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TEXTO: Ezequiel 22:30.

Na lição anterior, introduzimos brevemente
alguns dos desafios do lar em geral. Nesta lição,
analisaremos as responsabilidades dos homens
como maridos e pais em particular; na lição
seguinte, será a vez das mulheres, como esposas
e mães.

Há muito tempo, Deus disse: “Busquei entre
eles um homem que tapasse o muro e se colocasse
na brecha perante mim, a favor desta terra, para
que eu não a destruísse; mas a ninguém achei”
(Ezequiel 22:30). Os filhos de Israel haviam
pecado gravemente e a destruição era iminente.
Deus disse que Ele procurara um homem para
levantar o muro, encobrindo a brecha, mas esse
homem não foi encontrado1 .

Uma das maiores carências de qualquer
sociedade é o tipo certo de homem — homens
piedosos, dedicados, corajosos, homens que dão
o primeiro passo e assumem a liderança — mas,
na maioria das vezes, esse homem não é encontra-
do. “Busquei um homem… mas a ninguém
achei.”

No passado, trabalhei com congregações em
que às vezes parecia que destacávamos todos e
tudo, menos os homens. Tínhamos programas
especiais para as mulheres: eram elas que faziam
a maior parte das visitas; cuidavam dos enfermos;
tinham aulas especiais sobre como ser melhores
esposas e mães. Estávamos preocupados com
nossos jovens e tomamos providências especiais
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nesse sentido, dizendo: “Eles são os líderes de
amanhã”. Isto é verdade e é bom — mas e quanto
aos líderes de hoje, os homens? Enquanto os
homens de uma congregação não se entusiasma-
rem e trabalharem para o Senhor, todo e qualquer
programa de trabalho que essa congregação
assumir será enfraquecido.

Que tipo de homem precisamos ter na socieda-
de, na igreja e dentro dos nossos lares?

PROCURAM-SE HOMENS QUE SEJAM
CRISTÃOS — CRISTÃOS DE VERDADE

Em primeiro lugar, precisamos de homens
que sejam cristãos — cristãos de verdade. Alguém
disse, brincando, que ninguém se dará em
casamento no céu (Mateus 22:30) porque não
haverá homens suficientes ali. É óbvio que esta
não é a razão, mas sei o que essa anedota quer
dizer. Já conheci muitos maridos que pareciam
pensar que as palavras dos votos nupciais eram:
“Receba, Senhor, a minha esposa para amá-la,
honrá-la…”, em vez de: “Recebo você como
minha esposa…” Um pregador conhecido meu
sugeriu que a igreja tem “cunhados” demais.
Esse foi o seu modo irônico de se referir a maridos
cujas esposas eram cristãs, embora eles não.

Se você não é cristão, gostaria de incentivá-
lo, com todo o meu ser, a se tornar um cristão.
Incentivo você a fazer isto, acima de tudo, para
que a sua própria alma seja salva. Você não será
salvo com base na integridade de uma outra
pessoa. Paulo reforçou o fato de que “cada um de
nós dará contas de si mesmo a Deus” (Romanos
14:12).

Conta-se a história fictícia de um homem,
11 Uma passagem semelhante a esta encontra-se em

Jeremias 5:1.
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não-cristão, que teve um sonho. No sonho, ele
morreu e foi até as portas do céu. Quando tentou
entrar, o porteiro perguntou: “Quem é você?”
“Tenho certeza de que o senhor conhece a minha
esposa”, disse o homem. Ele citou o nome dela e
começou a contar ao porteiro como sua esposa
tinha freqüentado a igreja, estudado, orado, tra-
balhado e ajudado o próximo. Ele descreveu a boa
qualidade de cristã que ela era. “Mas você não
pode entrar no céu porque a sua esposa era uma
boa cristã”, disse o porteiro. O homem, então, pro-
testou: “Mas a minha mulher viveu a vida cristã
no meu lugar e ia à igreja no meu lugar”. “Muito
bem”, disse o porteiro, “agora ela foi para o céu
no seu lugar”. Você precisa tornar-se um cristão
por si mesmo, para que a sua alma seja salva.

Se você é pai, também deve se tornar um
cristão para ajudar a salvar as almas daqueles
que pertencem à sua família. Quer você admita,
quer não, você exerce uma tremenda influência
como pai — para o bem ou para o mal. Talvez
você não se oponha à sua mulher nem impeça
diretamente os esforços dela quando ela tenta
fazer o certo; mas, por simples negligência, você
pode anular a influência positiva que ela teria
sobre seus filhos. A influência que os homens
têm é enfatizada por toda a Bíblia, em passagens
como 2 Timóteo 2:2, onde Paulo disse a Timóteo:
“E o que de minha parte ouviste através de
muitas testemunhas, isso mesmo transmite a
homens fiéis e também idôneos para instruir a
outros” (grifo meu).

Por estar preocupado com você e com a sua
família, vou falar o mais claramente possível:
sem Cristo, você jamais será o homem que deve
ser; jamais será o marido que deve ser; jamais
será o pai que deve ser; jamais exercerá o tipo
certo de influência.

Certa vez, perguntaram a Platão2 : “O que é o
homem?” Ele respondeu: “Um animal de duas
pernas sem penas”3 . Você se diferencia dos
animais somente pelo fato deles terem quatro
pernas e você, duas? Você é diferente dos pássaros
somente porque eles têm penas e você não? Com
certeza, não! Você é, sim, superior aos animais
porque Deus lhe deu uma alma imortal (Ecle-

siastes 12:7). Ciente disso, você está vivendo como
se a sua alma um dia fosse deparar-se com Deus
no juízo (Apocalipse 20:11–15)? Você jamais será
tudo o que um homem deve ser enquanto não for
um homem cristão.

PROCURAM-SE HOMENS QUE SEJAM
PAIS — PAIS DE VERDADE

Em segundo lugar, precisamos de homens
que sejam pais, pais de verdade. Alguém pode
contestar, dizendo: “Mas eu sou pai”. Estou
usando a palavra com todas as suas implicações
bíblicas. Ter uma criança em casa não faz de você
um pai de verdade mais do que ter um livro em
casa faz de você um autor.

A Bíblia coloca uma responsabilidade pesada
sobre os que são pais: “E vós, pais4 , não provo-
queis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina
e na admoestação do Senhor” (Efésios 6:4; grifo
meu). Muitos crêem que a mãe é responsável por
tomar a liderança ao ensinar o que é certo aos
filhos, mas não é assim. Esse trabalho é do pai. O
pai, acima de todos, prestará contas pela forma
como seus filhos são criados.

Deus disse a Abraão: “Porque eu o escolhi
para que ordene a seus filhos e a sua casa depois
dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor
e pratiquem a justiça e o juízo” (Gênesis 18:19a).
Deus confiou a Abraão a liderança espiritual de seu
lar. Deus pode ter a mesma confiança em você?

Neste espetacular discurso de despedida aos
israelitas, Josué disse:

Porém, se vos parece mal servir ao Senhor,
escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a
quem serviram vossos pais que estavam dalém
do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em
cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos
ao Senhor (Josué 24:15; grifo meu).

Josué pôde falar em nome de toda a sua família.
Por quê? Porque ele estava disposto a cumprir
suas responsabilidades como pai.

Ser esse tipo de pai leva tempo. Desde quando
minha primeira filha nasceu, um dos meus alvos
básicos era gastar o tempo que fosse necessário
para criar meus filhos para serem cristãos fiéis.
Eu já tinha visto pregadores demais tão ocupados
em ajudar os outros que negligenciavam seus
familiares e, conseqüentemente, perdiam um ou
mais de seus filhos do reino do Senhor. Olhando12 Platão foi um filósofo da Grécia Antiga.

13 Platão, citado in Herbert V. Prochnow e Herbert V.
Prochnow, Jr., A Dictionary of Wit, Wisdom, and Satire
(“Dicionário de Perspicácia, Sabedoria e Sátira”). Nova
York: Popular Library, 1962, p. 172.

14 “Pais” aqui é o plural apenas de pai, não incluindo as
mães.
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para trás, posso lhe dizer que ser pai não é fácil.
Todo pai tem de se esforçar para arranjar tempo
(ou fazer o tempo) para estar com seus filhos.
Esse tempo é essencial.

Entendo que você é uma pessoa ocupada.
Talvez você esteja sobrecarregado com todas as
responsabilidades que a vida empilhou em cima
de você, mas não sacrifique os seus filhos no
altar do sucesso e da realização. Judas vendeu
seu Senhor por trinta moedas de prata. Quando
ele reconheceu o que fez, “retirou-se e foi
enforcar-se” (Mateus 27:5b). Hoje, muitos pais
estão vendendo os filhos por uma casa maior,
um carro melhor, um cargo mais influente5 .
Como vão se sentir quando finalmente reconhe-
cerem o que fizeram? Adaptando isto às conheci-
das palavras de Jesus: “Pois que aproveitará o
homem se ganhar o mundo inteiro e perder o seu
filho? Ou que dará o homem em troca do seu
filho?” (Veja Mateus 16:26.)

PROCURAM-SE HOMENS QUE SEJAM
LÍDERES — LÍDERES DE VERDADE

Em terceiro lugar, precisamos de homens
que sejam líderes — líderes de verdade. Com isto
não me refiro necessariamente a líderes públicos;
e sim a homens que estejam dispostos a assumir
a liderança em assuntos espirituais, seja numa
situação pública, ou particular.

Deus ordenou que os homens assumam a
liderança. O Espírito Santo deu qualificações
específicas para os presbíteros, ou bispos; e essas
qualificações limitam-se a homens (1 Timóteo
3:2; Tito 1:6). Quando o Novo Testamento fala
dos cultos públicos da igreja, as mulheres são
instruídas a “conservarem-se caladas” (1 Corín-
tios 14:34) e a não “exercerem autoridade de
homem” (1 Timóteo 2:12).

Quando pensamos nos grandes personagens
bíblicos, nossas mentes geralmente vão até
homens de destaque. Noé exemplifica coragem e
obediência. Abraão é um grande exemplo de fé.
Jó é um exemplo de paciência. José fornece um
exemplo de vida pura. O otimismo de Calebe
seria difícil de ser excedido. Davi nos ensina a
confiar em Deus. Após a ressurreição de Jesus,

Pedro providenciou uma liderança dinâmica. E
quanto a trabalhar arduamente, quem superaria
o exemplo de Paulo?

Não me entenda mal: não estou dizendo que
grandes mulheres não são mencionadas na Bíblia.
Algumas, talvez, até superem os exemplos
masculinos que eu citei. O que estou dizendo é
que, como regra, Deus escolheu homens para
serem líderes. Deus quer que os homens se
destaquem nas sendas do serviço e da utilidade;
Deus quer que os homens vejam o que deve ser
feito e verifiquem se foi feito.

Ao apresentar as razões por que as mulheres
devem ser submissas aos maridos, Paulo disse:
“Porque, primeiro, foi formado Adão, depois, Eva”
(1 Timóteo 2:13). Ele também escreveu que “o ho-
mem não foi criado por causa da mulher, e sim a
mulher, por causa do homem” (1 Coríntios 11:9).

A Bíblia ensina que, do ponto de vista da
própria Bíblia e da natureza, o homem deve
assumir a liderança; deixar de fazer isso seria
errado, não bíblico e contra a natureza. Não sei
por que esse é o plano de Deus. Tenho pensado
se Deus deu essa instrução porque a natureza do
homem é “deixar que alguém faça”. (Tenho
observado que em organizações que têm homens
e mulheres como membros, os homens geralmente
têm a tendência de deixar as mulheres assumirem
a liderança — e a maior parte do trabalho.)
Quaisquer que sejam as razões de Deus, a Bíblia
é clara ao afirmar que os homens devem ser os
líderes espirituais — na igreja e nos lares.

Quantas vezes os homens falham neste
quesito6 ! Consideremos a questão da freqüência:
tenho visto homens guiarem seus carros até o
prédio da igreja, deixarem suas esposas e filhos
saírem do carro, e depois voltarem para casa para
passar mais um domingo sem adorar a Deus.

Esta manchete apareceu num jornal da cidade
de Corpus Christi, no Texas: “Mãe na igreja, pai
dormindo e filho morto”. O artigo relatava a
morte de uma criança que foi deixada em casa
com o pai, enquanto a mãe participava do culto
na igreja. Em vez de cuidar da criança, o pai caiu
no sono, e o pequenino se enfiou num tanque de
água e se afogou. Uma tragédia ainda pior é que,
em nível espiritual, essa história se repete em

15 Alguns pais e mães racionalizam e dizem: “Ah, não
estou trabalhando todas as horas do dia e da noite por essas
razões. Estou fazendo isso para que os meus filhos tenham
uma vida melhor do que eu tive”. O resultado final é o mesmo:
estão negligenciando seus filhos.

16 Os exemplos dados são maneiras de os homens às
vezes deixarem de assumir a liderança na região onde
moro. Dê exemplos que sejam típicos na sua região.
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milhares de lares a cada domingo. Enquanto a
mãe está no culto de adoração, o pai está
dormindo e os filhos, morrendo espiritualmente
— porque a mãe não pode criá-los sozinha.

Analisemos a questão do ensino e do treina-
mento feitos em casa. Já observamos que a Bíblia
coloca esta responsabilidade exatamente nos
ombros do pai (Efésios 6:4). Apesar disso, alguns
filhos jamais ouviram seus nomes serem men-
cionados por seus pais numa oração.

E quanto ao trabalho para o Senhor? As
mulheres carregam uma multidão de responsabi-
lidades. Em algumas congregações, se as mulhe-
res não fizerem as visitas, não ajudarem os outros,
não tentarem alcançar os perdidos, essas tarefas
necessárias simplesmente não serão feitas.

Tenho amigos homens que ficaram incomo-
dados com o “movimento de liberação das
mulheres”. Reclamavam das “mulheres tomarem
a frente”. Ao mesmo tempo, pelo que qualquer
um podia ver, eles nunca tomavam a frente de
nada. Sim, alguns homens gostariam que todas
as mulheres fizessem exatamente o que eles
mandam, mas jamais aceitaram a responsabi-
lidade dada por Deus implícita no fato de serem
homens.

Um artigo provocatório, intitulado “Por que
Roma Caiu”, apareceu no jornal Oklahoman and
Times, da cidade de Oklahoma, algum tempo
atrás. Aqui está uma parte do artigo7 :

Dr. Maurice E. Linden, proeminente psi-
quiatra da Filadélfia, tem chamado a atenção
para a “restauração da liderança masculina”
nos Estados Unidos.

Numa conferência da imprensa, ele disse
que os Estados Unidos, assim como a Roma
antiga, estão passando por um “processo
hedonista que se rende à prosperidade”.

A prosperidade romana gerou uma mu-
dança do papel das mulheres, disse ele. Elas se
tornaram poderosas e agressivas às custas dos
homens… Ele chamou isso do início da queda
do Império Romano.

Duvido que o Dr. Linden estivesse certo. Muitos
de nós queremos os privilégios de sermos homens
sem aceitarmos as responsabilidades. Que Deus
ajude cada pai a tomar posse do lugar certo de
líder no crescimento espiritual de sua família.

CONCLUSÃO
Ainda não esgotamos a lista de qualidades ne-

cessárias aos homens de Deus. Alguém compilou
esta lista de “Os Dez Homens Mais Procurados”8 :

11. O homem que coloca os negócios de Deus
acima de qualquer outro negócio.

12. O homem que leva seus filhos aos cultos,
em vez de mandá-los sozinhos.

13. O homem que esteja disposto a ser o
exemplo certo a todos que o conhecem.

14. O homem que pensa mais na sua aula
bíblica do que em seu sono de domingo de manhã.

15. O homem que meça seus ganhos pela
sua prosperidade e não pelo que ele tem no
bolso.

16. O homem que vai aos cultos de adoração
por causa de Cristo, e não por causa de si mesmo
ou de alguém.

17. O homem que tem uma paixão por
ajudar, em vez de ser ajudado.

18. O homem que vê suas próprias faltas
antes de ver as dos outros.

19. O homem que tem uma mente disposta,
em vez de uma mente brilhante.

10. O homem que é mais preocupado em
ganhar almas para Cristo do que em obter honra
humana.

O desafio que estou apresentando é que
“sejamos esses homens”. Quando Davi estava
dando suas últimas admoestações a Salomão,
seu filho, ele disse: “Coragem, pois, e sê homem!”
(1 Reis 2:2b; grifo meu). Primeira Coríntios 16:13
dá a seguinte exortação: “Sede vigilantes, perma-
necei firmes na fé, portai-vos varonilmente,
fortalecei-vos” (grifo meu).

Que Deus nos ajude como homens a nos
comportarmos como homens — a assumirmos a
liderança assim que nos tornarmos cristãos. Que
assumamos a liderança em guiar nossos lares
para mais perto do Senhor. Que assumamos a
liderança em tudo o que é bom e certo9 . ❏

17 Como regra, tentamos evitar distintamente ilustra-
ções norte-americanas em nossas publicações. Minha
impressão, porém, é que a falta de liderança masculina não
se limita aos Estados Unidos. As afirmações publicadas no
jornal podem se aplicar a muitas outras sociedades do mundo.

18 O título dessa lista deriva-se do fato de que agências
de investigação a serviço da lei emitem às vezes uma lista
dos dez criminosos “mais procurados”. Esta lista espiritual
foi impressa em boletins de igrejas, anos atrás, sob autoria
anônima.

19 Se quiser encerrar o sermão com um convite aos não-
cristãos ou a irmãos afastados da comunhão, encoraje
primeiro todos os homens presentes a atenderem ao Senhor
naquilo que for necessário. Depois, amplie o seu convite
incluindo todos os demais presentes.
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NOTAS PARA PREGADORES E
PROFESSORES

Se você gosta de recursos visuais, aqui está
uma idéia. Faça um cartaz semelhante ao modelo
abaixo. Tampe as palavras “Pais”, “Líderes” e
“Cristãos” com uma tira de papel. E cole uma
folha de papel com um grande ponto de interro-
gação sobre a palavra “Você” no alto do cartaz.

À medida que apresentar a lição, retire em
ordem as tiras de papel de cima das palavras
“Pais”, “Líderes” e “Cristãos”. Ao encerrar, re-
tire a folha com o ponto de interrogação e enfatize
que “Deus quer que VOCÊ seja um pai e líder
cristão”.

Um Chamado para Homens

Na antiga publicação da década de 20, Lon-
don Times, apareceu o seguinte anúncio em um

VOCÊ

PROCURAM-SE HOMENS

que sejam

PAIS
e

LÍDERES
CRISTÃOS

Esta idéia também pode ser usada com um
retroprojetor.

pequeno quadrado:

Procuram-se Homens
Para uma viagem arriscada. Salário baixo, frio
intenso, muitos meses de completa escuridão,
perigo constante, retorno seguro duvidoso.
Honra e reconhecimento em caso de sucesso.

Sir Ernest Shackleton

Não havia nenhum incentivo adicional, ape-
nas a assinatura de um famoso explorador da
Antártica. De toda a Inglaterra, choveram respos-
tas e propostas.

Hoje, Jesus está chamando homens e mulhe-
res que estejam dispostos a fazer qualquer
sacrifício necessário. “Então, disse Jesus a seus
discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si
mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me”
(Mateus 16:24).

Extraído do boletim semanal,
“The Geraldine Voice”, da igreja Geraldine,

na cidade de Oklahoma, E.U.A.

Homens Também

Uma nota publicada no Houston Post falava
de um homem de trinta e oito anos que morreu,
deixando esposa e quatro filhos. O que tornava
essa notícia digna de nota era o fato de que o
jovem pai e marido morrera de poliomielite,
uma doença que poderia ser evitada se ele tivesse
obedecido às autoridades médicas. O amor que
ele tinha pela família fez com que ele insistisse
para que todos tomassem a vacina contra po-
liomielite, mas ele julgou ser desnecessário ele
mesmo tomar a vacina. Ele pensava que era só
para as mulheres e crianças.

Por maior que seja essa tragédia, ela não é
maior do que o homem que pensa que religião é
só para mulheres e crianças.

Extraído do boletim semanal
da igreja em Yukon, Oklahoma, E.U.A.
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