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Na convivência em família, cada um 
tem um papel a desempenhar. Seja de 
maneira ampla ou nos mínimos deta-
lhes, todos temos funções. Para o ado-
lescente que tem irmãos, as tarefas do 
lar costumas ser divididas entre todos. 
É tarefa do mais velho colocar o lixo 
para fora, por exemplo. Claro que esse 
exemplo se refere às ordens menores, 
às condições que garantem a boa con-
vivência em família. Agora, quando se 
compreende isso de forma mais ampla, 
olhando para os pais, tanto o homem 
quanto a mulher receberam de Deus 
atribuições. 

A mulher foi criada por Deus, den-
tre outras coisas, para ser a ajudadora 
do seu marido (Veja em Gn 2.18) e, ao 
mesmo tempo, o Senhor definiu a mis-
são do homem como cabeça (ou gover-
no) do lar. Além disso, a Palavra de Deus 
também aponta para outros deveres do 
marido, como: amar a esposa (Ef 5.25); 
ser amante da esposa (1 Co 7.3-5); ser 
provedor (Gn 2.15); ser protetor (Gn 
2.15). Nesse sentido, é possível afirmar 
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que os homens têm grande importância 
no estabelecimento do lar e da socieda-
de como um todo; por isso, ao longo da 
história, vêm sendo atacados. 

Durante muito tempo, o ataque aos 
homens era restringido a dizimá-los. 
Seja por meio de guerras ou por ordens 
expressas de matar os meninos da na-
ção. Matar os homens sempre foi sinô-
nimo de dominação. Quando um povo 
vencia a guerra, ganhava as mulheres, 
as crianças e todos os despojos apenas 
após acabar ou minimizar o número de 
homens. Isso acontecia porque o ho-
mem sempre esteve ligado à proteção; 
desse modo, atacá-los tornava mais fá-
cil dominar aquele povo. Há, pelo me-
nos, dois relatos bíblicos de momentos 
históricos em que os homens sofreram 
ataques diretos apenas por terem nas-
cido com esse sexo. Vejamos:

Época de Moisés - Como estratégia 
para enfraquecer o povo e para que Is-
rael não se tornasse um grande exérci-
to, o rei mandou matar todos os filhos 
dos Hebreus. Veja: “o qual disse ao seu 
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povo: Eis que o povo dos filhos de Isra-
el é muito e mais poderoso do que nós. 
Eia, usemos sabiamente para com ele, 
para que não se multiplique, e aconte-
ça que, vindo guerra, ele também se 
ajunte com os nossos inimigos, e peleje 
contra nós, e suba da terra.(...) E o rei 
do Egito falou às parteiras das hebreias 
(das quais o nome de uma era Sifrá, e 
o nome da outra, Puá) e disse: Quan-
do ajudardes no parto as hebreias e as 
virdes sobre os assentos, se for filho, 
matai-o; mas, se for filha, então, viva.”, 
Êxodo 1.9,10,15,16.

Época de Jesus - Com o intuito de 
impedir que um novo rei se estabele-
cesse em seus domínios, o rei Herodes 
mandou matar toda uma geração de 
meninos. Esse fato foi profetizado por 
Jeremias, conforme o relato bíblico de 
Mateus. Veja: “Então, Herodes, vendo 
que tinha sido iludido pelos magos, ir-
ritou-se muito e mandou matar todos 
os meninos que havia em Belém e em 
todos os seus contornos, de dois anos 
para baixo, segundo o tempo que dili-
gentemente inquirira dos magos”, Ma-
teus 2.16.

Nos dias atuais, esses ataques aconte-
cem de outras formas. Sabendo da im-
portância da autoridade dada por Deus 
ao homem, o inimigo tem usado outras 
estratégias para enfraquecer a sociedade. 
Uma das táticas utilizadas hoje é atenuar 
o potencial masculino. Não vemos ho-
mens sendo mortos em massa como no 
passado, mas sim tendo sua importância 
familiar e social banalizada. Uma geração 
de homens com sua mentalidade molda-
da para longe do que a Bíblia afirma. É im-
portante que os homens entendam seu 
papel e consigam cumprir os encargos de-
terminados por Deus. Segundo uma pes-
quisa feita pelo instituto Barman (EUA): 
“Quando uma criança vai para a igreja, 
em 2% dos casos a família a acompanha; 
quando a mulher vai para a igreja, em 17% 
dos casos a família a acompanha; quando 
o homem vai para a igreja, em 93% dos 
casos a família o acompanha”, tudo isso 
em termos de conversão. Esses dados 
demonstram o quanto é importante que 
o homem assuma sua responsabilidade, 
temendo a Deus e andando em Seus ca-
minhos, para que sua casa seja guiada a 
repetir seus passos.
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