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Diante da cultura atual a figura masculina tem se diluído. Homens têm deixado de
assumir sua responsabilidade para com a espiritualidade, com o casamento, a
criação de filhos, bem como pela transformação social de nosso mundo. Os
homens tem dado muito mais ênfase na masculinidade como satisfação própria e
seu conforto (sexo, vídeo game, Netflix...etc ).

Homens não tão modernos tem a Felicidade centrada em Deus:
Como é feliz quem teme o Senhor… (Salmo 128.1)
Gostaria de começar nosso estudo com uma rápida reflexão:
ONDE encontrar a FELICIDADE?
Qual o SIGNIFICADO da FELICIDADE?
Na cultura narcisista e hedonista em que estamos, mais do que nunca a felicidade
do homem e da mulher está restrita à satisfação do PRAZER. Isso reflete em
algumas medidas de infantilização da vida adulta. Crianças só estão contentes
quando os pais dizem sim para tudo que elas desejam. Mas a sabedoria Bíblica nos
diz que a verdadeira felicidade do ser humano está arraigada em ser abençoado
por Deus. A palavra FELIZ do versículo 1 do Salmo 128 pode ser melhor traduzida
por ABENÇOADO(A). Felicidade é um sentimento passageiro e circunstancial, mas
ser abençoado é algo mais profundo e que envolve o desenvolver da maturidade,
é isso que o Apóstolo Paulo diz em Romanos 8.28: "Sabemos que Deus age em
todas as coisas para o bem daqueles que o amam”. Tanto no Salmo 128 como em
Romanos 8.28 vemos que ser abençoado é estar ligado e ter intimidade com Deus,
pois TEMER é diferente de ter medo; é ter um amor reverencial, honrar.
Vamos Refletir:
Como a busca excessiva por prazer tem interferido na maturidade
masculina?
Sabemos que a Bíblia nos diz que devemos desenvolver o caráter de
Cristo Jesus (Filipenses 2.5). Este alvo tem sido perseguido pelos
homens? Como?
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Homens não tão modernos tem a Felicidade centrada no amor obediente:
Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos! (Salmo 128.1)
Ao descobrirmos que nossa verdadeira felicidade está em ser abençoado por Deus,
percebemos que o segundo passo é a prática do amor reverente que cultivamos.
Devemos lembrar que todo amor, que dizemos ter por Deus, deve ser encarnado em
atitudes práticas.
Porém a cultura secular diz que você precisa manter a autonomia custe o que custar
para ser feliz. Mas a sabedoria bíblica convida você a abandonar a sua autonomia
para ser feliz. Você jamais será feliz se “libertando” de Deus, você só encontrará
felicidade se libertando de você e se rendendo a Deus.
Homens que se omitem diante da responsabilidade de obedecerem a Deus são uma
tragédia para o mundo: O silêncio de Adão.
E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos
olhos, e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e
comeu, e deu também a seu marido, E ELE COMEU COM ELA. (Gn 3.6)
Adão estava com Eva e se calou. O problema do silêncio é que ele fala muito. Adão
descumpriu sua missão de ser o líder espiritual de sua esposa. Sua escolha de se
calar estabeleceu o padrão para a desobediência dos homens desde então.
Vamos refletir:
Homens estão se calando, se omitindo de suas responsabilidades!
Meninos colocam sentimentos e desejos acima de seus compromissos,
deveres e valores. Mas qual deveria ser a atitude de um homem que teme
a Deus, que governa seus sentimentos e desejos em nome de seus
valores?

Homens não tão modernos Recebem o favor de Deus:
Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero.
Sua mulher será como videira frutífera em sua casa;
seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. (Salmo 128.2.3)

A - Trabalho
Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero.
O Salmista percebe que o amor reverencial a Deus, traz a ele satisfação com o seu
trabalho, aquilo que era para ser um castigo por causa do pecado (Gn 3.17-20), por
causa da Graça de Deus traz felicidade e prosperidade. A palavra “prosperidade”
está desgastada e é geralmente associada à riqueza, o que poderia levar algumas
pessoas a supor que obedecer a Deus vai levar todos a ganhar muito dinheiro. O
Salmo 128, no entanto, não está prometendo dinheiro, ser “próspero” tem a ver com
estar satisfeito com o que se faz e se tem.
Vamos Refletir:
Qual é a sua relação com o trabalho?
Você o encara como uma vocação dada por Deus ou como um castigo?
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Qual é a relação Bíblica e saudável que devemos ter com o trabalho?

B - Esposa
…Sua mulher será como videira frutífera em sua casa.
Na Bíblia a videira e o vinho que é feito a partir dela são um símbolo de alegria e
prazer. Porém a videira só produz de forma abundante se for cuidada e protegida
contra as pragas. O agricultor tem um olhar cuidadoso e sensível para todas as
necessidades da sua Videira. O homem que ama a Deus, ama a sua esposa como a si
mesmo. No coração da masculinidade, há um senso de responsabilidade de
proteger, de se sacrificar pela mulher e de ser instrumento de Deus para fazer dela
uma mulher que espelha mais nitidamente o caráter de Cristo.
Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e
entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água
mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem
mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma
forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio
corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais
odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida… (Efésios 5.25-30)
Vamos Refletir:
Lendo cuidadosamente o texto de Efésios, os maridos tem cuidado de suas
esposas assim como Cristo cuida da Igreja?.

C - Filhos
…seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa.
O azeite era um produto usado para aliviar e curar ferimentos. Mas para que esses
“brotos” cresçam, eles também vão precisar que você. Homem, suje suas mãos para
cultivá-los e podá-los. Para tanto é preciso ter paciência, pois a oliveira leva cerca de
20 anos para dar as melhores podas. Por este motivo o homem precisa resgatar sua
posição de líder espiritual da sua família.
Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho
do Senhor. (Efésios 6.4)
O verbo “criar” usado significa "nutrir, desenvolver, levar à maturidade".
Vamos Refletir:
Sabemos que nossos filhos aprendem mais com aquilo que fazemos do
que com o que falamos; com quais exemplos você tem nutrido o seu filho?
Você como pai tem desenvolvido uma mentalidade Cristã em seu filho ou
uma mentalidade secular?
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Esse conselho foi dado por um homem que caiu (Davi), encontrou uma chance de
recomeçar e agora aconselha seu filho Salomão a viver uma masculinidade correta.
Ouçamos o que Davi diz:
“Seja forte e seja homem. ]3 Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige:
ande nos seus caminhos e obedeça aos seus mandamentos… assim você
prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for…” (1Reis 2.2-3)
Homens são convidados a orar e agir, para que nossa vida reflita um tipo de
masculinidade que traga felicidade e paz a todos que nos cercam.
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