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EBD – Escola Bíblica Dominical 

Texto base: Colossenses 1.13 

Palavras chave: Cosmovisão, mandatos, cultura 

Objetivo: Apresentar as dimensões do relacionamento expressas nos mandatos 

criacionais. 

 

Para entender a passagem 

Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o Reino do seu Filho 

amado. Colossenses 1:13 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Nós cristãos cremos em padrões objetivos de moralidade e, por isso, 

entendemos que a nossa cosmovisão é capaz de revelar se estamos em 

conformidade com a Palavra de Deus ou não. Em outras palavras, os fiéis assumem 

a Bíblia como o ideal fundamento onde os pressupostos são construídos, onde a 

visão de mundo é originada. Portanto, se de fato fomos transportados do reino das 

trevas para o reino do filho do seu amor (cf. Cl 1.13), se nossa identidade espiritual 

foi transformada (2Co 5.17), então podemos afirmar que sofremos uma grande 

mudança de cosmovisão que é inevitavelmente distinta e totalmente oposta 

daquela com a qual nascemos. Assim sendo, a cosmovisão do nosso Novo 

Nascimento (cf. Rm 6.4) é diametralmente oposta a cosmovisão do nosso 

nascimento natural (cf. Sl 51.5).  

I. VISÃO TRANSFORMADORA______________________________________________________ 

A grande diferença da cosmovisão bíblica para as demais cosmovisões se dá 

na questão mais fundamental, os pressupostos. Pressupostos são perspectivas de 

mundo que se originam em nosso coração e falsos pressupostos se caracterizam 

como ideologias diversas que adotam para si uma tríade constituída pelo 
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pluralismo, inclusivismo e relativismo, as quais os padrões objetivos são descartados 

e a verdade está à mercê do espírito do nosso tempo. Por outro lado, a visão de 

mundo cristã apoia-se na Bíblia, revelação de Deus, isto porque a verdade está 

pressuposta nas páginas das Escrituras. O modo como o cristão enxerga o mundo 

não é de si para si mesmo, antes foi revelado pelo próprio Deus. Assim, as Escrituras 

se constituem como o ponto de partida de todo verdadeiro cristão. A base da 

cosmovisão cristã é a revelação de Deus nas Escrituras. Portanto, se temos uma 

compreensão mínima da realidade é devido o Senhor ter retirado a venda de 

nossos olhos (cf. Lc 24.15,16). De outra sorte os nossos olhos nunca reconheceriam A 

Verdade. Paulo, em sua segunda carta, nos afirma que “o deus deste século cegou 

o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho 

da glória de Cristo” (2Co 4.4). Contudo, a redenção realizada por Jesus Cristo, e 

através d’Ele, libertou o homem do poder do pecado. Deus faz isso através do 

resgate por meio do evangelho, assim a conversão é uma iluminação, uma 

mudança das trevas para a luz, da cegueira para a visão do reino de Deus (cf. Cl 

1.13). Ou seja, Cristo é tanto Redentor quanto Rei. Deste modo, como bem observa 

Schaeffer, “existe o senhorio de Cristo sobre todo o homem.”. Entretanto, há um 

risco tremendo em enxergamos o cristianismo em termos de afazeres religiosos e 

caímos numa dicotomia. Cair na dicotomia sagrado/profano ainda se constitui em 

uma cegueira. O Cristianismo genuíno é mais que piedade pessoal, frequência a 

igreja, estudo da bíblia e obras de caridade. É até mesmo mais do que discipulado, 

mais do que acreditar em um sistema de doutrinas sobre Deus. O Cristianismo 

genuíno é uma maneira de ver e compreender toda a realidade. É uma 

cosmovisão, uma visão de mundo. Em toda a área da vida, conhecimento genuíno 

significa discernir as leis e ordenanças pelas quais Deus estabeleceu a criação, e 

então permitir que essas leis modelem a maneira pela qual devemos viver. A base 

bíblica para esse entendimento é a narrativa da criação, onde nos é dito que Deus 

falou e tudo veio a existir do nada (vf. Gn 1 e Jo 1.1-14). Somando-se a isso, Cristo é 

chamado logos. No grego, Logos literalmente significa a ideia, a palavra, o padrão 

racional da criação, a ordem do Universo (cf. Cl 1.16-17). Portanto, o universo não 

é um acaso desordenado, mas um todo soberanamente administrado por Deus. 

Assim, negar a Deus é cegar-nos a nós mesmos para a realidade. Por fim, se Deus 

por algum motivo decidisse não se revelar só nos restaria densas e profundas trevas 
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e nada mais. Assim sendo, o Deus Soberano autor da criação e Senhor da verdade 

nos dá a norma (a verdade) para nos relacionarmos com a Sua criação. A 

cosmovisão cristã assevera que, “a salvação não consiste apenas na libertação do 

pecado; a salvação também significa ser restaurado para a tarefa que recebemos 

no início – o trabalho de criar cultura” (Colson e Pearcey, 2010). Com a redenção, 

“não somos apenas libertados das motivações pecaminosas que nos dirigem, mas 

também restaurados para cumprir o propósito original, para fazer aquilo para o qual 

fomos criados: edificar sociedade e criar culturas e, assim, restaurar a ordem 

criada” (Colson e Pearcey, 2010). Desta forma faz todo o sentido nos relacionarmos 

com o criador e sua criação, faz todo sentido a vivência da nossa nova vida em 

todas as dimensões (cf. At 17.28).  

II. AS DIMENSÕES DO RELACIONAMENTO__________________________________________ 

O Senhor criou o homem para se relacionar com Ele e esse relacionamento 

pactual tinha responsabilidades a serem cumpridas e privilégios a serem 

desfrutados. Nancy Pearcey ao falar sobre a construção de uma cosmovisão cristã 

ressalta a importância de compreendermos qual era o propósito original de Deus 

ao criar a raça humana. Esse propósito é encontrado na narrativa correspondente 

a criação, a qual é exposta no livro de Gênesis. Pearcey reforça a compreensão 

da obra realizada por Cristo do seguinte modo: “Com a entrada do pecado, os 

seres humanos saíram do trajeto, afastaram-se do caminho, perderam-se. Porém, 

quando aceitamos a salvação em Cristo, somos recolocados no caminho certo e 

restaurados ao nosso propósito original. A redenção não é somente ser 

salvo do pecado, mas também ser salvo para algo — retomar a tarefa para a qual 

fomos originalmente criados” (PEARCEY, 2012, P.51). 

Segundo Pearcey, em Gênesis Deus dá a primeira descrição de cargo 

quando diz em Gn 1.28: “Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a…” 

– Ao dizer: Frutificai, e multiplicai-vos, Deus apresenta a potencialidade do ser 

humano de desenvolver o mundo social, formando famílias, igrejas, escolas, 

cidades, governos, leis, etc. E ao dizer: enchei a terra, e sujeitai-a, Deus apresenta a 

potencialidade do ser humano em subordinar o mundo natural, cultivando a terra, 

construindo arquiteturas, desenvolvendo a tecnologia, compondo músicas, etc. De 

acordo com Pearcey, “esta passagem [Gn 1.28] é chamada de o mandato 
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cultural, porque nos fala que nosso propósito original era criar culturas, construir 

civilizações – nada mais” (PEARCEY, 2012, P.51). Vamos conhecer essas dimensões 

dos relacionamentos expressas nos mandamentos mais de perto. Podemos 

assegurar que a cosmovisão [baseada na tríade: criação, queda e redenção] é 

permeada pelos mandatos da criação como fios condutores do pacto de Deus 

com o homem. Diante disso passaremos a estudar as três ordenanças criacionais: 

Mandato Espiritual (Deus) 

Este mandato envolve a comunhão e obediência a Deus. Esta comunhão de 

dimensão espiritual estava representada pelo dia da adoração ao Deus Soberano 

(cf. Gn 2.1-4). O conceito do dia de descanso inicialmente está ligado a comunhão 

primeva do casal para com a pessoa de Deus. O dia do descanso está intimamente 

relacionado ao fato de que o homem possa desfrutar de uma comunhão autêntica 

com Deus. Neste mandato o homem compreende que foi criado para deleitar-se 

em Deus e para viver para a glória de Deus (cf. 1 Co 10.31). Ainda, este mandato 

está ligado a ideia de obediência perene conforme em Gênesis 2.16-17. Aqui temos 

um pacto sendo estabelecido, um pacto que implica numa vida integralmente de 

obediência. Vale ressaltar que a guarda do Dia do Senhor está ligada também aos 

mandatos social e cultural que veremos a seguir.  

Mandato Social (Homem) 

Van Groningen vai dizer que este mandato pactual “fala das relações 

sociais”. Este mandato está fundamentado em Gênesis 2.21-24. Temos a estrutura 

familiar estabelecida. A família é ordenada em termos de um desapegar-se  e unir-

se a outrem. Isto se torna evidente por causa da ordem divina de haver uma 

“fecundação e multiplicação” em Gênesis 1.26-28; todavia, esta ordem da 

formulação familiar está pertinentemente estabelecida aqui neste trecho de 

Gênesis 2.21-24. 

A criação da mulher tem como objetivo evitar a solidão de Adão. O princípio 

extraído aqui é que o homem não é uma ilha, isolada, sozinha sem relação com 

outros. O companheirismo é algo que Deus prima em sua criação – o casamento 

não deve ser uma prisão para os solteiros, mas a liberdade da amizade e 

cumplicidade matrimonial. 
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Em Gênesis 1.28 temos a extensão deste mandato de forma interessante. A 

finalidade na geração de filhos e filhas para cumprir este mandato pactual era de 

capital importância. “Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra”. O mandato 

social estabelece uma necessidade que o homem tem de constituir famílias e 

sociedades para cumprir a ordem original de Deus dada à raça humana. O homem 

deveria continuar sua posição de domínio social com a perpetuação de sua prole.  

Mandato Cultural (Mundo) 

Este mandato “acentua especificamente a relação da humanidade com o 

cosmos”. A criação é o teatro da glória de Deus e o palco de nossa atuação. Em 

Gênesis 1.28 temos a fundamentação desse mandato: “E Deus os abençoou e lhe 

disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os 

peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.” 

O mandato cultural implica na redenção de culturas inteiras. O vocábulo dominar, 

empregado aqui nesta passagem, indica a ideia de “capacidade real e 

supervisão”. 

Devemos ressaltar que o uso do verbo dominar aqui não consistia em uma 

“licença para a humanidade abusar das ordens da criação”, mas pelo contrário 

ele deveria “ser apenas um vice-regente de Deus, e a ele, tinha de prestar contas”. 

O aspecto da “Imago Dei” é a força propulsora para o conceito do mandato 

cultural na esfera do domínio neste mundo. 

Ao estudarmos sobre este mandato aprendemos que o homem é chamado 

para santificar e colocar cada esfera de sua vida, sua educação, seus recursos nas 

mãos de Cristo; e, feito isso, saber administrar cada área já mencionada para a 

glória de Deus neste mundo. Nancy Pearcey nos alerta: “A l ição do mandato 

cultural é que nosso senso de cumprimento depende de nos dedicarmos ao 

trabalho criativo e construtivo”. A isso nós chamamos de redenção cósmica. Deus 

nos deu este mandato para exercermos o domínio nas mais diversas áreas do saber; 

e para o resgate das culturas para a glória dele somente. 

III. CONCLUSÃO________________________________________________________________ 

Deus ao criar o ser humano à sua imagem o dotou de potencialidades, que 

permitiriam que sua atuação sob a criação refletisse essa imagem. Este fato 
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também é importante, pois demonstra que “os humanos não são governantes 

supremos, livres para fazer o que desejarem – Seu domínio é uma autoridade 

delegada – eles são representantes do Governo Supremo, chamados para refletir 

seu cuidado santo e amoroso para com a Criação” (PEARCEY, 2012. P.52). 

Este ainda é o propósito de Deus para o homem, ele não foi cancelado com 

a queda. Claro que ela – ao proporcionar alienação do homem de Deus, dos outros 

homens, da natureza e de si mesmo – corrompeu cada aspecto da natureza 

humana, porém, o homem continua sendo uma criatura diferente das demais. 

Como Explica Pearcey: 

“O pecado corrompeu cada aspecto da natureza humana, mas não nos fez 

menos que humanos. Não somos animais. Ainda refletimos “por espelho” (1 Co 

13.12),”obscuramente” (ARA), nossa natureza original como portadores da imagem 

de Deus. Até os não-cristãos executam o mandato cultural — eles “se multiplicam e 

enchem a terra”, ou seja, casam-se, constituem famílias, abrem escolas, dirigem 

negócios. E também “cultivam a terra” — consertam carros, escrevem livros, 

estudam a natureza, inventam novos dispositivos” (PEARCEY, 2012. P.52). 

Deste modo, as obras do ser humano redimido devem refletir sua restauração 

à Deus. Essa perspectiva é característica da mente cristã, como escreve Harry 

Blamires: 

“A mente cristã pensa de maneira sacramental. A fé cristã apresenta uma 

visão sacramental da vida. Mostra as riquezas positivas da vida como derivadas do 

sobrenatural. Ensina-nos que criar beleza ou experimentar beleza, reconhecer 

verdade ou descobrir verdade, receber amor ou dar amor é entrar em contato com 

realidades que expressam a natureza divina” (BLAMIRES, 2006, p. 168).  

Note que, essa visão abrangente do propósito de Deus para o ser humano 

sacraliza todas as esferas da vida do homem. Desde o núcleo familiar até nossas 

atividades intelectuais, profissionais e artísticas. Nisto observamos o que significa os 

chamados mandatos criacionais. Não há área na vida do homem que não tenha 

sido considerada por Deus no ato da Criação. 
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IV. APLICAÇÃO__________________________________________________________________ 

1. Devemos ter cuidado com a dicotomia que fragmenta a vida cristã fazendo 

dela o contrário do que Deus inicialmente planejou: cumprimento dos 

mandatos para a glória d´Ele!  

2. A nova vida em Cristo nos dá uma maneira autêntica de enxerga o mundo. A 

obra de Cristo para a nossa salvação nos transplanta das trevas para um 

“novo terreno”: O Reino do Filho do Seu amor.  

3. Quando restaurados somos chamados a olharmos novamente para os 

mandatos criacionais e capacitados a cumpri-los: Adoração a Deus, 

relacionamento e promoção de uma cultura bíblica.  

4. Deus é o Senhor Soberano sobre toda a criação e todas as dimensões de 

nossa vida.  

 

 


