
 

 

Seja homem! 
 7 de julho de 2015 

O Rei Davi pressentia seus últimos dias de 

vida e por uma preocupação como pai e como rei, chama seu filho Salomão e lhe dá dois 

conselhos: “Esforça-te” e “seja homem”. 

No primeiro conselho, Davi esperava que seu filho tivesse visão de futuro, disposição para 

empreender algo novo. Esforçar-se em assumir e conduzir o reino de forma adequada, 

inteligente e audaciosa. Significava que Salomão não teria moleza, mas que deveria 

trabalhar. 

Quanto ao segundo conselho, Davi não estava duvidando da masculinidade ou da virilidade 

de Salomão. Certamente a preocupação de Davi estava no fato de Salomão AGIR como 

homem em suas atitudes para com as pessoas em geral. 

Ser homem começa por conscientizar-se de que nasceu homem (macho), e que isso implica 

em enormes diferenças de uma mulher, ao passo em que seu interesse deve ser por mulher 

(feminino). 

Ser homem não somente tem a ver com masculinidade, mas com respeito e dignidade, 

honra e caráter, justiça e equilíbrio. 

Ser homem é ter uma só palavra, evitar a mentira e falar a verdade. 

Ser homem é exercer a autoridade pelo exemplo. 

Ser homem é viver cada papel com dignidade: 
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Como filho, olhando com o devido respeito para aquele que o gerou; 

Como marido, tratando com amor e respeito aquela que escolheu para viver ao seu lado; 

Como pai, cuidando, ensinando e suprindo com responsabilidade os seus filhos; 

Como sogro, respeitando aquele(a) que assume a parceria de vida com o(a) filho(a). 

Como avô, continuando a ajudar no cuidado de sua descendência; 

Ser homem é amar sua mulher como a si mesmo, como ensina a Palavra de Deus. 

Ser homem é ter o cuidado consigo mesmo. 

Ser homem é cuidar bem de sua família. 

Ser homem é ter a dignidade de admitir seus erros, arrepender-se e corrigir-se. 

Ser homem é desejar agradar a Deus em tudo, sendo fiel a Ele todos os dias de sua vida. 

Isso é o que Deus espera de nós, HOMENS, para vivermos de forma que o agrademos. 

 

Por: Mauro Sanches 
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