos atos poderosos de Deus. E nós hoje também podemos guardar o sábado sobre a
ótica da liberdade e salvação do pecado e também da correria do dia-a-dia. A salvação é
alcançada pela fé sem as obras; sendo assim podemos repousar em Deus, sendo este
repouso ilustrado pelo sábado. Heb. 4:9-11. Além disso, no sábado nos libertamos de
nossas preocupações diárias para desfrutarmos do amor e cuidado de Deus.

APLICANDO O TEMA
3.Que benefícios eu posso ganhar com a guarda do sábado? Isa. 56:6-7, Ez.
20:20.
Ao guardar o sábado estou reconhecendo Deus como meu Criador e Salvador. Cada
sábado que guardo sou lembrado destas preciosas verdades e assim solidifico o meu
relacionamento com Deus. Assim como em qualquer relacionamento, que só cresce
quando dedicamos tempo, meu relacionamento com Deus irá crescer através deste
tempo sagrado, tornando-se um sinal do meu relacionamento especial com ele. Quando
guardamos o sábado corretamente, jamais nos esquecemos de Deus.
APELO:
O papa João Paulo II na carta apostólica Dies Domini diz que “O ‘sábado’... foi interpretado como um elemento qualificante naquela espécie de ‘arquitetura sagrada’ do tempo..”.
Realmente. O sábado traz uma marca única e especial ao tempo revelando Deus como
Criador e Salvador, mas principalmente como Alguém que deseja ter um relacionamento
especial com você. Deseja ter esse relacionamento especial com Ele?

