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Preparando-se para a Adoração (1) 
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Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

“Lembra-te do dia do sábado (Sabbath), para o santificar” (Êxodo 20:8). 

Por que o Senhor manda que nos lembremos do dia do Sabbath? O Catecismo 
Maior (P. 121) responde que isso é “em parte porque somos propensos a 
esquecer-nos deste mandamento”.  Conhecendo nossa fraqueza, o Senhor nos 
manda, como parte de sua lei moral, empreender esforços especiais para 
guardar o dia para o descanso, adoração e obras de necessidade e misericórdia, 
ou seja, um dia separado para ele. (Santo signififica “separado para Deus.”) 

É fácil perceber que falhar em guardar o dia do Sabbath separado para o 
Senhor é equivalente à idolatria, blasfêmia, adultério, roubo e mentira. Isso 
somente já deveria ser uma repreensão poderosa para nós quando 
consideramos o dia do Sabbath como nosso dia, e não do Senhor, e quando 
buscamos o nosso próprio prazer, e não o dele (veja Isaías 58:13). Se 
pensarmos no Dia do Senhor como algo além daquilo que Deus ordenou que 
fosse, somos culpados de uma forma séria de idolatria do ego. 

Como uma parte principal da sua preparação para a adoração no Dia do 
Senhor, planeje de antemão – isto é, “lembra-te” – de guardar o dia todo 
separado para os propósitos de Deus para esse dia. 

⋅ Planeje de antemão, para que você possa estar presente em todas as 
reuniões da igreja nesse dia (incluindo a adoração à noite). 

⋅ Planeje de antemão, para que você possa ter refeições simples, que não 
tomem muito tempo e esforço daqueles que preparam e servem as 
mesmas. 

⋅ Planeje de antemão, para que você possa descansar um pouco, nesse dia 
que foi feito para o nosso descanso físico e espiritual. 

⋅ Planeje de antemão, para que você possa fazer alguma obra de 
misericórdia pelos outros, nesse dia que deve ser isento de nosso 
trabalho semanal regular. 

⋅ Planeje de antemão, para que você possa ter um tempo para alimentar 
sua alma mediante leitura bíblica e devocional, bem como oração. 

⋅ Planeje de antemão, para que você possa ter um tempo para reforçar as 
lições bíblicas e do catecismo com os seus filhos. 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em abril/2008. 
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Para Reflexão 
1. Eu considero o quarto mandamento tão seriamente quanto considero 

os outros nove? 

2. O que preciso mudar hoje, poara que possa ganhar melhor santificar o 
dia do Sabbath? 

 
 

Fonte: Helps for Worship ( http://opc.org/)2 

                                                
2 Veja os artigos anteriores da série:  
http://william-shishko.blogspot.com/2008/04/helps-for-worship.html  
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