BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER
Pergunta 101: Pelo que oramos na primeira petição?
Resposta: Na primeira petição, que é “Santificado seja o teu nome”, pedimos
que Deus nos habilite, a nós e aos outros, a glorificá-lo em tudo aquilo em que
se dá a conhecer; e que disponha tudo para sua glória.
Referências bíblicas: Sl.67.1-3; 2Ts.3.1; Is.64.1-2; Rm.11.36; Is.11.9.
O teólogo John Piper criou uma frase que ficou famosa no meio
reformado: “Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos
nele.” Perceba que nessa frase há uma conexão direta entre a pergunta 1 e a
pergunta 101 do Breve Catecismo. Na primeira pergunta, aprendemos que o
propósito do homem é glorificar a Deus e se alegrar Nele para sempre. Na
pergunta 101, pedimos para que o nome de Deus seja santificado – glorificado em tudo o que fizermos.
Contudo, temos que reconhecer nossa incapacidade de glorificar a Deus
devidamente e é exatamente por isso que fazemos esse pedido. Nessa petição
– “Santificado seja o teu nome” – suplicamos para que o Pai, pela sua graça, nos
capacite e disponha nosso coração para reconhecê-lo e estimá-lo em todas as
suas perfeitas características e obras, assim como para glorificá-lo em nossos
pensamentos, palavras, atitudes e para que tudo seja para Sua glória. Pedimos
também para que Deus nos livre de toda descrença, ignorância, idolatria e de
tudo o que o desonre. Além de pedir para que Deus seja glorificado por nosso
intermédio, pedimos também para que Ele glorifique a si mesmo neste mundo.
De que forma Deus santifica (glorifica) a si mesmo neste mundo? Através
de sua providência. A providência é o governo de Deus sobre tudo o que existe
e a manutenção soberana Dele sobre tudo o que Ele criou. Deus controla e dirige
soberanamente o que existe de forma que Ele é glorificado em tudo, mesmo que
o homem não reconheça isso (até porque o Senhor não precisa do
reconhecimento do homem para nada). Entretanto, haverá um dia em que todos
saberão que Deus é glorificado em tudo o que existe.

De que forma nós não santificamos o nome de Deus? Todas as vezes que
pecamos em pensamentos, palavras e atitudes nós estamos deixando de
santificar o nome de Deus.
De que forma nós santificamos o nome de Deus? A santificação do nome
de Deus está relacionada a toda a vida do homem em todas as suas expressões,
pensamentos, desejos, palavras e obras. Santificamos o seu nome, quando, em
Cristo, andamos em Sua presença, pensando, desejando, falando e vivendo
segundo Sua vontade registrada nas Escrituras. Atente para a expressão “em
Cristo”, pois dependemos totalmente Dele.
Ao contrário do que muitos pensam, não existe contradição entre a alegria
e satisfação humana e a glória de Deus. Pelo contrário, o que existe é uma
complementaridade que foi planejada na eternidade.
O homem só experimentará real alegria e satisfação quando viver para a
glória de Deus, e Deus será mais glorificado no homem na medida em que ele
estiver mais satisfeito Nele.
Lembremos dessas verdades quando orarmos “santificado seja o teu
nome”. Que pela graça de Deus, possamos experimentar cada vez o
cumprimento dessa petição em nossas vidas. Para a glória de Deus e para nossa
real alegria. Em Cristo. Amém.

