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NO ANTIGO TESTAMENTO 

Por entre relâmpagos e trovões, o Senhor fez ouvir a sua voz no 

monte Sinai, ditando os dez mandamentos. O terceiro disse-o assim: 

— «O sétimo dia é de repouso, em honra do Senhor, teu Deus, pois 

o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles 

existe, mas no sétimo dia descansou, por isso abençoou o dia de 

sábado e o santificou». (Ex 20, 8-11).  

 

Segundo a Lei de Moisés, o dia do Senhor era o sétimo, o Sábado. 

 

NO NOVO TESTAMENTO 

Na Lei de Cristo, o dia do Senhor é o primeiro da semana, o 

Domingo, como esclarece o Concílio Vaticano II: «Por tradição 

apostólica, que nasceu do próprio dia da Ressurreição de Cristo, a 

Igreja celebra o mistério pascal, todos os oito dias, no dia que bem 

se denomina Dia do Senhor, ou Domingo. Neste dia devem os fiéis 

reunir-se para participarem na Eucaristia e ouvirem a Palavra de 

Deus. O Domingo é, pois, o principal dia de festa, a propor e a 

inculcar no espírito dos fiéis. Seja também o dia da alegria e do 

repouso». (SC 106).  

 



A Igreja determina assim a prática dominical: «No Domingo e nos 

dias festivos de preceito os fiéis têm obrigação de participar na 

missa. Abstenham-se ainda daqueles trabalhos e negócios que 

impeçam: o culto a prestar a Deus; a alegria, própria do Dia do 

Senhor; o devido repouso do espírito e do corpo». (Cân 1247).   

 

O Santo Cura de Ars, falando aos seus paroquianos, interpretava 

nestes termos o descanso dominical: — «Trabalhais ao Domingo, 

mas arruinais a vossa alma e o vosso corpo. Quando vejo os que 

fazem carretos ao Domingo, penso que estão a acarretar a sua alma 

para o inferno. O homem não é só um animal de trabalho, mas 

também uma alma criada à imagem de Deus. O Domingo é 

propriedade de Deus, é o seu Dia, o Dia do Senhor. Fez Ele todos os 

dias da semana e podia guardá-los todos para si; deu-vos seis e 

reservou para Si o sétimo. Com que direito tocais naquilo que não 

vos pertence? Sabeis que os bens roubados nunca aproveitam. 

Também não vos aproveitará o dia que roubastes ao Senhor. 

Conheço dois modos infalíveis para alguém empobrecer: trabalhar 

ao domingo e roubar».  

 

A alegria própria e santa do Dia do Senhor é assim exposta pela 

pequenina flor de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, com 

alma de verdadeira Filha da Igreja: — «As festas, que perfume de 



saudade me relembra esta simples palavra! Gostava tanto delas, 

pelos mistérios que nelas se encerram. As festas… Ah!, se eram raras 

as solenes, havia uma todas as semanas, muita grata ao meu 

coração: era o Domingo! A festa do descanso! Vinha primeiro a 

missa cantada, a que assistia toda a família, na capelinha que 

tínhamos na igreja. Lembro-me que por ela estar longe do púlpito, 

tínhamos que deslocar-nos e tomar sítio no corpo ou na nave da 

igreja. De mim confesso que não me preocupava com que olhassem 

para a minha pessoa: toda me concentrava para não perder uma 

palavra do sermão. O primeiro que ouvi e me comoveu 

profundamente foi sobre a paixão de Nosso Senhor, quando tinha 

cinco anos e meio».  

 

Procuremos cumprir esta Lei, característica fundamental de todos os 

bons cristãos: santificar o dia do Senhor.   
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