BREVE CATECISMO DE WESTMINISTER

Pergunta 47: Que proíbe o primeiro mandamento?
Resposta: O primeiro mandamento proíbe negar, deixar de adorar ou glorificar
ao verdadeiro Deus, como Deus, e nosso Deus, e dar a qualquer outro a
adoração e a glória que só a ele são devidas.

Como sabemos, o 1º mandamento é: “Não terás outros deuses diante de
mim.” (Ex 20.3)
De acordo com a resposta da pergunta 47, relativa às proibições do 1º
mandamento, entendemos que os pecados proibidos neste mandamento são:
1) Ateísmo: é a negação da pessoa de Deus. Há dois tipos de ateus:
a) ateu teórico: aquele que não aceita a existência de um Deus soberano
que criou e governa todas as coisas. O ateu teórico tenta suprimir a
idéia de Deus:
“Diz o néscio (o insensato) no seu coração: Não há Deus.“ (Sl 14.1);
b) ateu prático: aquele que não nega a existência de Deus, porém vive
como se ele não existisse:
“No tocante a Deus, professam conhecê-lo; entretanto, o negam por
suas obras ...” (Tt 1.16).
observação: Corremos o risco de ridicularizarmos o ateísmo teórico e
vivermos como ateus práticos.
2) Idolatria: é o ato de deixar de adorar o verdadeiro Deus dando a alguém
ou a alguma coisa a glória que somente a ele é devida. Desta maneira,
somos proibidos de atribuir o louvor a nós mesmos, a outra pessoa
(independentemente do vínculo que tenhamos com ela), ao emprego, ao
dinheiro, ao conhecimento, aos ídolos ou a qualquer outra criatura. O
apostolo Paulo fala que aqueles que fazem isso, recebem a justa
retribuição de Deus:
“Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a
coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre.
Amém. (...) Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os
entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não
deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade,
ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades,

engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus,
insolentes, arrogantes e presunçosos; inventam maneiras de praticar o
mal; desobedecem a seus pais;são insensatos, desleais, sem amor pela
família, implacáveis ...” (Rm 1.25, 28-31).

Conclusão
A omissão ou negligência de qualquer coisa devida a Deus é proibida
neste mandamento.
Isso significa que todas as falsas opiniões e pensamentos indignos em
relação ao Senhor, toda vontade ou afetos desviados de Deus e direcionados à
criatura, toda incredulidade e crenças errôneas, toda desconfiança e resistência
obstinada ao ensino da Palavra de Deus, toda insensibilidade em relação aos
juízos de Deus, toda segurança nas coisas desta vida, toda a frieza no
relacionamento com o Senhor, todo o desprezo aos mandamentos divinos e
toda acusação a Deus pelos males que nos aflige são proibidos pelo 1º
mandamento.

