
BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

 

Pergunta 57: Qual é o 4º mandamento? 

Resposta: Êxodo 20.8 

Pergunta 58: O que exige o 4º mandamento? 

Resposta: Exige que consagremos a Deus um dia em cada sete para que seja 

um dia de descanso dedicado a Ele. 

 

O quarto mandamento é: “Lembra-te do dia de sábado, para o santificar.” 

(Ex 20.8) 

A palavra “sábado” vem do hebraico “shabat” que significa “dia de 

descanso”. É um dia que o Senhor separou para termos um relacionamento 

especial com ele. Após a ressurreição de Cristo, a Igreja alterou o dia de 

descanso do 7º dia do calendário semanal (sábado) para o 1º (domingo), por 

causa do referido evento ter ocorrido neste dia. 

O que exige o 4º mandamento? O que significa santificar o dia de 

descanso? 

Teologicamente, a palavra “santificar” tem dois sentidos básicos: 

a) tornar moralmente puro; 

b) separar (consagrar) para Deus. 

Em relação ao dia de descanso, o segundo sentido é o que melhor se 

aplica, ou seja, o “shabat” é um dia separado para cumprir os propósitos do 

Senhor. 

Quais são esses propósitos? O Salmo 92, cujo título é “cântico para o dia 

de sábado”, nos ajudará a responder essa questão.  

Sendo assim, são propósitos de Deus para o dia de descanso, cuja 

obediência nos auxiliará a santificar este dia:  

 

1) Celebrar Deus e suas obras no culto público 

 

 trazendo à memória os atributos do Senhor: “Bom é louvar ao 

SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo; 

Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua 

fidelidade.” (Sl 92.1, 2) 

 alegrando-se com os feitos do Senhor: “Pois tu, Senhor, me 

alegraste pelos teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos.” (Sl 

92.4) 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/92/1,2


2) Dirigir o nosso olhar para questões que vão além desta vida 

 

 o “shabat” dirige o nosso olhar para o tempo em que desfrutaremos 

do verdadeiro descanso, quando o nosso Deus nos livrará de todos 

os inimigos: “Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi 

selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o 

meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o 

meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim.” 

(Sl 92.10,11) 

 O ímpio (homem sem Deus) não entende isso porque só tem em 

mente o que é terreno: “O homem brutal não conhece, nem o louco 

entende isto (...) Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os 

teus inimigos perecerão; serão dispersos todos os que praticam a 

iniqüidade.” (Sl 92.6, 9) 

 

3) Obter vitalidade espiritual  

 

 O justo florescerá como a palmeira (árvore de beleza rara, vida 

longa e muitos frutos) e crescerá como o cedro do Líbano (árvore 

que atinge 21m de altura): “O justo florescerá como a palmeira; 

crescerá como o cedro no Líbano (...) Na velhice ainda darão 

frutos; serão viçosos e vigorosos.” (Sl 92.12, 14) 

 Essa força e vigor espirituais têm ligação com a presença na Casa 

do Senhor no dia de descanso: “Os que estão plantados na casa 

do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus.” (Sl 92.13) 

 

Conclusão 

 

A julgar pelos propósitos do “shabat”, não se pode admirar que 

muitos crentes estejam desanimados com os problemas da vida, sem 

nenhum vigor espiritual e sem visão do descanso do Reino Celeste pelo 

fato de negligenciarem o dia de descanso.  

Por isso, o escritor aos Hebreus nos faz a seguinte exortação: “E 

consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às 

boas obras, Não deixando a nossa congregação, como é costume de 

alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto 

vedes que se vai aproximando aquele dia.” (Hb 10.24, 25) 
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