Prezado irmão,

Cremos que nós, como povo de Deus, temos a responsabilidade e o privilégio de brilhar, glorificar a Deus através de
uma vida abnegada e santificada. Esta é a nossa parte na glória daquele outro Anjo que há de encher a terra. E como desejamos
ardentemente morar com Jesus no Céu, temos batalhas nesse mundo. E a principal delas diz respeito ao sábado. Como está
escrito: “O sábado será a pedra de toque da lealdade; pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando
sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não O servem.” Seguem
mais alguns textos para meditação e orientação.
Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus;
não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu
estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo
dia descansou; portanto, abençoou o SENHOR o dia do sábado e o santificou.(Ex 20:8-11)
E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada; e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E
ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a
levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por conseqüência, lícito fazer bem nos sábados. (Mt 12:10)
Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do SENHOR digno de
honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias
palavras, então, te deleitarás no SENHOR, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai;
porque a boca do SENHOR o disse. (Is 58:13-14)

Os que, por qualquer motivo, são obrigados a trabalhar no sábado, estão sempre em perigo; sentem a perda, e, de
tanto fazerem trabalhos necessários, acabam caindo no hábito de realizarem no sábado coisas que não são necessárias. Perdese o senso de sua santidade, e o santo mandamento torna-se sem nenhum efeito. Deve-se fazer um esforço especial no sentido
de efetuar uma reforma com respeito à observância do sábado. Os obreiros do hospital nem sempre fazem por si mesmos o que
é seu privilégio e dever. Muitas vezes sentem-se tão cansados que se tornam desencorajados. Isto não devia acontecer. (MS
215)
Não raro são os médicos chamados no sábado para acudir a enfermos, sendo-lhes impossível tomar tempo para
repouso e devoção. O Salvador nos mostrou por Seu exemplo que é correto aliviar o sofrimento neste dia; mas médicos e
enfermeiros não devem fazer trabalho desnecessário. Tratamentos comuns, e operações que podem esperar, devem ser
deixados para o dia seguinte. Seja conhecido dos pacientes que os médicos precisam ter um dia de descanso. O Senhor diz:
"Certamente guardareis Meus sábados, porquanto isso é um sinal entre Mim e vós nas vossas gerações." Êxo. 31:13. (MS 214)
Os médicos precisam cultivar o espírito de abnegação e sacrifício. Pode ser mesmo necessário devotar as horas do
santo sábado ao alívio da humanidade sofredora. Mas os honorários por esse trabalho devem ser recolhidos à tesouraria do
Senhor, a fim de serem usados em favor de pobres merecedores, que necessitem de tratamento médico e não podem pagar.
(MS 216)
(1979) R40. A Profissão Médica e a Observância do Sábado: Considerando que reconhecemos que o médico ou enfermeiro(a)
prestar necessária assistência ao doente no Sábado não é violação dos princípios deste; somos de opinião que é transgressão o
médico ou enfermeiro(a) ou atendente hospitalar empenhar-se em trabalho rotineiro regular em Instituição dirigida por
incrédulos. Reconhecemos, contudo, que no caso de emergência, para salvar a vida, o guardador do Sábado pode dar
atendimento. Em Instituição que guarde o Sábado é obvio que haja deveres e responsabilidades rotineiros que devem ser
realizados continuamente, mesmo no Sábado. (Resolução pela Assembléia da Conferência Geral)
Que Deus te ilumine e te conceda fé na Sua palavra. Que o amor a Deus seja suficiente nas tuas conquistas desta vida e
conserves os teus olhos fixos em Jesus.
Um abraço
......................................................

