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Pergunta 54: Que exige o terceiro mandamento? 

Resposta: O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, 

títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus.  

 

O terceiro mandamento é: “Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em 

vão; porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.” 

(Ex 20.7) 

Não tomar o nome de Deus em vão não significa apenas a sua utilização 

vazia e sem conscientização. Esse é apenas um aspecto daquilo que o terceiro 

mandamento exige. 

Existem outras formas de quebrar o terceiro mandamento que vão além 

de se pronunciar o nome de Deus de uma forma leviana.  

Na verdade, o terceiro mandamento exige que o nome de Deus seja 

santificado não somente por nossas palavras, mas especialmente pelas nossas 

atitudes.  

Dessa maneira, identificamos desprezo pelo terceiro mandamento 

quando encontramos os que professam a fé cristã e permanecem numa vida de 

pecado. 

Ao contrário, os verdadeiros servos de Deus reconhecem a santidade do 

nome do Senhor e, por isso, o adoram por meio de suas palavras e consagram 

a sua vida a ele.  

Sendo assim, o terceiro mandamento requer de cada um de nós que: 

a) guardemos as palavras da Lei de Deus: “Se não tiveres cuidado de 

guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para 

temeres este nome glorioso e temível, o SENHOR, teu Deus, ...” (Dt 

28.58) 

 

b) façamos tudo em gratidão por sua graça: “E, quanto fizerdes por palavras 

ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças 

a Deus Pai.” (Cl 3.17) 

 

c) façamos tudo visando a glória do seu nome: “Portanto, quer comais quer 

bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus.” (I 

Co 10.31) 

 

d) testemunhemos a fé cristã perante todos: “Tendo o vosso viver honesto 

entre os gentios; para que, naquilo em que falam mal de vós, como de 



malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que 

em vós observem.” (I Pe 2.12) 

 

e) soframos, se necessário, por amor a Cristo: “Porque a vós vos foi 

concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também 

padecer por ele ...” (Fp 1.29) 

 

 

Conclusão 

 

A meditação no terceiro mandamento deve nos levar ao questionamento 

da leviandade e falta de respeito com que o nome de Deus é proferido em nossos 

dias. 

Além disso, ele também nos leva a refletir se temos um testemunho 

compatível com a santidade do nosso Deus e do nome “cristão” que carregamos. 

 Pensemos nisso. 

“Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu deus; mas nós 

andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre.” (Mq 

4.5) 


