BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER
Pergunta 45. Qual é o primeiro mandamento?
Resposta: O primeiro mandamento é: “Não terás outros deuses diante de mim”.
Pergunta 46. Que exige o primeiro mandamento?
Resposta: O primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus
como único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal adorá-lo.
Como a resposta da pergunta 45 é autoexplicativa, meditaremos nos
deveres exigidos pelo 1º mandamento, de acordo com o questionamento da
pergunta 46.
A Palavra de Deus registra o 1º mandamento em Êxodo 20.3, que diz:
“Não terás outros deuses diante de mim.”
De acordo com a resposta da pergunta 46, entre os deveres exigidos pelo
1º mandamento, destacam-se:
a) conhecer e reconhecer o Senhor como único Deus verdadeiro:
“Ouve, ó Israel; o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois,
ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas
as tuas forças.” (Dt 6.4, 5)
"E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de
todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os
corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o
encontrará, mas, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre.”
(I Cr 28.9)
b) adorar o Senhor como o único Deus:
“Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o
nosso Criador; pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu
pastoreio, o rebanho que ele conduz ...” (Sl 95.6, 7)
“Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem o Senhor
no esplendor do seu santuário.” (Sl 29.2)
Porém, além das exigências mencionadas acima, não ter outro deus além
do Senhor significa também:
a) ter o pensamento continuamente em Deus:
“Quando me deito lembro-me de ti; penso em ti durante as vigílias da
noite.” (Sl 63.6)
“Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que
venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você
dirá: "Não tenho satisfação neles." (Ec 12:1)
b) desejar o Senhor acima de tudo:
“A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além
de estar junto a ti.” (Sl 73.25)

c) confiar sempre no Senhor:
“Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque
em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente
o Senhor, é a Rocha eterna.” (Is 26.3, 4)
d) deleitar-se e alegrar-se em Deus:
“Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.”
(Sl 37.4)
“Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos! Cantem de
alegria, todos vocês que são retos de coração!” (Sl 32.11)
e) invocar o Senhor com louvor e gratidão:
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e
súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.” (Fp
4.6)
f) prestar toda obediência a Deus:
“Dei-lhes, entretanto, esta ordem: Obedeçam-me, e eu serei o seu Deus
e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu
lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem.” (Jr 7.23)
g) submeter-se integralmente ao Senhor:
“Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de
vocês.” (Tg 4.7)
h) entristecer-se quando a honra divina é ofendida:
“Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é
obedecida.” (Sl 119.136)
i) andar humildemente perante o Senhor:
“Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige:
Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu
Deus.” (Mq 6.8)
Considerando as exigências do 1º mandamento, podemos afirmar que
não temos outros deuses em nossa vida além do Senhor, nosso Deus?
Se não temos certeza disso, precisamos orar para que o Espírito do
Senhor nos atraia a ele, porque disso depende a nossa felicidade.

