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ACORDO COM A SUA?
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COMO O SEGUNDO MANDAMENTO ESTÁ RELACIONADO À ADORAÇÃO?
No Primeiro Mandamento somos ordenados a adorar o único Deus verdadeiro e proibidos de adorar qualquer 
ídolo. O Segundo prescreve a verdadeira adoração a este Deus e proíbe tudo que é contrário a isso. O Primeiro 
Mandamento mostra quem deve ser adorado, o Segundo como Ele deve ser adorado. Ele não deve ser adorado 
da maneira como os gentios adoram os seus ídolos, nem de qualquer outro modo que os homens planejem por 
si mesmos, mas somente da maneira que Ele prescreve.

Deus não quer que os homens sigam suas próprias preferências, mas sim que caminhem pela regra que Ele lhes 
dá. Todo e qualquer outro tipo de adoração que os homens praticam é em vão (Mateus 15:9). Por isso o Segundo 
Mandamento proíbe usar falsos meios de adoração porque, fazendo assim, sem a ordem de Deus, estaremos 
agradando, e portanto adorando, a nós mesmos. A adoração de acordo com o Mandamento de Deus é feita a Ele. 
Este princípio  aplica-se a todas as Suas ordenanças, à própria adoração e à maneira pela qual Deus é adorado. 
Tudo deve ser feito somente de acordo com o Mandamento de Deus.

Adoração é a especial reverência e honra que devemos a Deus (Salmos 50:23; 89:7). A adoração pertence a Deus. Afinal, 

Ele é Aquele que é adorado. A Escritura deixa claro que Deus é o único que pode determinar como Ele deve ser adorado. 

Qualquer pessoa deve reconhecer que Ele mesmo é a melhor pessoa para nos dizer qual tipo de adoração é agradável a 

Ele. Infelizmente, porém, a adoração a Deus é muitas vezes moldada pelo gosto pessoal, por modas e por aquilo que faz 

as pessoas sentirem-se mais confortáveis. Contudo, este foi o princípio que motivou o povo de Israel a fazer para si um 

bezerro de ouro para usar na adoração a Deus (Êxodo 32:1-8). Eles acreditaram que isso estava mais de acordo com as suas 

preferências e expectativas. A Escritura adverte que não devemos acrescentar nem retirar nada ao que Deus requer em Sua 

Palavra em relação à adoração (Deuteronômio 4:2, Mateus 15:8-9). Como Samuel Rutherford disse em relação à adoração: 

para Deus, “não ordenar é proibir”.

Devemos adorar a Deus em verdade (João 4:24). Isso significa que devemos adorá-Lo somente de acordo com o padrão 

objetivo que Ele estabeleceu em Sua Palavra. Esse é o único critério da adoração verdadeira. Nossas opiniões e preferências 

individuais sobre a adoração não têm nenhuma importância quando comparadas ao que o próprio Deus imutável requer. 

Nosso dever é “observar[mos] todas as coisas” que Cristo ordenou (Mateus 28: 19-20). As coisas que são indiferentes, nem 

ordenadas nem proibidas, não devem fazer parte da adoração oferecida a Deus. Não podemos nos envolver em adoração 

sem algumas coisas circunstanciais tais como iluminação, um local e tempo determinados por exemplo, mas os elementos e 

atos de adoração devem ser ordenados somente por Deus.

O que vem a seguir foi extraído e atualizado da exposição completa de James Durham do Segundo Mandamento (Êxodo 

20:4-6). Pode ser chocante pensar que é idolatria fazermos qualquer coisa que não foi ordenada, mas essa é a maneira pela 

qual o próprio Senhor fala. Freqüentemente, por intermédio do profeta Jeremias, o desagrado do Senhor não depende da 

natureza da idolatria praticada, mas simplesmente é causado pela prática daquilo que Ele nunca ordenou (Jeremias 7:31; 

19:5; 29:23; 32:35). Precisamos prestar atenção às mesmas advertências solenes em nossa geração.
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ISSO NÃO DIZ RESPEITO APENAS ÀS IMAGENS NA ADORAÇÃO?
O objetivo deste Mandamento não é meramente proibir o fazer e adorar imagens, que é a maneira mais grosseira 
de abusar da adoração a Deus. Este Mandamento também proíbe tudo aquilo que é grosseiro na adoração externa 
a Deus. Este Mandamento nos ordena sermos  exatos e precisos, de acordo com a regra prescrita pelo Senhor.
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É PECAMINOSO ADORAR A DEUS POR MEIO DE MANEIRAS QUE ELE NÃO ORDENOU?
Sim. Quebramos este Mandamento quando: (a) algo é adicionado à adoração de Deus, servindo a Deus por deveres 
que Ele não ordenou (isto é o culto da vontade); e (b) quando as ordenanças de Deus são diminuídas e o que Ele 
ordenou é tirado delas (Deuteronômio 4:2).

A Escritura condena dois tipos de idolatria que foram encontradas em Israel. Em primeiro lugar, quando arvoredos e 
imagens foram plantadas para ídolos e deuses pagãos. Em segundo lugar, quando eles tinham arvoredos e adoravam 
em lugares altos, não aos ídolos, mas ao Senhor seu Deus (2 Crônicas 33:17). Assim, Deuteronômio 12:2-4 proíbe duas 
coisas: (a) fazer imagens aos falsos deuses cananeus; e (b) fazer uso do modo de adoração pagã em relação ao Deus 
verdadeiro. Ambas são proibidas: uma pelo Primeiro Mandamento, a outra pelo Segundo Mandamento.

Deuteronômio 12:8 condena fazer o que é certo aos nossos próprios olhos na adoração e os versículos 30 e 31, 
proibem imitar os pagãos. Deuteronômio 12:32 exige, portanto, que observemos o que Deus ordena e não 
aumentemos nem diminuamos nada à isso. Assim fica claro o objetivo e o significado do Segundo Mandamento: 
quando eles são proibidos de fazerem “do mesmo modo ao Senhor teu Deus”, mais está incluído do que expresso. 
Ele não só os proíbe de servirem ao Senhor como os pagãos fazem a seus deuses, mas também obriga-os a servi-Lo, 
como Ele próprio prescreve.

POR QUE ISTO É ESSENCIAL?
O Mandamento é enfatizado por uma razão: ameaça e promessa. Isto indica que os homens facilmente falham neste 
Mandamento e que Deus tem uma obvervação especial quanto aos deveres que são exigidos e os pecados que são 
proibidos. As pessoas podem estar prontas a dizer: “Por que devemos ser tão rigorosos quanto à adoração, desde 
que ela seja oferecida ao Deus verdadeiro, ainda que tenha aspectos que Ele não tenha ordenado?” Deus nos diz o 
porquê.

A Razão que o Mandamento Dá
“Eu sou um Deus ciumento” (Ele diz). “Devo ter minha igreja e esposa não somente fiel, mas sem aparência de 
infidelidade”. O Senhor busca que Seu povo se comporte com Ele tão cuidadosamente como uma esposa para com 
um marido ciumento, para evitar qualquer causa de suspeita. Deus não permitirá o que quer que seja suspeito em 
Sua adoração. Se o Seu povo se afastar dEle desviando-se o mínimo da regra dada, Ele será provocado a ser vingar 
deles por isso.

A Ameaça que o Mandamento Faz
Ele punirá os filhos pelas faltas de seus pais. Deus pode parecer esquecer os pecados contra este Mandamento 
temporariamente e não tomar conhecimento das corrupções introduzidas em Sua adoração. Contudo, Ele diz que 
visitará (vingará) essa iniquidade, não somente na geração presente, mas também na que se seguirá, até a terceira 
e quarta geração. Ele menciona aqueles “que me odeiam”. Mesmo o menor pecado é somado ao ódio de Deus. É 
praticado a despeito dEle, preferindo alguma corrupção ao invés dEle. Embora todo pecado tenha o ódio a Deus 
nele, contudo Ele chama de “odiá-Lo” especialmente o pecado de corromper a Sua adoração, para mostrar que há 
uma inimizade especial contra Deus naquele pecado. Ele também mostra que isto é especialmente odioso para Ele.

A Promessa que o Mandamento Oferece
Por outro lado, Ele considera o zelo pela pureza da Sua adoração como evidência única de amor a Ele. Nesta promes-
sa, Ele diz que os piedosos são: (a) aqueles que O amam (o amor é a fonte interior e resume todos os deveres); (B) 
aqueles que guardam os Seus Mandamentos. Esta é a expressão e prova externa de amor. Não há uma um meio 
termo entre amar a Deus, guardando Seus Mandamentos, e odiá-Lo, por desprezar ou quebrar Seus Mandamentos. 
Assim, não existe um meio termo entre a graciosa promessa de Deus a pais e filhos, e Sua maldição para ambos.

O Segundo Mandamento está Relacionado aos Aspectos Externos da Adoração

Este Mandamento inclui todos os aspectos externos da adoração. Ele também proíbe toda adoração e superstição 
no Culto a Deus: honrando-O por mandamentos ensinados por homens, e não por Ele mesmo (Colossenses 2:22-23, 
Isaías 29:13 e Mateus 15:8-9).

É claro o fato de que o Mandamento se relaciona com a maneira pela qual o Culto externo deve ser ordenado. 
Primeiramente, as coisas proibidas nele (fazer imagens e curvar-se a elas) são ações exteriores. Em segundo lugar, 
essas coisas são mencionadas em relação ao Culto a Deus. Eles estão na primeira tábua da Lei Moral (que se relaciona 
com o nosso dever para com Deus). A razão pela qual apenas as imagens são mencionadas é porque isto é o que os 
pagãos usavam em sua adoração (Levítico 26:1). O Senhor não permitirá que Seu povo faça do mesmo modo a Ele 
(Deuteronômio 12:3-5). Em terceiro lugar, fazer e adorar imagens é apenas um aspecto que demonstra o abuso dos 
homens acerca da adoração externa de Deus. Elas são mencionadas para incluir todos os abusos e adoração falsa 
(assim como o adultério inclui toda a imoralidade sexual no Sétimo Mandamento). Esta é a forma mais grosseira 
de acrescentar à adoração de Deus. Ela serve para mostrar como Deus considera cada adição ou alteração de Sua 
Palavra, um pecado hediondo (Deuteronômio 4:23-25).

Esta é a forma como as nações vizinhas (especialmente o Egito) serviam a seus deuses. As pessoas parecem 
naturalmente inclinadas a isso (Romanos 1: 24-25) e a prática de quase todas as nações o demonstra. Os israelitas 
também tinham seus bezerros de ouro (Êxodo 32:1-7; 1 Reis 12:28). O Senhor não será servido desta maneira, mas 
ordena que não devemos fazer assim para com Ele (Deuteronômio 12:4), e que o adoremos apenas como Ele requer 
(Deuteronômio 12: 5).


