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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
1) O MANDATO CULTURAL
No mandato cultural, expresso no primeiros capítulos de Gênesis, estão
envolvidos todos os aspectos concernentes à relação do homem com o
restante da criação. Veja a seguir as ordens claras com relação a este mandato.
A) O domínio e sujeição (Gn 1.28):
“E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a
terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e
sobre todo o animal que se move sobre a terra.”

MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
1) O MANDATO CULTURAL
B) A guarda e o cultivo (Gn 2.16-17):
“E ordenou o SENHOR Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim
comerás livremente, 17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela
não comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.”

O homem, em sua responsabilidade, deveria cuidar, guardar e desfrutar da
criação e suas relações com seu próximo. Assim, o desenvolvimento da
política, trabalho, educação, artes, lazer, tecnologia, indústria e quaisquer
outras áreas deveriam acontecer debaixo dos princípios estabelecidos pelo
criador através de seus vice-gerentes.

MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
2) O MANDATO CULTURAL NO NOVO TESTAMENTO:
A) Colossenses 3.22-25
22 Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não
servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em
simplicidade de coração, temendo a Deus. 23 E tudo quanto fizerdes, fazei-o de
todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, 24 Sabendo que recebereis
do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. 25 Mas
quem fizer agravo receberá o agravo que fizer; pois não há acepção de
pessoas.

MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
2) O MANDATO CULTURAL NO NOVO TESTAMENTO:
B) Romanos 8.19-23
19 Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos
de Deus. 20 Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas
por causa do que a sujeitou, 21 Na esperança de que também a mesma
criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória
dos filhos de Deus. 22 Porque sabemos que toda a criação geme e está
juntamente com dores de parto até agora. 23 E não só ela, mas nós mesmos,
que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos,
esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.

MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
2) O MANDATO CULTURAL NO NOVO TESTAMENTO:
C) 2 Tessalonicenses 3.10-12
10 Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se
alguém não quiser trabalhar, não coma também. 11 Porquanto ouvimos que
alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo
coisas vãs. 12 A esses tais, porém, mandamos, e exortamos por nosso Senhor
Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão.

MANDATOS DE DEUS AO HOMEM
3) CONCLUSÃO:
O mandato cultural foi dado por Deus aos seus vice gerentes com o propósito
de que os mesmos refletissem a imagem e semelhança do Criador diante de
toda criação e, de certa forma, espalhassem o jardim pelo restante da terra
com seu trabalho. Onde quer que os vice gerentes agissem, eles deveriam agir
em nome do Criador, revestidos de sua autoridade, fazendo sua vontade.

REVISANDO A AULA 5:
Algumas questões do ponto de vista das Escrituras:
1) Qual a finalidade do mandato cultural?
Resposta: Refletir a imagem e semelhança do Criador diante de toda criação
com o trabalho.
2) Que trabalho faz parte do mandato cultural?
Resposta: Cuidar, guardar e desfrutar da criação e suas relações com seu
próximo.

