BREVE CATECISMO DE WESTMINTER

Pergunta 60: De que modo se deve santificar o domingo?
Resposta: Deve-se santificar o Domingo com um santo repouso por todo
aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são
permitidas nos outros dias; empregando todo o tempo em exercícios
públicos e particulares de adoração a Deus, Exceto o tempo preciso para
as obras de pura necessidade e misericórdia.
Como já estudamos, sábado (“shabat”, do hebraico) significa “descanso”.
Em razão da ressurreição de Cristo, o dia de descanso passou a ser o domingo.
Por isso, a pergunta 60 usa a expressão “domingo” para referir-se ao dia
de descanso. Nós, porém, nesse estudo usaremos a palavra “sábado” porque o
texto escolhido para análise, Mt 12.1-8, utiliza essa expressão.
Na passagem, Jesus afirma ser o Senhor do sábado e reivindica a sua
autoridade para interpretar o que deve ser feito nele: “Porque o Filho do homem
até do sábado é Senhor.” (Mt 12.8)
Pela sua autoridade, veremos que Cristo estabelece os princípios pelos
quais o sábado deve ser observado. Jesus ensina que, no sábado, devemos
observar:
1) O princípio da necessidade
“Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome,
ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, e comeu
os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com
ele estavam, mas só aos sacerdotes?” (Mt 12. 3,4)
No sábado os pães cerimoniais (pães da proposição) foram entregues a
Davi e seus homens porque estavam com fome e precisavam se
alimentar.
Isso significa que a Igreja, antes de cultuar Deus, deve se preocupar com
os necessitados dentro dela procurando suprir essa carência a fim de que
a sua adoração não seja vazia e inócua.
“Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe
cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus?
Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e
em verdade.” (1 Jo 3.17,18)
2) O princípio da pregação
“Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo
violam o sábado, e ficam sem culpa?” (Mt 12.5)

Sábado significa “descanso”, porém, desde a manhã até ao pôr-do-sol,
era um período de muito trabalho para os sacerdotes que cuidavam de
todos os serviços do templo. Da mesma forma, atualmente, o sábado (que
virou domingo por causa da ressurreição de Cristo) é um dia de trabalho
intenso para os pregadores e mestres da Palavra de Deus que labutam
para ensinar o evangelho de Jesus Cristo que traz salvação e libertação
do pecado.
“Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos
que o ouviam ficavam admirados. "De onde lhe vêm estas coisas?",
perguntavam eles. "Que sabedoria é esta que lhe foi dada?” (Mc 6.2)
3) O princípio da misericórdia
“Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero, e não
sacrifício, não condenaríeis os inocentes.” (Mt 12.7)
Deus não deseja o ritual sem coração no sábado, mas a adoração que
parte do coração, a devoção verdadeira que ama Deus e o próximo. Deus
deseja que o seu povo tenha um coração compassivo que anele a sua
glória buscando estendê-la aos que não o conhecem.
O culto não pode ser praticado mecanicamente. O culto é praticado por
pessoas que foram alcançaram pela misericórdia e, por isso, são gratas
ao Deus misericordioso e se tornam misericordiosas com o seu próximo.
“Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o Senhor pede de
ti, senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia e andes
humildemente com o teu Deus?” (Mq 6.8)

Conclusão

Tudo o que fazemos no dia de sábado precisa ser observado à luz dos
princípios da necessidade, pregação e misericórdia.
Apliquemos esses princípios e santificaremos o dia do Senhor.

