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Saudamos aos que nos ouvem, ou lêem, 
com a graça e a paz de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.  
 
Agora, desejamos que o Espírito Santo 
nos conceda sua direção para 
continuarmos esta série de estudos, sobre 
as doutrinas bíblicas que são a razão 
básica de nossa fé, com o tema: O dia do 
Senhor, baseado no artigo X da 
Declaração Doutrinária da Convenção 
Batista Brasileira aprovada na 67ª. 
Assembléia em Campo Grande, MS, em 
1986. 
 
Encontramos na Bíblia sete referências 
contendo a expressão “O dia do Senhor”, 
At 2.20; 1Co 5.5; 2Co 1.14; 1Ts 5.2; 2Ts 
2.2; 2Pe 3.10; e Ap 1.10. As seis primeiras 
se referem ao dia do Senhor como o dia 
em que Jesus voltará. A sétima, Ap 1.10, 
“Eu fui arrebatado em espírito no dia do 
Senhor, e ouvi por detrás de mim uma 
grande voz, como de trombeta”, transmite 
uma idéia diferente. João estava cultuando 
a Deus quando teve uma visão. 
 
“O sétimo dia é o sábado do Senhor teu 
Deus. Nesse dia não farás trabalho 
algum”, Ex 20.10a. O descanso é a idéia 
inicial e preponderante. Este dia é uma 
das referências para a fé bíblica. No 
sétimo dia o Senhor descansou e foi 
consagrado para a adoração pelos 
hebreus os quais, estabeleceram ritos e 
cerimoniais com valor superior as 
necessidades humanas. No entanto, 
Jesus que não veio para destruir a lei, e 
que assistia na sinagoga no sábado, 
reinterpretou o seu uso e o valorizou 
corretamente, ”O sábado foi feito por 
causa do homem, e não o homem por 

causa do sábado”, Mc 2.27. Nesse dia 
operou milagres, Mt 12.13 e defendeu 
seus discípulos que foram acusados de 
quebrar o sábado, Mt 12.3-8. 

 
Vários motivos levaram os crentes a 
mudarem do sábado literal dos judeus 
para o sábado espiritual, que é o domingo. 
1º. Cristo ressuscitou no primeiro dia da 
semana, e este dia ficou sendo conhecido 
como “o dia Senhor”, Jo 20.1-10; Ap 1.10. 
2º. Jesus apareceu aos discípulos no 
primeiro dia da semana, Jo 20.19-26. 3º. 
O pentecoste ou derramamento do 
Espírito Santo ocorreu no primeiro dia da 
semana, AT 2.1. 4º. Os crentes primitivos 
começaram a se reunir para cultuarem a 
Deus no primeiro dia da semana, At 20.7. 
5º. Os crentes da Galáxia e de Corinto 
deveriam fazer as suas coletas no primeiro 
dia da semana, 1Co 16.2. 
 
Após estas considerações apresentamos 
os tópicos que a Declaração Doutrinária 
da Convenção Batista Brasileira apresenta 
sobre este tema e que são considerados 
básicos: 

 
1. O domingo, dia do Senhor, é 

dia do descanso cristão 
satisfazendo plenamente a 
exigência divina e a 
necessidade humana de um dia 
em sete para o repouso do 
corpo e do espírito, Gn 2.3; Ex 
20.8-11; 31.14-17; Is 58.13,14; 
Mt 12.12; Hb 4.4. 

2. Com o advento do cristianismo, 
o primeiro dia da semana 
passou a ser o dia do Senhor, 
em virtude de haver Jesus 
ressuscitado neste dia, Jo 
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20.1,19;26; At 20.7; Ap 1.10; 
1Co 10.1,2. 

3. Deve ser para os cristãos um 
dia de real repouso em que, 
pela freqüência aos cultos nas 
igrejas e pelo maior tempo 
dedicado à oração, à leitura 
bíblica e outras atividades 
religiosas eles estarão se 
preparando para “aquele 
descanso que resta para o 
povo de Deus”, Hb 4.9-11; Ap 
14.12,13. 

4. Nesse dia os cristãos devem se 
abster de todo trabalho secular, 
excetuando aquele que seja 
imprescindível e indispensável 
à vida da comunidade. Devem 
também se abster de 
recreações que desviem a 
atenção das atividades 
espirituais, Ex 20.8-11; 31.15; 
Jr 17.21,22,27; Ez 22.8; Mt 
12.12. 

 
Por determinação divina, um sétimo do 
tempo de nossa vida devemos dedicar 
ao descanso incluindo nesse tempo a 
nossa adoração a Deus. Isto não 
significa que devamos ficar 
restringidos apenas ao dia do Senhor 
para adoração e serviço. Devemos 
buscar a presença de Deus 
continuamente. São tantos os textos e 
hinos que nos recomendam este 
proceder que deixamos de citá-los. 
Para achá-los basta pegar uma 
referência bíblica ou hinário cristão e 
procurar a palavra ”continuamente” ou 
as palavras que transmitam esta idéia. 
Faça o teste. A maior quantidade de 
textos que você encontrar estarão 
transmitindo a idéia de culto e 
adoração contínua, sem interrupções. 
 
Percebemos que há um relaxamento 
muito grande por parte dos crentes 
sobre a necessidade de adorar, 
cultuar, orar, vigiar continuamente. 
“Orai sem cessar”, 1Ts 5.17.  
 

Os crentes se prejudicam no dia 
consagrado ao Senhor realizando 
atividades que nada lembram 
adoração ou serviço a Deus. Este 
desvio pecaminoso de conduta dos 
hebreus, fora condenado pelos 
profetas dos quais citamos Neemias 
13.15; Jeremias 17.27 e Amós 8.5. 
Como vemos em Mt 12.12, Jesus 
restaura o valor do homem acima do 
valor do sábado. 
 
Considerando os ensinamentos 
apresentados, no dia do Senhor, 
devemos praticar atos de acordo com 
sua natureza como: Dar a maior 
prioridade para a participação nos 
cultos de nossa igreja, Hb 10.25. 
Dedicar algum tempo ao descanso 
físico e mental. Orar, ler a Bíblia e 
refletir sobre nossa vida espiritual. 
Evitar participar de atividades de 
diversão que não edifiquem. Visitar 
algum irmão ou enfermo. Ajudar 
alguém. 
 
Que nós crentes em Jesus Cristo, pelo 
intervir do Santo Espírito de Deus, 
retenhamos em nosso entendimento, 
os ensinos sobre o uso do dia do 
Senhor, e os pratiquemos 
continuamente para não pecarmos. 
Em nome de Jesus, amém. 


