
Mandatos da Criação 

Tudo tem a ver com a criação, criatura e criador. Somos interligados e por isso também tem tudo a ver conosco cristãos desde a 

criação. 

No Breve Catecismo de Westminster, temos como sua primeira pergunta: Qual é o fim principal do homem? RESPOSTA: O fim 

principal do homem é glorificar a Deus, e encontrar prazer nele para sempre.  

Como podemos glorificar a Deus com nossas vidas? 

I Coríntios 10:31 Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.  

O que é tudo?? Dentro da cultura bíblica, tudo pode se referir à totalidade, mas também a uma porção específica. 

Nós fomos criados dentro de uma perspectiva de vivermos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. 

É percebido que, em todos os momentos de nossas vidas deveríamos viver os mandatos da criação, em tudo o que fazemos no 

nosso dia-a-dia, pois somos envolvidos em situações que apontam diretamente para nosso compromisso, sempre dentro da razão 

pela qual fomos criados. Nós somos frutos dessa criação, e temos responsabilidades sobre ela. 

Mas porque não se falam mais sobre esses mandatos? Porque eles foram esquecidos? 

Romanos 8:22 Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. 

Devemos entender os mandatos da criação e sua relevância nos dias de hoje. 

Não digo que devemos ser ativistas do GreenPeace, mas vivemos em tempos onde desperdiçamos 1,3 bilhões de toneladas de 

alimentos por ano no mundo, e mais precisamente no Brasil 11 milhões de toneladas. 

Vivemos numa sociedade que esqueceu o valor de amor ao próximo. 

Vivemos numa sociedade totalmente comprometida com seus conceitos humanistas e egoístas. 

Vivemos numa sociedade onde colocamos Deus como um ser que está à disposição de nós para realizar os nossos desejos. 

Tudo isso e muito mais, nos leva a preocupação de resgatar aquilo que foi, é e sempre será razão de toda a criação. 

 Por que Deus te salvou?  

 Por que Ele te regenerou?  

 Será que você foi salvo apenas para ir para o céu? 

 Enquanto não vai faz o que aqui na terra? 

Uma das razões porque fomos salvos é para que possamos viver os mandatos de Deus entregues a Adão na criação e que 

permanecem como verdades absolutas para nós nos dias de hoje.  

As pessoas acreditam que a salvação está ligada a ser salvo do inferno e ir para o céu. Um conceito errado da obra regeneradora de 

Deus como fim maior. 

Regeneração: É a transformação espiritual que faz o pecador se tornar filho de Deus e participante da natureza divina. Quando 

um pecador é regenerado por Deus, ele experimenta um novo nascimento e é adotado na família de Deus. Entendendo que: 

 A regeneração é uma obra criadora de Deus e, portanto, é uma obra na qual o homem é puramente passivo, e na qual 

não há lugar para cooperação humana.  

 A obra criadora de Deus produz uma vida nova, em virtude da qual o homem, vivificado com Cristo, participa da vida 

ressurreta e pode ser chamado nova criatura. Efésios 2:10 Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas 

obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 

A obra regeneradora de Deus no homem estabelecem três comportamentos na vida, a saber: 

1) Cumprimento dos mandatos da criação;  

2) Viver para a glória de Deus; 

3) Restaurar no homem o amor e a prática de uma vida de obediência às leis de Deus.  

Em tempos onde amar a Deus se resume a chorar para comover Deus, subir montes para buscar poder, barganhar com Deus, 

determinismo, confissão positiva e tantas outras coisas que temos visto, os quais não fazem parte de uma manifestação pertencente 

a uma pessoa que verdadeiramente foi regenerada, segue nosso estudo. 


