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Depois de Sábado 
 

Marcos 16:1-7 

 
Introdução: começaremos essa meditação com uma pergunta: “Por que Jesus morreu 
numa sexta-feira?” Porque Ele tinha que morrer antes de um sábado? Sabemos que o sábado, 
para o judeu, é sinal de aliança. Desde o anoitecer de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, o 
povo deveria se recolher e voltar-se para Deus e a família, não podendo realizar atividade 
alguma. 
 
Agora, pense como deve ter sido aquele sábado para os discípulos de Jesus. O Mestre havia 
morrido e, apressadamente, o seu corpo fora sepultado. Todo ritual do sepultamento só 
poderia ser realizado na manhã de domingo, e a única coisa que poderiam fazer era esperar 
que o tempo do sábado passasse. Nessa altura, uma nova pergunta deve ser feita: O que o 
sábado pode nos ensinar nos dias de hoje? Olhando para a experiência vivida pelos discípulos, 
destacamos quatro aspectos. 

 
1. É sinal de obediência – em primeiro lugar, o sábado é um sinal de obediência. Jesus 

estava morto e eles não poderiam fazer absolutamente nada. Deveriam parar por 24 h e 
simplesmente esperar. Imagine só, diante de um drama tremendo, a única coisa que 
poderiam fazer era esperar. Durante o sábado, Deus nos manda parar e não fazer nada.  
 
O sábado é o tempo do impedimento, tempo no qual não podemos agir por determinação da 
lei. Então, só nos resta decidir, obedecer ou não. Todavia, sabemos que uma das coisas mais 
difíceis, é não fazer nada quando não temos direção de Deus. Geralmente, esse tempo se 
constitui num tempo propício para sermos tentados, pois não faltarão propostas do inimigo, 
ideias e sugestões serão lançadas em nossas mentes a fim de quebrarmos com o tempo da 
espera. 
 

2. É sinal de dependência – em segundo lugar, o sábado é um sinal de dependência. 
Muitas vezes, Deus nos coloca em sábados existenciais, quando não compreendemos a 
situação na qual nos encontramos, quando nada faz sentido e nos vemos de mãos amarradas. 
Nesse tempo, devemos reconhecer o quanto necessitamos de Deus, e que não somos super 
homens, e tudo o que o Pai quer é que paremos de nos agitar. Quem não consegue parar, não 
sabe o que é depender. O sábado é o tempo da meditação, tempo de avaliação e reciclagem, 
tempo de nos refazermos na presença de Deus. 

 
3. É sinal de confiança – em terceiro lugar, entendemos que o sábado é uma grande 

expressão de confiança em Deus. Podemos estar parados, mas sabemos que Deus não parou 
e continua trabalhando por nós. No sábado, mesmo sem compreendermos, sabemos que 
Deus está gestando um grande milagre. Entre a morte e a ressurreição existe um sábado.  

 
Sábado é o que separa a tragédia da sexta do milagre do domingo. Os discípulos não sabiam o 
que estava acontecendo no mundo espiritual, mas no domingo tiveram a maior de todas as 
revelações: Jesus, O Senhor, havia vencido a morte! Portanto, mesmo sem entender, quando 
você estiver num “sábado”, confie em Deus, alcance a certeza de que um grande milagre vai 
acontecer! 
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4. É o tempo do confronto de projetos – em quarto lugar, no sábado Deus confronta as 
nossas intenções, planos e projetos, com os planos que Ele tem para nós. O projeto das 
mulheres era embalsamar um corpo e dar sequência ao ritual da morte. O projeto de Deus era 
vencer a morte uma vez por todas. Deus nos faz passar por sábados a fim de que os nossos 
projetos conformados com a morte sejam impedidos de se realizar. Depois do sábado, 
quando chegamos lá para realizá-lo, Deus já fez o milagre. Você chega lá para embalsamar o 
corpo, e sai de lá com uma notícia que muda a história. 

 
Conclusão: portanto, não faça nada antes do sábado acabar. Espera e descansa no Senhor. 
Não se precipite. O sábado pode não ser nada agradável, e por isso, queremos logo decidir, 
ver as coisas mudadas. Então acabamos embalsamando corpos, mudando de emprego, 
vendendo antes do tempo, enfim, nos antecipando ao projeto e a vontade divina. Mas 
quando sabemos esperar o tempo do sábado passar, na manhã de domingo veremos o 
milagre da ressurreição. 
 


