
Adventismo do  
Sétimo Dia 





 “Por isso os judeus 

perseguiram a Jesus, 

porque fazia estas coisas 

no sábado” 

João 5.16 



Verdade Aplicada 

 
Dos Dez Mandamentos registrados 

no Antigo Testamento, nove são 
ratificados no Novo Testamento, 

ficando fora apenas o quarto, que é a 
guarda do sábado.  



Objetivos da Lição 

1. Conhecer a origem da Igreja 

Adventista do Sétimo dia; 

2. Apresentar o ensino da Bíblia 

Sagrada sobre a guarda do sábado; 

3. Refutar as principais heresias dos 

Adventistas. 

 

 



Jo 5.8 – Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. 

Jo 5.9 – Imediatamente o homem ficou são; e, tomando o seu 

leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. 

Jo 5.10 – Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: Hoje 

é sábado, e não te é lícito carregar o leito. 

Jo 5.11 – Ele, porém, lhes respondeu: Aquele que me curou, 

esse mesmo me disse: Toma o teu leito e anda. 

 

 





Resumo histórico 

• Pr. William Guilherme Miller 

– Pastor batista do estado de Nova Iorque 

que começou estudar as profecias 

bíblicas, principalmente Daniel 8.14 

(2.300 tardes e manhãs) 

– Marcou a volta de Jesus para: 

• 23/03/1843 

• 21/03/1844 

• 22/10/1844 



Arrependimento 

• Pr. William Gulherme Miller 

– Reconhecimento do erro: 

 

 

 

 

 

 

– Morreu em 20/12/1949 com 

68 anos  incompletos como 

cristão humilde e consagrado.  

 

"Acerca da falha da minha data, expresso francamente o 

meu desapontamento... Esperamos naquele dia a chegada 

pessoal de Cristo; e agora, dizer que não erramos é 

desonesto! Nunca devemos ter vergonha de confessar 

nossos erros abertamente" (A História da Mensagem 

Adventista, p. 410) 



Divisões 

Hiram Edson 
Joseph 
Bates  

Ellen 
White 

Santuário Sábado  Profecias 



Guarda do sábado 

• Ellen Gould White teve uma visão onde o 

quarto mandamento aparecia rodeado com 

uma auréola de luz 



Argumentos Adventistas 

• O primeiro dia da semana é o dia do sol, dedicado ao 
deus Mitra. 

 

• O papa mudou o dia de descanso (apostasia da igreja) 

 

• Samuele Bacchiocchi, Ph.D., professor de História da 
Igreja e de Teologia, na Universidade Andrews, 
Estados Unidos afirma que a igreja de Roma adotara o 
domingo como o dia cristão de adoração, porque o dia 
pagão chamado “Dia do Sol” na semana planetária, já 
tinha ganhado significação especial nos cultos solares 
do paganismo, e adotando este dia os cristãos puderam 
explorar o simbolismo de Cristo como sol da justiça 
que já estava presentes na própria tradição religiosa 
deles. 

 



Existia uma forte 
resistência contra o 
paganismo entre os 

pais da Igreja. 
Tertuliano separou-se 
da Igreja de Roma no 

entanto defendia o 
domingo como dia de 
descanso e adoração 

ao Senhor 

Refutação: 



O domingo era 
observado pelos 
cristãos desde os 
tempos apostólicos 
 

Refutação: 



• A semana planetária egípcia: 
• Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, 

Mercúrio e Lua.  
• Na semana romana: 

• Saturnus = sábado 
• Sol = domingo  
• Luna = segunda-feira 
• Mars = terça-feira 
• Mercurius = quarta-feira 
• Juppiter =  quinta-feira 
• Vênus = sexta-feira. 

Refutação: 



E disse Deus: Haja 
luminares na expansão 

dos céus, para haver 
separação entre o dia e a 
noite; e sejam eles para 

sinais e para tempos 
determinados e para dias 

e anos.  

Gênesis 1.24 



• A palavra Sábado é oriundo do 
babilônio sabattum,  
• Sag  "coração" 
• Bat  "chegar ao fim“ 
• idéia era do "repouso do coração“ 

Refutação: 



• Na semana romana, o Saturnus 
dies passou a sabbatum pela 
influência judaica.  

Refutação: 



• Com a chegada do Cristianismo, o 
primeiro dia foi dedicado ao Senhor, 
o dia do descanso, dies Domenicus.  

• O sabbatum judaico, ironizado pelos 
romanos,  já tinha perdido o valor 
religioso, passou ao último dia da 
semana.  

• Assim ficou a semana no calendário 
romano:  
• dies Domenicus,  dies Lunae,  dies 

Martis,  dies Mercuri,  dies Jovis,  
dies Veneris,  e o Sabbatum 

Refutação: 



• Os romanos não tinham dia de 
descanso; 
 

• Os empréstimos do paganismo 
complica posto que muitas 

praticas usadas pelos 
adventistas tiveram suas 

replicas no paganismo, a título 
de ilustração podemos citar a 

cruz (logotipo da IASD), a 
árvore de natal que fora 

incentivada ate mesmo por 
Ellen G. White, e muitas outras 

doutrinas.  

Refutação: 



O argumento do domingo 
ser chamado em inglês, 

sunday  (dia do sol)  não 
prevalece, pois eles 

teriam de revelar que o 
sábado é saturday (dia de 
saturno) que também era 
um dos nomes variantes 

do deus sol.  

Refutação: 



É verdade que em alguns 
idiomas o domingo é 

chamado de “dia do sol”, 
mas é também verdade 

que em outros ele é 
chamado de “dia da 
ressurreição”, assim 

temos em língua grega 
bizantina “anastasimós”, 

na língua russa 
“vosskresenije” na basca 

“igandea”.  

Refutação: 



O domingo, é chamado de 
“dia do Senhor” 

 
• grego “te kyriake 

hemera” 
• irlandês “Dia 

domhnaigh” ou “na 
Domhnach”,  

• latim “dies dominica” 
• italiano  “domenica” 
• francês “dimanche” 
• português “domingo” 

Refutação: 





Latim Pagão Latim Vulgar Latim Liturgico I Latim Liturgico II Português 

dies Lunae Lunae dies Secunda Feria Secunda Feria segunda-feira 

dies Martis Martis dies Tertia Feria Tertia Feria terça-feira 

dies Mercurii Mercurii dies Quarta Feria Quarta Feria quarta-feira 

dies Jovis Jovis dies Quinta Feria Quinta Feria quinta-feira 

dies Veneris Veneris dies Sexta Feria Sexta Feria sexta-feira 

dies Saturni Saturni dies Sabbatum Sabbatum sábado 

dies Solis Solis dies Prima Feria Dominica dies domingo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terça-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terça-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terça-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quarta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sexta-feira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sábado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingo


Justino, o Mártir: 100-167d.C. “No Domingo 

há uma reunião de todos que moram nas cidades e 
vilas, lê-se um trecho das memórias dos Apóstolos e 
dos escritos dos profetas, tanto quanto o tempo 
permita. Termina a leitura, o presidente, num discurso, 
admoesta e exorta à obediência dessas nobres 
palavras. Depois disso, todos nos levantamos e 
fazemos uma oração comum. Finda a oração, como 
descrevemos antes, pão e vinho (suco de uva) e ação de 
graças por eles de acordo com a sua capacidade, e a 
congregação responde, Amém. Depois os elementos 
consagrados são distribuídos a cada um e todos 
participam deles, e são levados pelos diáconos às casas 
dos ausentes. Os ricos e os de boa vontade contribuem 
conforme seu livre arbítrio; esta coleta é entregue ao 
presidente (pastor) que, com ela, atende a órfãos, 
viúvas, prisioneiros, estrangeiros e todos quantos estão 
em necessidade”(Manual Bíblico, Halley) 

Refutação – Pais da Igreja 



Inácio, 100d.C., disse: “Aqueles que 
estavam presos às velhas coisas vieram a uma 
novidade de confiança, não mais guardando o 
Sábado, porém vivendo de acordo com o dia 
do Senhor (Domingo)”. 

Refutação – Pais da Igreja 



O ensino dos Apóstolos, 90-100 obra siríaca: 
Encontramos um testemunho muito interessante na 
obra citada, que data da segunda metade do século III, 
segundo a qual os apóstolos de Cristo foram os 
primeiros a designar o primeiro dia da semana como 
dia do culto cristão: “Os apóstolos determinaram, 
ainda: no primeiro dia da semana deve haver culto, 
com leitura das Escrituras Sagradas, e a oblação. Isso 
porque mo primeiro dia da semana o Senhor nosso 
ressuscitou dentre os mortos, no primeiro dia da 
semana o Senhor subiu aos céus, e no primeiro dia da 
semana vai aparecer, finalmente com os anjos celestes” 
(Ante-necene fathers, 8668) (Enciclopédia Vida, Archer) 

Refutação – Pais da Igreja 



Tertuliano: 160-220. No início do século III, 
Tertuliano chegou a afirmar que: “Nós (os 
cristãos) nada temos com o Sábado, nem com 
outras festas judaicas, e menos ainda com as 
celebrações dos pagãos. Temos nossas 
próprias solenidades: O Dia do Senhor... (On 
indolatry 14). Em “De oratione”(23). Tertuliano 
insistia na cessação do trabalho no Domingo 
como dia de culto para o povo de Deus. 

Refutação – Pais da Igreja 



"Porque ele é a nossa 
paz, o qual de ambos fez 
um; e, tendo derrubado a 
parede da separação que 

estava no meio, a 
inimizade, aboliu na sua 

carne a lei dos 
mandamentos na forma 
de ordenanças, para que 

dos dois criasse em si 
mesmo um novo homem, 

fazendo a paz."  

Efésios 2:14-15  



"Assim, meus irmãos, também vós 
morrestes relativamente à lei, por 

meio do corpo de Cristo, para 
pertencerdes a outro, a saber, 

aquele que ressuscitou dentre os 
mortos, e deste modo frutifiquemos 

para Deus. Porque, quando vivíamos 
segundo a carne, as paixões 

pecaminosas postas em realce pela 
lei, operavam em nossos membros a 

fim de frutificarem para a morte. 
Agora porém, libertados da lei, 

estamos mortos para aquilo a que 
estávamos sujeitos, de modo que 

servimos em novidade de espírito e 
não na caducidade da letra.  

Romanos 7:4-7  



"O qual nos habilitou para 
sermos ministros de uma nova 
aliança, não da letra, mas do 
espírito; porque a letra mata, 
mas o espírito vivifica. E se o 
ministério da morte, gravado 

com letras em pedras, se 
revestiu de glória, a ponto de 

os filhos de Israel não 
poderem fitar a face de 

Moisés, por causa da glória do 
seu rosto, ainda que 

desvanecente, como não será 
de maior glória o ministério do 

Espírito?” 

2 Coríntios 3:6-11  



"Qual, pois, a razão de ser 
da lei? Foi adicionada por 
causa das transgressões, 

até que viesse o 
descendente a quem se fez 

a promessa, e foi 
promulgada por meio de 
anjos, pela mão de um 

mediador” 

Gálatas 3.19 



"De maneira que a lei nos 
serviu de aio [instrutor – 

tutor] para nos conduzir a 
Cristo, a fim de que 

fôssemos justificados por fé. 
Mas, tendo vindo a fé, já 

não permanecemos 
subordinados ao aio” 

Gálatas 3.24-25 



"Ninguém, pois, vos julgue 
por causa de comida e 

bebida, ou dia de festa, ou 
lua nova, ou sábados, 

porque tudo isso tem sido 
sombra das cousas que 
haviam de vir; porém o 

corpo é de Cristo.” 

Colossenses 2:16-17  



Êxodo 31:12-18 “Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos 

filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados; 

pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações; para que saibais que 

eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, 

porque é santo para vós outros: aquele que o profanar, morrerá; pois 

qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu 

povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do 

repouso solene, santo ao Senhor; qualquer que no dia do sábado fizer 

alguma obra morrerá.  

 Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado,  

  celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações 

Entre mim e os filhos de Israel é sinal para    

   sempre; porque em seis dias fez o Senhor os 

      céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e  

         tomou alento. E, tendo acabado de falar  

            com ele no monte Sinai, deu a Moisés 

             as duas tábuas do testemunho,  

              tábuas de pedra, escritas pelo  

               dedo de Deus."  



Deuteronômio 5:1-3, 12 "Chamou Moisés a todo o Israel, e disse-lhe: 

Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, 

para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso 

Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que 

fez o Senhor esta aliança, e, sim, conosco, todos os que hoje aqui 

estamos vivos...Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te 

ordenou o Senhor teu Deus."  



Ezequiel 20:10-12 "Tirei-os da terra do Egito e os levei para o 

deserto. Dei-lhes os meus estatutos, e lhes fiz conhecer os meus 

juízos, os quais cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes 

dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que 

soubessem que eu sou o Senhor que os santifica." 



Às vezes, os adventistas mostram que Deus 
descansou no sétimo dia da criação (Gênesis 2:1-3). E 
daí eles deduzem que aos homens foi ordenado que 
guardassem o sábado desde o tempo da criação. Mas 
nenhuma passagem afirma isso. De fato, a primeira 
vez que lemos sobre homens guardando o sábado, ou 
um mandamento para os homens guardarem o 
sábado, é em Êxodo 16, depois que Moisés tinha 
guiado os israelitas para fora do Egito. Gênesis 2 
mostra que Deus descansou no sétimo dia, mas não 
ordena que os homens guardem o sétimo dia.  

De fato, a Bíblia nunca ordenou aos gentios que 
guardassem o sábado   somente os judeus  desde o 
tempo de Moisés até Cristo. 



Domingo dia de adoração cristã 

Atos 20:7  "No primeiro dia da 

semana, estando nós reunidos com o 

fim de partir o pão, Paulo que devia 

seguir de viagem no dia imediato, 

exortava-os e prolongou o discurso 

até à meia-noite."  

 



Domingo dia de adoração cristã 

1 Coríntios 16:1-2  "Quanto à coleta 

para os santos, fazei vós também como 

ordenei às igrejas da Galácia. No 

primeiro dia da semana cada um de vós 

ponha de parte, em casa, conforme a sua 

prosperidade, e vá juntando, para que se 

não façam coletas quando eu for."  



Domingo dia de adoração cristã 

Atos 2:1 E, CUMPRINDO-SE o dia 

de Pentecostes, estavam todos 

concordemente no mesmo lugar;  

O dia de pentecostes (50 dias) é 

contado da seguinte maneira: 

 

7 semanas (iniciando pelo sábado).  

7 x 7 = 49  

é um dia depois do último sábado. 

Que é ???  



Adventismo do Sétimo Dia 

1° Mandamento: Mt 4.10 
2° Mandamento: 1 Jo 5.21 
3° Mandamento: Tg 5.12 
5° Mandamento: Ef 6.1 
6° Mandamento: Rm 13.9 
7° Mandamento: Rm 13.9 
8° Mandamento: Rm 13.9 
9° Mandamento: Cl 3.9 
10° Mandamento: Rm 13.9 

2.1 O quarto mandamento não foi ratificado pelo 
Novo Testamento 

2. A guarda do Sábado 

4° Mandamento 
Sem ratificação do 
Novo Testamento. 



Adventismo do Sétimo Dia 

 Mateus 12.11-14 
João 5.16 
Lucas 13.10-17 

2.2 Jesus não guardou o sábado 

2. A guarda do Sábado 

Sempre que Jesus tocou no assunto, foi 
para contradizer os costumes judaicos 
em relação ao sábado. 



Adventismo do Sétimo Dia 

3. Heresias dos Adventistas 

Além da questão do 
sábado, há outras grandes 
heresias que são 
disseminadas pelos 
adventistas. 



Adventismo do Sétimo Dia 

3. Heresias dos Adventistas 

I – O Destino Final dos ímpios 
 Os adventistas crêem que os ímpios, 
após um período de sofrimento, serão 
destruídos para sempre. 



Adventismo do Sétimo Dia 

3. Heresias dos Adventistas 

I – O Destino Final dos ímpios 
Refutação Bíblica:  
A salvação será eterna e o castigo também 
será eterno (Mt 25.46) (2 Ts 1.8-9) (Ap 
14.11) 



Adventismo do Sétimo Dia 

3. Heresias dos Adventistas 

II – O juiz investigativo 
 Afirmam que Jesus não concretizou a 
obra salvífica na cruz. Afirmam que só em 
1844, Ele entrou no santuário para 
purificá-lo, e assim concretizar sua obra 
salvadora. 



Adventismo do Sétimo Dia 

3. Heresias dos Adventistas 

II – O juiz investigativo 
Refutação Bíblica:  
1° – Heresia criada para justificar o erro de Miller, ao 
prever a volta de Cristo para 1844, que não aconteceu. 
2° – O livro de Hebreus afirma que Jesus entrou uma vez 
no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 
Hb 9.12 / Hb 9.24 / Hb 10.11-12 



Adventismo do Sétimo Dia 

3. Heresias dos Adventistas 

III – O sono da alma 
 Afirma que o ser humano ao morrer a 
sua alma fica “dormindo”, ficando em um 
estado de completa inatividade e sem 
consciência. Ec 9.5 



Adventismo do Sétimo Dia 

3. Heresias dos Adventistas 

III – O sono da alma 
Refutação Bíblica:  
1° – Jesus conta a parábola (para muitos 
teólogos, uma história real), de Lázaro e o 
homem Rico. Lucas 16.19-31 
2° - Em apocalipse temos o registro do 
“clamor” dos mártires por justiça (Ap 6.9-
10) 



Adventismo do Sétimo Dia 

Conclusão 

Apesar das contradições, os Adventistas insistem em afirmar 
que seus ensinos encontram apoio bíblico e afirmam que a 
Bíblia é o principal manual de regra e fé para eles. 
É uma seita perigosa, pois mistura muitas verdades bíblicas 
com erros graves, requerendo de cada cristão verdadeiro 
cuidado e vigilância para não ser arrastado e enganado. 



Referências 

 

http://www.ebddigital.com.br 

Centro apologético cristão de pesquisa 

http://www.cacp.org.br 

Instituto cristão de pesquisa (revista 

“Defesa da Fé” 

http://www.icp.org.br 
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www.erivelton.com.br 

 

mailto:ernsys@gmail.com
http://www.erivelton.com.br/

