
MANDATO CULTURAL 
 

        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 na qualidade de mordomos. Não somos donos da 

criação, nossa missão é preservar e cuidar do "jardim" do Criador.  

        O teólogo Mauro Meister deixa algumas perguntas importantes para tratar do problema da 

quebra do Mandato Cultural: 

1.Como os cristãos podem e devem relacionar-se com o que tem acontecido no nosso mundo? 

2.Quais devem ser os nossos limites e a nossa influência na cultura em que vivemos? 

3.O que de fato tem acontecido com os cristãos na modernidade? 

        Como fundamento inicial, o discípulo de Jesus deve conhecer a sua cidadania: "Eles continuam 

no mundo...Eles não são do mundo" ( João 17: 11,16). Como discípulos, somos cidadãos dos céus, mas as 

nossas "credenciais" para lá ainda não chegaram, e enquanto estamos aqui temos responsabilidades e 

muito o que fazer, sem no entanto esquecermos de que temos uma cidadania celeste. Não se trata de 

alienação ou soberba espiritual, estamos falando de identidade, nossos valores internos que nos 

definem. 

        Nossa identidade bíblica nos impulsiona para o cuidado com a plenitude da vida, para o 

comprometimento com a ecologia, para o patrocínio de modelos sustentáveis, para o combate de 

ideologias que promovam o ódio e a intolerância e assim, nos tornarmos construtores de um mundo 

melhor. Não podemos desistir de construir o que os egoístas destruíram e ainda continuam destruindo. 

        Sempre houve muita tensão nesta difícil relação do discípulo com a cultura em que ele está 

inserido. A cultura que confrontamos é quase totalmente submissa ao que Philip Reiff chamou de 

"triunfo do terapêutico". A questão crucial muda de "O que é verdadeiro?" para "O que me faz sentir 

bem?". Essa tendência cultural se desenvolve durante as décadas passadas, mas alcançou proporções 

épicas nos últimos anos. Assim, melhoria da "autoestima" é tudo que permanece como alvo da maioria 

das abordagens educacionais e teológicas, nas quais categorias como pecado são rejeitadas como 

opressivas e prejudiciais à autoestima. A melhoria da autoestima é tudo que permanece como intacta, 

mesmo que a cultura pós-moderna produza indivíduos incertos quanto à existência da verdade.  

 

Questões para discussão em pequenos grupos: 

Como devemos nos relacionar com a "cultura" ? 

Como devemos proclamar e defender um evangelho que declara às pessoas que elas são 

pecadoras e necessitam de um único salvador? 

Será que somos diferentes do modelo cultural ao nosso redor? 

Quais as realidades em nossa cultura o deixam profundamente triste? Como você reage a elas? 

 

         



 


