BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER

Pergunta 55: O que proíbe o terceiro mandamento?
Resposta: O terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das
coisas por meio das quais Deus se faz conhecer.

Deus se faz conhecer por meio de seus sacramentos e instituições.
Segundo o Rev. Onézio Figueiredo, “todas as ordenações (sacramentos)
e instituições divinas devem ser respeitadas por causa da sua santa
procedência, da necessidade de sua existência, do benefício espiritual que
geram ou possibilitam para os filhos eleitos do Pai”.
Sendo assim, o terceiro mandamento proíbe o desrespeito, a leviandade
ou a infidelidade para com os sacramentos (Batismo e Santa Ceia - ordenanças
estabelecidas por Deus para toda a Igreja até a volta de Jesus) e/ou as suas
instituições como, por exemplo, o culto e o matrimônio.
O batismo é o ritual de admissão do membro à igreja visível. Quando a
vida do batizado nega a palavra empenhada na pública profissão de fé por
ocasião da ministração do Batismo, isto é uma profanação da ordenança divina
e uma negação do terceiro mandamento.
A Santa Ceia é a celebração da graça divina pela salvação conquistada
pelo sangue de Cristo vertido na cruz que satisfez as exigências da Lei de Deus
e pagou a penalidade do nosso pecado. Participar de modo indigno da Ceia, ou
seja, sem o discernimento desta graça e a consequente gratidão que motiva a
obediência da Palavra de Deus também se constitui numa negação do terceiro
mandamento.
O matrimônio realizado perante a Igreja de Cristo é uma instituição divina
cujo descumprimento das promessas realizadas no ato do casamento, que foram
realizadas em nome de Deus, representa evidente quebra do terceiro
mandamento. O membro da Igreja que corrompe a sua família toma o nome do
Senhor em vão.
O culto público é outra instituição divina que precisa ser respeitada. No
entanto, o nome de Deus também é profanado quando se realiza um culto só de
aparências:
“Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus
lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu
temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi
instruído ...” (Is 29.13)

Conclusão
O terceiro mandamento proíbe a profanação daquilo por meio do qual
Deus se faz conhecer.
Sendo assim, todo desrespeito às ordenanças e instituições divinas por
conduta hipócrita, irresponsável, inconveniente ou descompromissada
envergonham o nome de Deus e constituem quebra do terceiro mandamento.

