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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 ESPIRITUAL

Este mandato que foi dado envolve a expressão em forma de resposta da
humanidade ao relacionamento que Deus estabelecera entre si próprio e
os portadores de sua imagem.

1) Deus criou o homem e mulher num estado de bondade, inteireza e
liberdade. Deus viu a sua obra e disse que “eis que tudo era muito bom”.
O homem e a mulher foram feitos de acordo com o propósito de Deus.
Eles correspondiam a seu padrão de excelência, eram completos, eram
capazes de ser e fazer o que Deus ordenava. Eram livres para viver e agir
de acordo com a natureza e características que Deus lhes havia dado.
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2) Deus estabeleceu que o homem e a mulher estivessem em um
relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Deus queria a comunhão com
seus vice gerentes, queria que estivessem dispostos a corresponder em
resposta a tudo que tinha feito por eles e a tudo que Ele planejou.

Três aspectos específicos deverão ser mencionados a esse respeito:

A. Deus veio caminhar no jardim com o homem e a mulher.

B. Deus se fez imediatamente, diretamente, pessoalmente e
intimamente disponível.
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C. Deus estabeleceu o sétimo dia como um dia de descanso. Nesse dia,
Ele e a humanidade não iriam dirigir a atenção para os desafios do
cosmo, e sim, cada um para o outro. Deus ordenou que esse tempo
deveria ser separado semanalmente para exercício dos
relacionamentos amorosos e comunhão íntima, pelos quais o vínculo
de vida e amor poderia ser sustentado e enriquecido.
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3) Deus colocou diante do homem e da mulher, no estabelecimento do
serviço no Reino, o privilégio de comer livremente de todas as árvores
do jardim e o privilégio de honrá-lo não comendo de uma única
árvore: a árvore do conhecimento do bem e do mal (Gn 2.9, 16-17).
A consequência de não honrar a Deus nesta matéria seria severa. O
vínculo de vida e amor seria cortado. A comunhão amorosa seria
quebrada. O vínculo de vida não iria operar: o homem e a mulher
iriam morrer. O homem e a mulher eram tudo o que foram projetados
para ser. Deus não disse: “se vocês obedecerem, vocês ganharão”. O
homem e a mulher não tinham nada a ganhar, pois já tinham tudo,
mas tinham muito a perder (“certamente morrerá”).
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Este mandato pode ser chamado de mandato da comunhão. A
comunhão deveria ser exercida no andar com Deus diariamente,
expressar amor, honra, devoção e louvor enquanto fosse
enfrentando os desafios e privilégios de cada dia. A cada sétimo dia,
esta comunhão deveria ser expressa de maneira mais completa e
rica. Isto se trata do relacionamento entre criador e criatura
(homem). É perceber a dimensão verdadeira do que significa
“espiritual”: é relacionar-se com aquele que é Espírito.
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IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

As consequências imediatas e práticas da visão bíblica dos mandatos
são a percepção da existência do ser humano e suas relações com o
resultado direto da relação do criador com o Reino criado.

Dessa forma ao ser humano deve viver em todas as áreas de sua
existência debaixo das condições do pacto da criação.



REVISANDO A AULA 7:

Algumas questões do ponto de vista das Escrituras:

1) Qual a finalidade do mandato espiritual?

Resposta: Desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com o
criador, o Senhor.

2) No mandato espiritual, quais são as ações do homem para com
Deus?

Resposta: Obediência em amor, dia do descanso para devoção,
louvor, adoração.


