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MANDATOS DE DEUS AO HOMEM

Mandatos pactuais ou ordenanças:

“O homem, como parte da criação, tem responsabilidade de 
obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação”.

Na estrutura da criação, estão claras suas ordens para que ela
prospere no relacionamento com o Criador. O Deus soberano, Rei do
reino cósmico, determina quais são as funções e papéis que a criação
exerceria dentro deste Reino. Existem 3 mandatos dados ao homem:
mandato cultural, social e espiritual.



MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
O MANDATO SOCIAL

Este mandato pôde ser dado porque Deus criou a humanidade à sua
imagem e semelhança e como macho e fêmea. Adão e Eva precisavam
entender que eram iguais, mas com atribuições diferentes dentro deste
mandato.

A) A MULHER - A mulher tinha que cumprir seus papéis dados por Deus,
decretando-a como ajudadora apropriada, parturiente e mãe cuidadora.

B) O HOMEM - O homem tinha que cumprir seus papéis reconhecendo a
mulher como carne de sua carne e ossos dos seus ossos.



MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
O MANDATO SOCIAL

Este mandato provê a base divinamente ordenada para o casamento,
para família restrita e a família extensiva (os clãs, as nações e suas
comunidades de todo mundo).

O mandato social é a base para o mandato cultural. Da família se
desenvolve a sociedade e a cultura. O tão conhecido princípio da
sociologia, a “família é a célula mater da sociedade” é, na verdade, uma
percepção bíblica.

Assim, casamento e família não é invenção humana, é mandato de Deus
que deve ser obedecido e cumprido.



MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
O MANDATO SOCIAL

Nos três primeiros capítulos de Gênesis vemos diversas referências a este
mandato:

1) Deus abençoou e ordenou ao homem a fecundidade, multiplicação e o
enchimento da terra. Este último seria parte da estratégia para o
exercício do mandato cultural, do domínio e sujeição (Gn 1.28). A
fecundidade é uma das bênçãos do pacto da criação.

2) Deus ordenou a união de homem e mulher como uma só carne
(Gênesis 2.24). O homem deixa pai e mãe para formar uma união nova
(família) entre dois indivíduos que têm a tarefa de fazer o outro pleno
no Senhor e a sua herança: os filhos (Salmos 127.3).



MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
O MANDATO SOCIAL

3) Por toda a ordem de capítulos entendemos que Deus colocou o
homem em posição de cabeça (líder), responsável primário. O homem
foi criado primeiro e foi chamado primeiro à responsabilidade depois
do pecado (Gn.3.9). O restante das Escrituras coloca o homem como
sendo cabeça sobre o lar.

O princípio bíblico do marido como líder tem sido minado a cada dia por
“novas” teorias sociais e psicológicas. Elas atingem a família, marido,
esposa, filhos, igreja e sociedade como um todo.



MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
O MANDATO SOCIAL

O DESCUMRIMENTO DESTE MANDATO
1) A mulher não mais ocupa seu papel estabelecido por Deus, mas tem
que sair em busca de sua realização pessoal, carreira, independência e
autonomia.

2) O homem tem negligenciado seu papel de líder amoroso e servo
dentro de seu lar e até mesmo recusando-se a amadurecer a assumir
estas responsabilidades.

3) Filhos querendo tornar suas vidas autônomas, negligenciando o
mandamento de “Honrar seus pais” (Ex. 2.12).



MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
O MANDATO SOCIAL

Estes elementos, quando tomados de forma distorcida, se tornam 
destruidores da família. Veja textos do Novo Testamento que reforçam o 
mandato social:
1 - Efésios 5.18-6.4 Plenitude do Espírito e a vida familiar.
2 - Efésios 5.22-24 A submissão da esposa.
3 - 1 Pedro 3.1-6 Esposa em angústia.
4 - Efésios 5.25-33 O amor do marido.
5 - 1 Pedro 3.7 Maridos, vivei com vossa mulher.
6 - Efésios 6.1-3 Filhos, obedecei a vossos pais.
7 - Efésios 6.4 A responsabilidade dos pais.



REVISANDO A AULA 6:

Algumas questões do ponto de vista das Escrituras:

1) Qual a finalidade do mandato social?

Resposta: Refletir a imagem e semelhança do Criador diante de toda
criação com a família.

2) No mandato social, os papéis do homem e da mulher são iguais?

Resposta: Não, cada um desempenha seu papel como foi designado
pelo Criador, o Senhor.


