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TITULO: PAIS E HOMENS DE DEUS
TEXTO: Salmo 128.1-6.
INTRODUÇÃO:
A Palavra de Deus é uma mensagem eterna para um mundo em constante
transformação.
**Algumas coisas temos que obrigatoriamente mudar, caso contrário iremos perder o
trem da história, mas nem tudo podemos mudar, sob pena de perder a essência da
nossa identidade.
**Esse é um desafio grande para a Igreja, discernir aquilo que vai ou não atrapalhar
as questões essenciais da nossa vida, afetar o nosso relacionamento com Deus e destruir
valores eternos que Ele estabeleceu.
**Com o advento do secularismo, do feminismo, do liberalismo, das novas teorias
políticas e econômicas, o mundo mudou radicalmente.
**Durante séculos parece que o mundo andou mais ou menos no mesmo passo, sem
grandes mudanças e a própria Igreja ditava os valores para o mundo, porém hoje
essa situação está se invertendo.
**Com a quebra dos paradigmas rígidos que dominavam a sociedade, a Igreja
também lucrou, pois hoje, a exemplo daquilo que era no princípio, conseguimos sair
do engessamento ritualístico e das catedrais e adorar a Deus nas casas e mesmo
ensinar a Palavra de uma maneira mais livre, respeitando cada cultura, cada contexto.
*Porém a família foi afetada em cheio!
TRANSIÇÃO: Mas hoje é dia dos pais. E como está a família? Como o homem cristão
está exercendo a paternidade, à luz das Escrituras?
I – A CRISE DA MASCULINIDADE:
**Não conhecemos outra época na história que o ser masculino vivesse uma crise tão
grande como agora.
**O movimento feminista está colocando abaixo todos os conceitos e o homem, como
ser masculino, não sabe mais o seu lugar.
*Quando Davi disse a Salomão: “Sê homem!” - 1 Rs. 2.1, havia um conteúdo de
mensagem muito claro nisso, pois Salomão sabia o que significava o conselho.
**Mas o mundo mudou tanto que hoje, se pegamos um jovem sem qualquer noção da
Palavra de Deus e dizemos a ele: “Sê homem”, o que ele poderá entender?
*Precisamos cuidar para não perder a perspectiva bíblica, porque em nossa sociedade já
não há mais diferença de gêneros: Tanto faz. Mas isso é bom para a Igreja?
*Na sociedade atual, homens estão recuando na sua masculinidade e papel e da
mesma forma as mulheres estão avançando, ambos de forma doentia.
II – O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE O RELACIONAMENTO SAUDÁVEL DOS
GÊNEROS?
Quero ler os textos que se referem à ordem da criação:
Gn 2.15: “Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para
o cultivar e o guardar”.
Gn. 2.18: “Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma
auxiliadora que lhe seja idônea”.
Gn. 3.16: “E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez;
em meio a dores darás à luz a filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te
governará”.
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**Num mundo decaído é necessário que haja hierarquia para que haja ordem.
Porém hierarquia não é sinônimo de superioridade e inferioridade e sim de papéis
diferentes para que a humanidade preserve a si mesma e que o ser humano preserve sua
essência de imagem e semelhança de Deus.
Em relação ao homem e mulher, a Palavra de Deus é muito clara:
-1 Co. 11.3: “Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o
homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo”. (Hierarquia)
-Gl.3.28: “Dessarte, não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem
homem nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus”. (Valor)
-1 Tm. 3.4: “E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com
todo respeito (pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da
igreja de Deus?) (Papel específico do homem)
-1 Tm. 2.15: “Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela
permanecer em fé, e amor, e santificação, com bom senso”. (papel específico da
mulher)
-Ef. 5.33: “Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a
si mesmo, e a esposa respeite ao marido”. (Deveres mútuos)
*Ao longo da história humana, o homem entendeu essa liderança e a assumiu,
porém longe de Deus, não soube exercer de forma saudável essa liderança. Em
quase todas as culturas, até aos dias de hoje, a mulher é excessivamente oprimida e vista
como mera propriedade.
*O homem confundiu governo com opressão, domínio. Não é assim!
Uma piada: “A repórter Glória Maria, da TV Globo, quando esteve no Afeganistão, há 10
anos, notou que as mulheres caminhavam sempre meio metro atrás dos seus maridos. Voltando
lá agora, observou que elas tinham passado a caminhar pelo menos 5 metros à frente
deles. Aproximou-se de uma das mulheres e disse deslumbrada: -"Amiga! Que
maravilhaaaaaaa! O que aconteceu aqui que fez com que se extinguisse aquele costume
absurdo de a mulher caminhar atrás dos maridos e que, agora, caminham gloriosamente à
frente deles?" E a mulher afegã respondeu: "Minas terrestres!..."

Diante disso:
III – QUAIS SÃO OS DESAFIOS DE UM PAI CRISTÃO?
1º) Um pai cristão deve ser um adorador:
Abel foi adorador. Caim o matou, exatamente por ser a antítese da adoração
verdadeira. Mas em seu lugar nasceu Sete, pois Deus queria restaurar a adoração. Da
descendência de Sete, nasceu Enoque, e da linhagem de Enoque, nasceu Noé, seu
bisneto. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca, foi erguer um altar: “Levantou
Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu
holocaustos sobre o altar”. (Gênesis 8.20)
O que Deus nos pede hoje?
-“Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira
nem animosidade”. (1 Tim. 2.8)
*Adorar a Deus não é vergonha, é uma necessidade para quem quer ser um
homem de Deus.
*Para o homem da nossa cultura, Igreja é coisa de mulheres, velhos, crianças e pessoas
fracas. O homem da nossa cultura sente vergonha de Deus.
**Mas ao contrário, seguir Jesus, é coisa de homem!
1º) O pai cristão deve ser o líder espiritual e o sacerdote da sua casa:
**Josué foi um exemplo de líder espiritual e sacerdote. Depois de haver introduzido
o povo de Israel na Terra de Canaã, ele precisou deixar bem clara a sua posição e não
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falou somente em nome próprio. Ele deixou um exemplo claro daquilo que cada
homem deveria decidir: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. (Josué 24.15).
** Ló foi o grande exemplo de um pai sacerdote: “Decorridos o turno de dias de seus
banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava; levantava-se de madrugada e
oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado
os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó
continuamente”. (Jó 1. 5)
**Dever de ensinar: Dt.6.5-9, Pv. 4.3-4.
**É dever do pai, estar atendo às necessidades emocionais e espirituais dos seus
filhos e lutar diante de Deus pela vida deles.
Ilustração: O Tio Marwin.
3º) O pai cristão deve ser um marido amoroso e fiel: ( 1 Pe. 3.7)
É impressionante o impacto que exerce sobre a vida dos filhos, o relacionamento dos
pais. Quando o relacionamento dos pais está em harmonia a vida no lar está em paz. Os
filhos são seguros. A vida flui naturalmente.
Por isso dizem que o melhor presente que um pai pode dar aos filhos é amar a mãe
deles. E isso é um fato, pois então a mãe vai estar suprida pelo marido e suprida em
suas emoções terá autoridade e equilíbrio para administrar a vida familiar e ser
“como a videira frutífera”. (Salmo 128.3)
*Quando a esposa não é suprida emocionalmente pelo marido, ela irá se firmar
emocionalmente nos filhos e isso pode ser muito perigoso, pois ela perderá o
discernimento, o bom senso para administrar as necessidades dos filhos.
** Como uma mulher vai permanecer com fé, amor, santificação, bom senso”. (1 Tm.
2.15), se não for suprida pelo marido?
4º)O pai cristão deve ser o provedor do lar:
**Das tantas coisas que mudaram, essa questão talvez tenha sido determinante, por que
as mulheres entraram no mercado de trabalho, o salário que supria uma família foi
agora dividido em dois e assim, dificilmente há um lar onde a mulher não precise
também ter uma fonte de renda. Isso tem encolhido os homens. O homem não gosta
de disputar com a mulher os mesmos espaços e isso afetando seu senso de dignidade.
O ideal é que o homem cristão se puxe, se desafie, lute para ser o supridor da sua
casa e, quando não é, que esse fator não venha a fazer com que ele se omita também
nas áreas que são da competência dele.
**Ao menos conserte torneiras, troque lâmpadas, o bujão de gás, corte grama, etc.
**É feio quando a mulher tem que fazer isso!
**O amor e o respeito mútuo não devem depender do tamanho do salário!!! Mas,
Como homens de Deus, precisamos buscar crescer profissionalmente.
**Nada é desculpa que que o homem abandone o barco da liderança e o desafio de
tornar-se o principal provedor da casa.
**Cuidado para não ser omisso, cair na preguiça: (Pv. 24.30-34)
**Mas “no frigir dos ovos”, o lar deve ser uma equipe, onde todos ajudam todos.
5º)O pai cristão deve ser o homem forte da casa:
*Acho que o pai precisa se esforçar para ser o herói da casa.
Ele deve tomar para si a responsabilidade. Quando o pai está em casa, a família deve
sentir-se mais segura. Mais que sacerdotes, guerreiros.
*O pai precisa dizer: É comigo!
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*Ilustração: *Nunca vi alguém fazer isso melhor que um galo que eu tinha chamado
Osvaldo!
*A palavra da Simone, em relação a levantar pais que defendem suas casas.
**É muito legal, diante de qualquer situação ouvir: “Chama o pai!”
**É claro que muitas vezes eles vão chamar a mãe, mas quando o problema é sério, que
os vossos filhos chamem o pai, porque o pai resolve.
6º) O pai cristão deve ser modelo de cidadão:
**Ele deve ser um modelo de dedicação, de trabalho, de bom profissional, de homem
honesto, que ganha o pão com o suor do seu rosto, que cumpre seus compromissos, que
honra a sua palavra, que cumpre seus deveres civis.
A honra, a integridade, a responsabilidade, a honestidade e tantos valores morais
e éticos que vão fazer profunda diferença na sociedade, são valores que os filhos
aprendem em casa, observando o comportamento dos pais.
7º)O pai cristão deve ser um constante aluno da vida:
**Normalmente quando pensamos na paternidade, pensamos nos primeiros anos. Mas
não é tão simples assim:
**Quando os filhos são pequenos, precisam de um cuidado e nos percebem de um
modo. Depois se tornam adolescentes e precisam de outro cuidado e nos percebem de
outro modo. E, temos que “nos virar nos trinta”. Depois se tornam jovens e precisam
de outro cuidado e nos enxergam de outro modo ainda.
**Em tudo nós temos que nos atualizar, nos adaptar, buscar a sabedoria de Deus.
** Os filhos crescem, amadurecem e se tornam independentes, porém nós sempre
seremos mais velhos e precisamos honrar essa posição até o fim.
*Ter um coração de pai!
**E seguindo adiante na vida, precisamos continuar sendo um modelo para ensinar a
envelhecer com dignidade. Não nos tornar aqueles velhos bobos, mas anciãos que
destilam sabedoria, que na velhice ainda dão frutos.
**Temos vários casais já maduros na Igreja que agora terão que começar uma nova
etapa e para as mulheres de idade também, ensinar as mais novas. (Tito 2.1-4)
CONCLUSÃO:
**Vivemos dias difíceis, mas como vimos de Enoque até Noé também não deve ter
sido fácil. Entretanto, eles sobreviveram às dificuldades do seu tempo e deixaram um
legado. Noé construiu a arca, entrou e saiu dela com sua esposa, filhos e noras e o
mundo pôde recomeçar através dele.
**Se formos homens de Deus, iremos sobreviver às crises de nossa época e
estaremos sendo fundamento de gerações, deixando um legado digno de ser seguido.
**Lá adiante, o mundo irá mudar mais ainda e quando nossos filhos ficarão em dúvida
de como agir, eles poderão olhar para trás e pensar: O que meu pai faria nessa
situação? Que ao olhar para nossa vida, as gerações futuras possam olhar para nós
como olhamos hoje para os grandes homens de Deus, os nossos heróis da fé.
**Se conseguirmos essa façanha, teremos deixado um legado digno!!!
Pr. Armando Paulo Castoldi
Encantado, 10 de agosto de 2014.

