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DEDICATÓRIA

D edico este livro a dois homens que, na minha ju-
ventude, me ensinaram sobre o Shabbath cristão, 
e a uma jovem que representa a geração seguinte à 

minha. Os dois homens são: o Rev. Donald Patterson, meu 
pastor enquanto eu ainda cursava o secundário, e que foi 
o primeiro a me ensinar a importância do Dia do Senhor, 
e o Dr. Morton Smith, meu mentor no seminário, que me 
mostrou as bases bíblicas do Shabbath cristão. A jovem é a 
minha filha, Sara Elizabeth Pipa, que desde muito pequena 
sempre gostou muito do Dia do Senhor e o chamava de 

“meu deleite” (Salmo 78.1-8).
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PREFÁCIO

Neste livro, o Dr. Joseph Pipa faz um exame exe-
gético, doutrinário e histórico acerca do dia do 
Shabbath como instituição cristã. De modo sim-

ples, porém profundo e bíblico, o autor não só ensina o 
crente a tornar esse dia proveitoso, mas também apresenta 
o Shabbath Cristão como o Dia do Senhor a ser celebrado 
e desfrutado no domingo — o primeiro dia. 

Seguindo em sua exposição, o Dr. Pipa discute vários 
argumentos e responde às diversas objeções normalmente 
levantadas na tentativa de contrariar o conceito de Shabbath 
Cristão. O autor também faz uso de notas de rodapé para 
apresentar diversas posições teológicas de vários autores, 
a fim de auxiliar o leitor que deseja obter informações adi-
cionais. 

E é por isso que, com grande alegria e entusiasmo, a 
Editora Os Puritanos, vinte e um anos após o lançamento 
da primeira edição, oferece a todos aqueles que desejam 
lembrar e santificar corretamente “O Dia da Feira da Alma” 
esta segunda edição de “O Dia do Senhor”, agora revisada e 
ampliada, contendo um Apêndice com Orações para o Dia 
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do Senhor, ferramenta extremamente útil para guiar-nos no 
caminho da oração deleitosa no Shabbath.

Que o nosso Salvador Jesus Cristo, O Senhor do Shab-
bath, nos ensine a dizer: “Oh! Quanto me deleito neste dia!”.

— Os editores



 

INTRODUÇÃO
UM DIA  PAR A DESFRUTAR DE  BÊNÇÃOS

E ra uma vez um grande rei que edificou uma cida-
de maravilhosa. No meio da cidade, o rei planejou 
construir um parque agradável, com lagoas, fontes 

e nascentes, e com belíssimas árvores de todas as partes 
do mundo, deslumbrantes plantas perfumadas, gramados 
verdejantes, caminhos e bancos confortáveis, nos quais indi-
víduos e famílias podiam passear e se sentar, e um anfiteatro 
espaçoso para reuniões públicas. Todas as semanas o rei se 
encontrava com seus súditos no parque. E todo o povo se 
deleitava em estar com ele.

Um dia, o rei teve de partir. Na sua ausência, as au-
toridades encarregadas de cuidar do parque começaram a 
deixá-lo entrar em decadência. Embora ainda realizassem 
eventos cívicos no anfiteatro, essas autoridades tinham 
pouco interesse pelo parque. Na verdade, não se lembravam 
das reais intenções do rei ao construí-lo. Imediatamente, o 
parque ficou infestado de ervas daninhas, as árvores não 
eram mais podadas, as plantas exóticas morriam e as águas 
das lagoas ficaram poluídas. O parque ficou em ruínas.

Passado algum tempo, outras autoridades assumiram 
o poder, as quais estavam sinceramente interessadas em 
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restaurar a beleza do parque. Tiraram o mato, replantaram 
os jardins, podaram as árvores, repararam os caminhos 
e os bancos, e limparam os regatos para que novamente 
circulasse água limpa pelo parque. Essas autoridades, no 
entanto, tinham medo de que o parque caísse no abandono 
novamente. Para protegê-lo, fizeram dele um memorial 
ao rei, tornando-o uma espécie de museu. Continuaram a 
fazer as reuniões no anfiteatro, mas puseram uma cerca em 
volta do parque e ao longo do caminho; assim, as pessoas 
podiam ver o parque e seus lugares lindos, mas de fato não 
podiam desfrutar dele.

Certo dia, quando menos se esperava, o filho do rei 
chegou à cidade. Uma das primeiras coisas que ele fez foi 
derrubar a cerca. Ele disse aos líderes: “Basta! Este parque foi 
construído para que as pessoas da cidade se lembrassem do 
meu pai e se alegrassem, mas vocês as impediram de entrar 
no parque”. Então, depois de remover todas as cercas, ele 
convidou as pessoas a entrar e se reunir com ele no parque.

Estando o rei e o seu filho ainda ocupados com as obras 
de restauração do seu grande reino, nomearam líderes na 
cidade. Infelizmente, esses líderes começaram a permitir 
que o parque outra vez fosse descuidado e ficasse destruído. 
Novamente, o mato o invade, as árvores não são podadas 
e as lagoas se tornam poluídas. Por ter perdido muito de 
sua beleza encantadora, as pessoas não querem ir mais ao 
parque. É verdade que o anfiteatro tem sido conservado, 
e as reuniões públicas prosseguem, mas as pessoas estão 
cada vez mais perdendo o interesse. O parque já não é mais 
atrativo, a ponto de as pessoas não verem mais nenhuma 
necessidade de frequentá-lo.

Ao verem o espaço abandonado, alguns empreende-
dores intentaram instalar nele um parque de diversões. A 



INTRODUÇÃO  13

Sociedade de Preservação do Patrimônio Histórico se opôs a 
isso, querendo restaurar o parque para preservá-lo por amor 
à tradição. Mas há um terceiro grupo que quer restaurá-lo ao 
seu propósito original. Para aumentar a confusão, cada um 
desses grupos afirma estar agindo em favor dos interesses 
do rei e do seu filho. E, diante de tudo isso, como se pode 
imaginar, os súditos do rei estão completamente confusos.

Essa história do parque é uma parábola da controvérsia 
sobre o uso do Dia do Senhor. Eu represento aqueles que 
querem ver o parque restaurado ao seu propósito original. 
Portanto, o objetivo deste livro é promover uma defesa bí-
blica do dia de domingo como o dia do Shabbath cristão, e 
responder às objeções daqueles que acham que a ordenança 
do Shabbath é uma instituição mosaica que já foi cumprida 
em Cristo. Todos concordam que a Igreja Cristã precisa 
de um dia para o culto corporativo. Alguns sustentam que 
ela está livre para estabelecer qualquer um dos dias da se-
mana; outros insistem em que Cristo indicou o primeiro 
dia da semana para a Igreja adorar ao Senhor; e todos esses 
grupos concordam que as pessoas estão livres para usar o 
restante do dia a seu bel-prazer. Outros gostariam que o 
dia tivesse a função que tradicionalmente lhe foi atribuída, 
mas parecem ter perdido de vista seu propósito original. 
Quanto a mim, creio que devemos guardar o dia de acordo 
com a Lei de Deus, e com o propósito de regozijar-nos e 
deleitar-nos nele. O dia é para ser um dia de bênção, como 
diz o autor deste hino:

Ó dia tão querido,
De paz, descanso e luz,
Consolo ao abatido o teu fulgor traduz.1

1 Trecho do hino Seja Louvado (J. Costa, 1970).



14  O DIA DO SENHOR

Este livro pretende fazer um exame exegético, doutri-
nário e histórico do dia do Shabbath como uma instituição 
cristã. Além disso, convencido de sua beleza e utilidade, 
dedico quatro capítulos ao tema acerca do uso proveitoso 
desse dia.

Neste livro, eu faço uma exposição clara sobre o Sha-
bbath cristão. Embora, no decorrer do livro, eu discuta os 
vários argumentos e objeções que existem contra a ideia do 
Shabbath cristão, faço uso de notas de rodapé para apresen-
tar informações mais detalhadas não só sobre as diversas 
posições, mas também sobre seus autores, para os leitores 
que desejarem fazer um estudo mais crítico.

Quero agradecer àqueles que cooperaram no preparo 
deste livro. Agradecimentos especiais à Sra. Caroline Brown, 
por sua leitura cuidadosa e sugestões estilísticas, e ao meu 
colega e amigo, o Dr. S. M. Baugh, por suas contribuições 
úteis. Também agradeço ao Sr. Howard Griffith e à Sra. 
Alaine Hofland, pelo incentivo e ideias valiosas. Minha 
gratidão também a todos os que ajudaram na digitação: Sra. 
Phillis Wilson, minha secretária, Sra. Jackie Vanden Bos, Sra. 
Jill Klein, e Sra. Liz Timmermans. Agradeço também aos 
diretores do Westminster Seminary, na Califórnia, por terem 
me concedido um “ano sabático” para que fosse possível 
concluir este livro. E por último, mas de forma alguma menos 
importante, reconheço o grande estímulo e as sugestões de 
minha maravilhosa esposa, “Sissy”, verdadeira dádiva que 
recebi de nosso Deus como “minha ajudadora”, aquela que 
me completa em tudo.



ADQUIR A JÁ  O  SEU L IVRO  COMPLETO

IMPRESS O DIGITAL

https://www.amazon.com.br/Dia-do-Senhor-Manoel-Canuto/dp/6586865077
https://www.amazon.com.br/dp/B095SSLM38

	Página em branco



