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SEXTO MANDAMENTO

Pe. Jucimar Bitencourt 

Fazendo uma releitura deste 
sexto mandamento da Lei de 
Deus, podemos dizer que a 
sua preocupação é o de colocar 
homem e mulher em pé de 
igualdade, com seus direitos 
e deveres. A organização da 
sociedade no tempo do Faraó, 
para que possamos recordar, 
era em forma de pirâmide: em 
cima ,o faraó, depois, os reis e 
os fiscais e por último, o povo 
escravizado. Nas famílias, o 
mesmo sistema desigual era 
fortalecido: o homem no topo 

Não cometerás adultério (Ex20,14)
e a mulher e os filhos estavam 
abaixo. A mulher não tinha 
os seus direitos respeitados. 
Sendo assim, imaginamos 
q u a n t o s  a b u s o s 
aconteciam por parte 
d o s  h o m e n s  e m 
relação às mulheres. 
Cremos que este 
relacionamento não 
é coisa do passado 
e cada vez mais este 
sexto mandamento 
vem à tona. Hoje, o 
homem pode tudo, 
a mulher não pode 
nada. O machismo 
presente na v ida 
da humanidade é 
revoltante. Muitas 
vezes disfarçado de ciúme, 
as exigências são cada vez 
maiores. Existem casamentos 
que são verdadeiras torturas 

e prisões, justificados por 
uma cultura horrorosa trazida 
através dos séculos. O sexto 
mandamento nos propõe a 

mudança de mentalidade, 
onde a igualdade nas relações 
prevaleça. Antigamente, desde 
o Antigo Testamento, não era 

considerado adultério quando o 
homem tinha um relacionamento 
com uma mulher não casada. 
Para a mulher,  qualquer 

r e l a c i o n a m e n t o  e r a 
adultério. O mandamento 
vem transformar esta 
mentalidade, já que não 
faz distinção entre homem 
e mulher. A nenhum dos 
dois é permitido ser infiel.  
No l iv ro do Gênesis , 
encontramos: “Deus criou o 
ser humano à sua imagem. 
À imagem de Deus o criou: 
homem e mulher os criou!” 
(Gn 1,27). Somos figuras 
vivas de Deus e nesta 
igualdade, unidade, que se 
manifesta o rosto de Deus. 

O sexto mandamento também 
contempla a infidelidade para 
com o nosso Deus que nos ama 
e nos quer felizes. Cometer 

adultério contra Deus é não 
seguir o seu ensinamento, a sua 
palavra de vida. São muitas as 
nossas infidelidades para com 
Ele. Os nossos pecados são 
muitos, mas, reconhecemos 
que  o  Amor  de  Deus  é 
infinitamente maior do que 
todos eles. Quando agimos com  
infidelidade, desrespeitamos 
os outros e a Deus. Podemos 
mudar de vida, desde que nos 
arrependamos sinceramente e 
busquemos o perdão de Deus.

ASCENSÃO DO SENHOR
A ESCATOLOGIA DA GLORIFICAÇÃO DE JESUS CRISTO

Rodrigo Stefanini 
Françoia  

Seminarista

A Igreja expressa sua 
fé na formula do Creio, em que 
diz: “Ressuscitou dos mortos, 
subiu aos céus, está sentado 
à direita do Pai”. Ela, esposa 
de Cristo, caminha na terra 
com a missão de conduzir 
a humanidade ao Reino de 
Deus.  Aos doze dias do mês 
de maio, a Igreja nos convida a 
celebrarmos a Solenidade da 
Ascensão do Senhor. Diante 
dos olhos dos Discípulos, Jesus 
realiza seu último sinal na 
Terra após sua ressureição. 
O Senhor, ao subir ao céu, 
não abandona a humanidade, 
não deixa o ser humano 
lançado ao nada, sozinho, pelo 
contrário, continua presente 
na vida e na história de seu 
povo, uma vez que prometeu 
que estaria presente “até a 
consumação dos séculos” (Mt 
28, 20). Sentimo-nos ainda 
mais encorajados a professar 
que Jesus Cristo é o “Emanuel”, 
“o Deus conosco”, com o que 
encontramos na Carta aos 
Hebreus: “Sem desânimo, 
continuemos a afirmar nossa 

esperança, porque é fiel quem 
fez a promessa”. A Ascensão 
do Senhor impele-nos a buscar 
as coisas que vem do alto. 
Quando Jesus sobe ao céu, os 
discípulos ficam olhando para 
o alto e, mesmo depois que 
o Cristo desaparece em meio 
às nuvens eles insistem em 
continuar lá. Buscar as coisas do 
alto não significa que devemos 
ficar estáticos, esperando que 
as coisas venham até nós. O 
Messias envia os discípulos a 
testemunharem a ressureição, 
anunciarem o perdão e a 
m ise r i có rd ia ,  e  a  se rem 
promotores da vida, garantindo 
a todos, a dignidade de filhos e 
filhas de Deus. Assim como os 
discípulos, também nós, cristãos 
batizados, somos enviados 
a esse mesmo propósi to. 
Caminhamos rumo ao Reino 
de Deus, esse reino não é algo 
acima do céu, das estrelas, é 
algo digno, é o próprio Senhor 
que acolhe toda a humanidade, 
unindo-nos a Deus de uma 
vez por todas. Jesus, ao vir ao 
mundo, tem o compromisso de 

conduzir os seres humanos 
a Deus, é o Bom Pastor, em 
seu coração há o profundo 
desejo de dirigir as ovelhas 
que tanto ama, levando-as 
novamente ao aprisco. Com sua 
elevação ao céu, ao subir, Ele 
apresenta a todos o caminho, 
a direção à qual nós somos 
convidados a trilhar, para que 
na convivência amorosa com 
Deus, encontremos a realização 
plena de nossa existência. O 
céu é podermos participar da 
vida de Deus de uma forma 
simples, mas plena, livres das 
limitações e dificuldades da 
Terra, é a relação transparente 
entre Cr iador e cr iatura. 
São Leão Magno, expressa 
entusiasmado: “A ascensão 
do Cristo é a nossa ascensão; 
já que o corpo é convidado a 
elevar-se até a glória em que 
o precedeu a cabeça, vamos 
cantar nossa alegria, expandir 
em ação de graças todo o 
nosso júbilo. Hoje, não apenas 
conquistamos o paraíso, 
mas, no Cristo, penetramos 
nos mais altos céus”.Aqui, 
São Leão Magno expressa 
exatamente a ideia de que 

Jesus nos aponta o caminho 
a ser seguido. A Cabeça, que 
é Cristo, antecedeu a glória, 
elevou-se aos céus, e nós, a 
Igreja, corpo místico de Cristo, 
é convidada a caminhar com 
destino à mesma glória em que 
a Cabeça se encontra, uma 
vez que o corpo é totalmente 
dependente da cabeça. A 
Ascensão é manifestação da 
glorificação de Cristo junto 
ao Pai, nossa herança de fé 

adquirida por sua ressureição. 
Os cristãos são herdeiros desse 
tesouro celestial, de modo que 
a Ascensão do Senhor é uma 
antecipação daquilo que há 
de acontecer com cada cristão 
que, na esperança pascal da 
fé, adormecem em Cristo para 
a vida futura, a vida eterna. 
Isso é o que, em suma, define 
a escatologia (fim dos tempos) 
da glorificação de Jesus Cristo.


