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O DO DO DO Dia do ia do ia do ia do SSSSenhorenhorenhorenhor    
 

 

Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ... 
Apocalipse 1:10 

 
Agora, a Bíblia diz que João estava no Espírito no Dia do Senhor. Em verdade, aqui 
está um versículo que causa contenda. Não deveria ser assim, porém alguns 
simplesmente não podem ver o que realmente diz a Palavra. 
 
Em primeiro lugar encontramos a algumas pessoas boas que interpretam o Dia do 
Senhor como o Sábado, o qual para eles é o Sábado.  
 
Então há outros que chamam o Dia do Senhor, Domingo, o primeiro dia da semana.  
 
Porém, como poderia ser qualquer destes dias ou mesmo os dois juntos, quando 
João estava no ESPÍRITO recebendo aquelas visões por um tempo de dois anos? 
 
 Em realidade o que sucedeu foi que João foi levado no Espírito transportado ao Dia 
do Senhor, que ainda está por vir. A Bíblia fala do Dia do Senhor que está no 
FUTURO, e João agora está vendo as coisas daquele dia FUTURO. Entretanto, para 
fixar nossas mentes, discorramos exatamente o que é o sábado hoje. 
 
O sábado, como o conhecemos do Novo Testamento, não significa guardar um 
determinado dia. Não temos mandamento algum de guardar o sábado como o 
Sábado Judeu, nem tão pouco temos mandamento para guardar o primeiro dia da 
semana, que é o Domingo. Aqui está a verdade sobre o Sábado, que quer dizer 
"repouso". Hebreus 4:8-10 
 
Porque se Josué lhes houvesse dado repouso (o dia de repouso) não falaria depois 
disso de outro dia. 
 
Portanto resta ainda um repouso (guarda do Sábado) para o povo de Deus. 
 
Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como 
Deus das suas. 
 
Ouviu você a frase chave na última parte do versículo 10? "Deus repousou de suas 
obras". Deus deu aos israelitas o sétimo dia para seu Sábado, em comemoração de 
Sua própria obra quando Ele criou a terra e tudo o que nela está, e então cessou de 
criar. Ele cessou de Seus labores. Ele repousou. Agora, estava muito bem dar um 
Sábado de repouso a um povo que estava todo unido num lugar a um mesmo tempo, 
para que todos pudessem guardar um só dia. Hoje, a metade do mundo está em luz 
enquanto a outra metade está em trevas, assim sendo não serviria. Porém isso é 
somente um argumento do natural. 
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Vejamos o que nos diz a Bíblia acerca deste Sábado de repouso. "Porque aquele que 
tem entrado em seu repouso". Este "entrado", não significa somente entrou no, mas 
permaneceu no, descanso. É "repouso eterno", do qual o sétimo dia é somente um 
tipo. Sete é consumação. Oito é o primeiro dia de novo.  
 
A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, concedendo-nos Vida Eterna 
e eterno Sábado. Então vemos porque é que Deus não nos pôde dar um certo dia da 
semana como um Sábado (repouso).  
 
Temos "entrado em" e "permanecido em" nosso repouso, o que Israel não pôde 
fazer, tendo somente uma sombra da verdadeira substância da qual nós gozamos. 
Por que voltarmos a uma sombra quando hoje mesmo temos a realidade? 
 
A maneira de receber este repouso, o contínuo Sábado, é pelo convite de Jesus. Ele 
disse em Mateus 11:28 e 29: 
 
Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 
 
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim... e encontrareis descanso (a guarda 
do Sábado, não um dia, mas Vida Eterna. Sábado) para vossas almas. 
 
Não importa quanto tempo tem estado você caminhando sob sua carga de pecado, 
ainda que sejam dez anos, trinta anos, cinqüenta anos ou mais, venha com sua vida 
cansada, e você encontrará Seu repouso (o verdadeiro Sábado) Jesus lhe dará 
descanso. 
 
Agora, que é exatamente aquele repouso que Jesus dará? Isaias 28:8-12: 
 
Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundície; Não há 
nenhum lugar limpo. 
 
A quem pois se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? 
Ao desmamado, e ao arrancado dos seios? 
 
Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento; regra 
sobre regra, regra sobre regra; um pouco aqui, um pouco ali. 
 
Pelo que por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo. 
 
Ao qual disse: Este é o descanso, (Sábado) dai descanso ao cansado; (ou a guarda 
de Seu Sábado); e este é o refrigério; mas não quiseram ouvir. 
 
Aqui está profetizado em Isaias. E se cumpriu como que há 700 anos mais tarde em 
Pentecostes quando foram cheios do Espírito Santo exatamente como disse que 
seriam.  
 
Este é o verdadeiro Sábado que foi prometido. 
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Então quando foram cheios do Espírito Santo, deixaram suas obras mundanas, suas 
coisas do mundo e seus caminhos pecaminosos. O Espírito Santo tomou conta de 
suas vidas. 
 
Eles entraram ao repouso. Ali está seu repouso. Esse é seu Sábado. 
 
Não é um dia, nem um ano, mas uma eternidade, cheio e abençoado no Espírito 
Santo. É você cessando e Deus operando. É Deus em você querendo e efetuando 
Sua boa vontade. 
 
Vou dizer-lhes algo mais acerca dos Sabatistas que dizem que nós estamos 
equivocados quando nos reunimos no domingo, o primeiro dia da semana. Aqui está 
o que disse Justino no segundo século: 
 
"No domingo se tem uma reunião de todos aqueles que vivem nas cidades e vilas, e 
se lê uma porção das memórias e os escritos dos apóstolos até onde o tempo o 
permite. Quando se termina a leitura, o que preside, num discurso, dá a admoestação 
e a exortação para imitar essas coisas notáveis. Depois disto, todos nos pomos de pé 
para oferecer oração geral. Ao terminar a oração, como temos explicado, serve o pão 
e o vinho, se dá graças, e a congregação responde: "Amém". Então os elementos 
são distribuídos a cada um, e os diáconos levam à casa dos que estão ausentes. Os 
que têm posses e aqueles que assim o desejam, dão contribuições voluntárias, e 
logo, esta coleta é entregue ao que preside, o qual com ela supre aos órfãos, viúvas, 
prisioneiros e estrangeiros que têm necessidade." 
 
Assim vemos que aqueles que dizem que a Igreja primitiva mantinha a tradição judia 
de se ajuntar no último dia da semana, estão em suma ignorância do que a história 
mostra, e por isso não são dignos de confiança. 
 
Veja o que diz o Livro de Atos 
 
Atos 20.7 - 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 prolongou a 
prática até à meia-noite. 
 
I Coríntios 16.2 - No primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o 
que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as 
coletas quando eu chegar. 
 
Oh, aquelas pessoas podiam vir a Ele e encontrar aquele repouso!  
 
Há um gemido em todos os corações por aquele repouso, porém a maioria não 
conhece a resposta. Assim sendo tratam de silenciar aquele gemido através de um 
sistema religioso, guardando certos dias ou aceitando dogmas e credos 
denominacionais. Porém quando isso falha, então regressam à bebida, à bebedeira e 
todo excesso físico, crendo que por meio dos prazeres mundanos encontrarão 
satisfação. 
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Porém em tais coisas não há repouso. Eles fumam e tomam pílulas para acalmar 
seus nervos. Porém não há descanso em drogas mundanas. Eles necessitam de 
Jesus: Eles necessitam do remédio celestial, o repouso do Espírito. 
 
Então a maioria assiste à igreja no domingo. Isso está bem, porém ainda assim não 
têm idéia de como chegar a Deus nem de como adorá-Lo. Jesus disse que a 
adoração verdadeira é em Espírito e em verdade. João 4:24. 
 
Porém que classe de adoração encontra alguém numa igreja que conhece tão pouco 
de Deus, que no Natal colocam um Papai Noel e na Páscoa um coelhinho? Onde 
receberam isso? O receberam dos pagãos e o fizeram parte da doutrina da igreja.  
 
Porém quando alguém se entrega ao Senhor e é cheio do Espírito Santo, então deixa 
todas essas coisas. Tem um repouso em sua alma. 
 
Verdadeiramente começa a viver e amar a Deus, e adorá-Lo. 
 
Agora, voltemos a nossa Escritura. Sabemos o que o Dia do Senhor não é. Se não é 
o sábado nem o domingo, então que é? Bem, digamos assim: Hoje certamente não é 
o Dia do Senhor. Este é o dia do homem.  
 
É a obra do homem, o trabalho do homem, a igreja do homem, a idéia do homem 
acerca da adoração; tudo do homem porque é o mundo do homem (cosmos). 
PORÉM O DIA DO SENHOR ESTÁ POR VIR. Assim é. Somente é que neste tempo 
da Revelação de Jesus Cristo João foi levado pelo Espírito e foi transportado pelo 
Espírito àquele Grande Dia que está por vir. O Dia do Senhor é quando os dias do 
homem terminarem. Os reinos deste mundo se tornarão então os reinos de nosso 
Deus.  
 
O dia do Senhor é quando os julgamentos caírem, e depois disso vem o Milênio. 
Agora o mundo faz o que quer com o Cristão. Lhe dão toda classe de nomes 
malvados, escarnecendo-se dele; porém vem aquele Grande Dia quando eles se 
lamentarão e gemerão porque o Cordeiro vem em ira para julgar ao mundo. Então é 
quando os justos terão seu Dia com o Senhor, porque os malvados serão queimados, 
e os justos caminharão sobre suas cinzas entrando ao Milênio. 
 
Malaquias 4:3: 
E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés 
naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. 
 
A VOZ COMO DE TROMBETA 
"...e ouví detrás de mim uma grande voz como de trombeta" 

Apocalipse 1:10 
 
João estava no Espírito, e estando assim, ele viu o Grande e maravilhoso Dia do 
Senhor Jesus e todo Seu Santo poder. O FUTURO estava prestes a ser revelado 
porque Deus estava prestes a ensinar-lhe. João não disse que era uma trombeta. Foi 
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como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta soa, tem algo de urgência em seu 
sonido. É COMO O ARAUTO, O MENSAGEIRO DO REI, VINDO AO POVO. ELE 
TOCA UMA TROMBETA. É UMA CHAMADA URGENTE. O povo se reúne para ouvir 
(Israel sempre foi juntado por meio do sonido de uma trombeta). Algo importante está 
à mão. 
Escutem-no. Assim esta voz tinha a urgência como de trombeta. Era clara e forte, 
alarmante e despertadora. Oh! se pudéssemos ouvir a voz de Deus como uma 
trombeta neste dia, porque é a "Trombeta do Evangelho" soando a "Palavra de 
profecia" para anunciar-nos e preparar-nos para o que vem sobre a terra. 
 
Porção do livro “Uma Exposição Das Sete Eras da Igreja”, do Rev. W. M. Branham; Pág. 31-34. 
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