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PREFÁCIO à 3ª EDIÇÃO  

 

A proposta desta edição é trazer à reflexão todos aqueles que amam a 

instituição da família e têm o desejo de vê-la resistir a estes tempos difíceis, 

onde todos os temas que a tocam tem sido desvalorizados.  

 

Tenho a convicção de que todo o cenário atual referente às questões como 

ideologia de gênero, casamento “aberto”, poliafetividade, entre outros temas, 

passam inevitavelmente pela degradação gradual do conceito bíblico de 

aliança conjugal e consequentemente da família, ao longo da história 

humana. 

 

Há um desenho divino para a família. Há um modelo bíblico. A restauração da 

sociedade começa e passa pela restauração da Igreja, no tocante aos 

princípios. A família é a base da sociedade, e também é a base da Igreja de 

Cristo. Somente quando os chamados cristãos se voltarem à Palavra, às 

antigas veredas, ao desenho de Deus, poderemos ver milagres de restauração 

de vidas, de casamentos, da identidade de pessoas e um caminho inverso 

sendo trilhado, contra a maré de destruição que hoje vemos. 

 

A ideia vendida pelos meios de comunicação, e até mesmo pelos governos 

atualmente, é: “onde existe amor, existe família”. Isso é uma tentativa de 

redefinir um padrão estabelecido por Deus; é o mesmo que dizer que o amor 

santifica um relacionamento, seja ele de que tipo for ou quem quer que 

envolva. A verdade é que “o amor” por si só, não torna um relacionamento 

lícito diante de Deus. 

 

Se você acredita no potencial divino da família como instituição, quero 

encorajá-lo a continuar crendo! O objetivo deste livro não é persuadir ou 

debater questões, mas apresentar verdades bíblicas pouco pregadas. Busquei 

fazê-lo com a maior clareza e amor possíveis, consciente das controvérsias 

acerca de um tema tão delicado.  

 

Que essa leitura possa provocá-lo e inspirá-lo a se aprofundar no tema, e a 

buscar maior revelação sobre os pensamentos de Deus acerca da família, pois 

definitivamente os pensamentos Dele são muito mais altos e melhores do que 

os nossos! Boa leitura! 
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INTRODUÇÃO 

 

Iniciei este estudo das Escrituras em 2003, quando no início de nosso 

ministério pastoral, meu marido e eu começamos a nos deparar com diversas 

circunstâncias de separação de casais. Desejando entender mais 

profundamente o assunto, desde então, tenho estudado ininterruptamente 

sobre a aliança e a fidelidade no casamento esperada por Deus com relação a 

nós, Seu povo.  

  

Estamos convencidos de que a aliança conjugal não é um assunto encarado 

com simplicidade no meio cristão, pois, se fosse tão simples, não existiriam 

tantas visões a respeito. Deste modo, para estudar o tema colocamos como 

padrão de interpretação e filtro para as informações a santidade e seriedade 

extremas de Deus com relação aos conceitos de aliança e fidelidade, Dele 

próprio para com Seu povo. 

 

Logo no início dessa busca o Senhor nos convenceu da posição bíblica sobre a 

irrevogabilidade e indissolubilidade do casamento de um cristão diante de 

Deus, e que, a um filho de Deus que sofre o infortúnio da separação e 

divórcio, a Bíblia dá duas opções claras: a reconciliação com o cônjuge ou a 

consagração de sua vida a Deus, sem casar-se novamente.  

 

Temos recebido em nosso ministério, inúmeros casos de pessoas que já sendo 

cristãs, separaram-se de seus cônjuges. Salvo raras exceções, estas pessoas 

vieram de igrejas que aceitam o divórcio e novo casamento de pessoas já 

convertidas. Temos ministrado estas vidas, e muitas têm recebido de bom 

grado esta palavra sobre a aliança irrevogável, as quais são unânimes em 

dizer: “se eu tivesse sido claramente instruído de que um novo casamento é 

adultério, eu teria lutado pelo meu casamento até o fim”. Pessoas que 

tomaram decisões baseadas numa opção aparentemente mais fácil no 

momento da dor e, por fim, encararam sua situação de forma natural, como 

“vítimas do cônjuge”, e não sob a ótica espiritual, o que resultou em 

destruição, roubo e morte de suas famílias. 

 

Espíritos de confusão e de engano, juntos a muita religiosidade, têm atuado 

de uma maneira feroz para distorcer a Palavra de Deus nas igrejas.  
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Isso fica ainda mais claro quando vemos líderes que deixam seus cônjuges e 

assumem novos casamentos, não apenas desconsiderando o ensino bíblico 

sobre casamento, mas também sobre o episcopado. Temos recebido muitas 

pessoas feridas de igrejas onde aconteceu o divórcio e o novo casamento de 

um ou do casal de pastores, e notamos que todas estas pessoas têm extrema 

dificuldade de se submeter à autoridade espiritual e pastoral e confiar em 

nossa integridade na Palavra.  

 

Sabemos que antes de toda onda de avivamento há uma restauração de 

verdades bíblicas. Um verdadeiro avivamento não consiste apenas em 

sinais sobrenaturais, mas principalmente no arrependimento e retorno das 

pessoas ao temor do Senhor e da Sua Palavra; portanto não é de se 

estranhar a ação contundente para impedir esta restauração nos nossos dias 

e a deterioração da instituição da família.  
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CAPÍTULO 1 

O DIVORCIO DO INCRÉDULO  

X  

O DIVORCIO DO CRISTÃO 

 

Constatamos que há atualmente duas posições predominantes acerca do 

entendimento sobre divórcio e novo casamento no meio cristão:  

 

 A primeira posição (denominada “visão permanente”) assume que a 

Bíblia não aceita em hipótese nenhuma o divórcio, e que não permite o 

novo casamento de qualquer pessoa (independentemente se o divórcio 

ocorreu no tempo da incredulidade ou não). Ou seja: alguém que se 

divorciou sendo ainda incrédulo e ignorante quanto à Palavra de Deus, ao 

se converter, deveria permanecer sem se casar até que o ex-cônjuge 

viesse a falecer. 

 

 A segunda posição assume que, embora o divórcio seja odiado por 

Deus, em algumas circunstâncias, mesmo que a pessoa já seja cristã na 

ocasião da separação, o novo casamento de um cristão não seria 

incompatível com a Palavra. 

 

É importante dizer que consideramos intocável e personalíssima a 

responsabilidade espiritual de cada pastor sobre o rebanho que lhe foi 

confiado, e temos a clareza de não julgar os entendimentos diferentes do 

aqui exposto acerca deste tema, pois cada pastor dará conta de seus 

filhos espirituais a Deus (Hb 13.17).  

 

Certamente cada caso deve ser ouvido e avaliado, pois os casos são 

diferentes em suas histórias, porém devemos ser irredutíveis no tocante à 

Bíblia; pois ela é absoluta, para todos os casos. Entendemos que cada 

pessoa caminha com Deus “sob a luz que tem”. O Senhor vai revelando 

mais profundamente cada assunto em Sua Palavra à medida que 

buscamos e nos abrimos, e quanto mais conhecemos e entendemos, mais 

seremos cobrados (Tg 3.1). 
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Nestes anos de ministério, encontramos pouca abordagem semelhante à 

que temos entendido ser a real posição bíblica, a qual nos esforçamos 

para expor nesta obra. O tema aqui exposto não se trata de uma doutrina 

humana, nem de nossa opinião, que não tem valor algum, mas sim de um 

princípio do Reino de Deus: o princípio da indissolubilidade da 

aliança em Cristo, que é uma condição indispensável para que as 

famílias e consequentemente a Igreja, vivam o Evangelho de Cristo na Sua 

plenitude nos últimos dias.  

 

É certo que embora a Palavra de Deus seja aplicável a todos os homens, 

um incrédulo a desconhece e, automaticamente, a desconsidera. Dada a 

aplicação dos princípios espirituais a todas as pessoas, toda a destruição 

espiritual e emocional que um divórcio produz, certamente virá sobre a 

vida de um divorciado, crendo ele, ou não, na Palavra de Deus.  

Entretanto, o Senhor levou-nos a entender que o divórcio de um incrédulo 

deve ser encarado e tratado de maneira diferente do divórcio de um 

cristão, pelas razões apresentadas a seguir, de acordo com as duas 

posições predominantes, existentes atualmente. 

 

A) CONSIDERANDO A PRIMEIRA POSIÇÃO: uma pessoa que se 

separou/divorciou, ainda que no tempo incredulidade, não poderia 

casar-se novamente, em hipótese alguma, pois o casamento seria uma 

aliança única em toda a vida de uma pessoa. 

 

 Os adeptos da visão permanente argumentam que Deus considera o 

voto feito pelo incrédulo diante da autoridade civil e/ou sacerdote de seita 

religiosa, e participa deste momento. É certo que Deus está presente, já 

que a onipresença Dele sobre a Terra é um fato inquestionável (Sl 139.7).  

 

É difícil, entretanto, crer que se a Bíblia chama uma pessoa que não tem o 

Seu temor de “néscio” (Sl 14.1, Sl 53.1, Rm 1.28-31), o Senhor estaria 

necessariamente em concordância, endossando e selando votos feitos 

por alguém que desconhece Sua Pessoa e Sua Palavra.  
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Se é que podemos chamar de voto ou juramento perpétuo, algo que no 

momento da concepção já tem embutida a cláusula da “separação ou 

comunhão” dos bens, resguardando os direitos individuais “em caso de” 

separação ou de uma eventual descoberta de que a união foi um engano. 

De fato, muitos declaram abertamente, de antemão: “vou me casar e se 

não der certo, separo”. 

 

 Um outro argumento desta posição é o de que o juiz de paz de um 

cartório é uma autoridade constituída por Deus (baseado em Rm 13) e 

determina o estado civil do homem. Realmente os cartórios têm poder civil 

para casar e descasar, no entanto, em muitos países e no Brasil, estes 

mesmos cartórios também oficializam uniões contrárias à Palavra de Deus, 

como por exemplo, de pessoas do mesmo sexo ou poligamias. Isto é: o 

fato de estarem investidos de autoridade civil não significa que estejam 

necessariamente realizando cerimônias de pessoas unidas por Deus, pelo 

fato de serem uniões heterossexuais. 

 

Parece mais coerente com a Palavra de Deus entender o casamento de 

um incrédulo como uma vontade permissiva do Senhor, que 

logicamente deseja que todos os casais sejam alcançados e salvos 

(1 Tm 2.4), e seus conceitos a respeito do casamento sejam restaurados. 

Da mesma sorte que não é da vontade do Senhor que nos envolvamos em 

nenhum outro tipo de aliança (ex.: amizades, sociedades, etc.) sem 

considerar os princípios nela envolvidos, mas Ele permite, até que 

conheçamos Sua verdade e possamos nos alinhar. 

 

Dizer, no entanto, que “foi Deus quem uniu” todos os casais, mesmo os 

que ignoram a Sua Palavra (e podem ter se unido por uma série de 

motivações erradas muito diferentes do amor), parece incompatível com 

as Escrituras. Em muitos casos, o que observamos é que impulsionados e 

motivados por promiscuidade, lascívia, paixões avassaladoras, 

manipulação, rejeição, dependência emocional e confusão, muitos casais 

se casam. Em pouco tempo, o amor deixa de ser cego, a venda dos olhos 

cai, e o casal então percebe que cometeu um grande equívoco ao se casar. 

O final dessa história todos nós já conhecemos.  

 

 



 
 7 

 

 

Ora: 

 

 Se o divórcio é parte da estratégia do inferno (logo, uma 

estratégia espiritual) para destruir famílias e padrões divinos na 

sociedade, como poderia um incrédulo lutar espiritualmente se 

ele não conhece a Deus e Seus princípios? 

 

O mais esperado é que desconhecendo (e até mesmo negando) a 

existência do mundo espiritual, um incrédulo tome atitudes práticas, 

como a de romper o contrato civil feito com o cônjuge. Por sinal, uma 

das características de uma geração que anda fora da Palavra de 

Deus é a infidelidade nos contratos (Rm 1.31). 

 

 Um outro ponto contraditório é o seguinte: quando não havia 

uma autoridade civil, ou cerimônia para oficializar a união, a união 

conjugal não era simplesmente a coabitação do casal (ou sexo)? (Gn 

4.1, Gn 4.17) 

 

Certamente entendemos que um homem poderia “conhecer” ou coabitar com 

uma mulher sem que se tornasse sua esposa (como em Gn 16.4, Gn 30.4), 

ou seja: sem assumir um compromisso conjugal. No entanto, mesmo em 

fornicação ou prostituição, Deus chamou a relação sexual de “ato de tornar-se 

uma só carne” com quem quer que seja (1 Co 6.16), porém, vinculou o 

casamento não apenas ao sexo, mas também ao ato de “deixar pai e mãe 

para assumir com o cônjuge uma aliança”, um compromisso familiar (Gn 

2.24). Logo, ainda que a intimidade sexual sem compromisso sempre tenha 

existido, de qualquer maneira esta continuou e continua sendo até hoje a 

forma que Deus criou para unir o casal conjugalmente. 

 

 Ora, se biblicamente o sexo é algo absolutamente ligado ao casamento, 

o que dizer das pessoas que se tornaram uma só carne com vários 

parceiros durante a vida, mas nunca se casaram no civil? Não poderiam 

casar-se após a conversão? 
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Esta primeira posição defende que só deve ser considerado como uma só 

carne aquele parceiro com quem o outro, mesmo que na sua ignorância 

espiritual (e talvez movido(a) por uma motivação totalmente errada), fez 

um contrato nupcial em cartório.  

 

Ressalto que não estamos declarando de forma alguma que o 

casamento de alguém que não é cristão é ilegítimo, porém é 

fundamental refletir acerca destes pontos, para entender que:  

 

A total ausência de entendimento da seriedade do plano de Deus para a 

família, tornou o casamento um ato contratual em vez de ser a aliança 

perpétua que Deus planejou. 

 

Casamentos sem os fundamentos espirituais designados por Deus (pureza 

sexual pré-conjugal, benção dos pais, benção sacerdotal, etc.), têm pouca 

chance de fazer frente a tantas pressões contrárias, não só espirituais, mas 

emocionais e culturais. Ainda que bem intencionados, sem fundamentos, são 

como casas edificadas sobre a areia. 

 

 

“Quando os fundamentos são destruídos, 
que pode fazer o justo?” (Sl 11.9) 

 
 
 

 

Daí partimos para o entendimento de que: se alguém se separou na 

incredulidade, desconhecendo a Palavra e, se converte depois da 

separação, esta pessoa é uma nova criatura (2 Co 5.17), e a palavra diz que 

Deus não leva em conta os tempos da ignorância (At 17.30, 1 Tm 1.13).  

 

Compreendemos que há casos em que o processo da separação e a 

conversão ocorrem de forma simultânea, num mesmo momento. 

Situações em que a pessoa chega a Cristo já dentro de um processo de 

separação. Em casos assim, priorizamos a restauração individual e cremos 

que a pessoa fica livre do vínculo conjugal caso não haja reconciliação, já que 

chegou a Cristo fora da convivência conjugal.  
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Há também pessoas que chegam a Cristo e se convertem já estando 

separadas fisicamente há anos, porém, sem ter concluído o divórcio 

judicialmente. Entendemos que nestes casos, devemos ser “legais sem ser 

legalistas”, pois de fato, a pessoa não chegou a Cristo vivendo como casada, 

mas separada; entretanto, tendo ainda qualquer pendência jurídica, não 

deve se envolver num novo compromisso com ninguém, até que esteja livre 

também perante a lei dos homens, para se casar novamente. 

  

Diferentemente, uma pessoa afastada do Evangelho não se enquadra na 

condição de ignorância ou incredulidade, já que conhecendo a Palavra, 

resolveu abandoná-la voluntariamente (Pv 14.2, Rm 1.21 e 2 Pe 2.20-22).  

Muitos conhecem a Palavra e recusam-se a obedecê-la; no entanto a Bíblia 

deixa claro que rebelião e ignorância são coisas absolutamente diferentes 

(1 Sm 15.23): 

 

 

“Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, 

e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, 
que edificou a sua casa sobre a areia. 

E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, 
e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu; 
e grande foi a sua queda.” (Mt 7.26-27- grifos nossos) 

 

 

Jesus expressou que Ele faz distinção entre aquele que conhece a Sua 

vontade e não a atende, daquele que é ignorante: 

 

 “O servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, 

nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites; 
mas o que não a soube, e fez coisas que mereciam castigo, 

com poucos açoites será castigado. 
Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá; 
e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá.” 

(Lc 12.47-48 - grifos nossos) 
  

Os adeptos da “visão permanente” argumentam que Deus não leva em 

consideração os tempos da ignorância e chama os homens ao 

arrependimento, portanto, o homem não poderia casar-se novamente se 

realmente se arrependeu do divórcio.  
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É certo que quando entende o propósito de Deus para o casamento, o novo 

convertido deve arrepender-se de um dia ter se casado fora deste propósito, e 

nunca mais cometer o divórcio se voltar a se relacionar e casar. Deve pedir e 

liberar o perdão para o ex-cônjuge e abrir o coração para ouvir a voz de Deus 

e Sua vontade, inclusive se essa vontade for a restauração do casamento 

desfeito, o que de fato pode ocorrer, em muitos casos.  

 

Mas como entender que a declaração de que Cristo nos abençoou com toda 

sorte de bênçãos deveria ter uma restrição para uma pessoa que se converteu 

já estando separada? Deveríamos ministrar ao novo convertido nesta 

situação, que ele tem acesso a todas as bênçãos, “exceto uma”?  

 

Esta posição argumenta que assim como o bêbado deve largar a bebida, o 

dependente químico a droga, o mentiroso a mentira, o ladrão seus roubos, o 

novo convertido divorciado deve deixar de lado o desejo de se casar após a 

conversão. Não faz muito sentido comparar alcoolismo, roubos, assassinatos, 

mentiras e outros pecados com um casamento santo, edificado sobre a 

Palavra, que é em si uma benção, e não um pecado. Como impedir alguém de 

viver um dos planos de Deus para o homem se suas decisões anteriores 

foram todas norteadas pelo padrão deste mundo (1 Jo 5.19; Ef 2.3)? Afirmar 

a um novo convertido, que se separou no tempo da ignorância e que 

realmente nasceu de novo, que o desejo de formar uma família em Cristo é 

pecado, parece incoerente.  

 

Mas a partir do momento da conversão, o novo convertido deverá buscar com 

toda sua alma e todo o seu entendimento cumprir a Palavra do Senhor, e 

fazer tudo para Sua glória. Daí vem o entendimento de que um cristão 

jamais deve se divorciar e, caso o divórcio venha a ocorrer por motivo 

de força maior, este não deve se casar novamente, como o Ap. Paulo 

fala claramente nas cartas aos Coríntios e Romanos (1 Co 7.10, Rm 

7.1-3) e Jesus a Seus discípulos (Mc 10.11-12, Lc 16.18, Mt 5.32).  

 

O cristão tem a seu lado não somente Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas 

também as armas espirituais para lutar, como a oração, o jejum, a santidade, 

o perdão incondicional, o fruto do Espírito e Seus dons, daí torna-se possível o 

entendimento de que apenas uma aliança é possível para aquele que 

conhece a Palavra de Deus.  
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Esta é a posição que temos aprendido do Senhor e que explanaremos a 

seguir, conforme a abordagem da segunda posição: 

 

 

B) CONSIDERANDO A SEGUNDA POSIÇÃO: No caso de adultério ou 

abandono, o cônjuge que foi traído e/ou abandonado, mesmo sendo cristão, 

estaria livre para se casar novamente, pois é considerado como parte 

inocente. 

 

Esta posição, quando confrontada com textos bíblicos que falam de aliança, 

votos, renúncia, testemunho, divórcio e novo casamento, é bastante frágil. Os 

textos bíblicos nos capítulos a seguir evidenciarão devidamente os porquês 

desta afirmação. 

 

Segundo as palavras do próprio Jesus, um discípulo que venha a se 

divorciar e contrair uma nova aliança torna-se um adúltero, seja qual 

for o motivo da separação. Uma pessoa que possui o entendimento da 

Palavra, e, portanto sabe que sua luta é espiritual (Ef 6.12), deve sacrificar 

sua própria vida e desejos para buscar o padrão de Deus e ser um 

exemplo não só para o mundo, mas também para a Igreja (1 Co 10.31-

33). 

 

Muitas pessoas que se casaram na incredulidade e vieram a se converter 

depois de casados, contestam este entendimento da aliança irrevogável, 

argumentando que “não se casaram no Senhor”. Porém a Bíblia indica que se 

alguém se converte estando casado e o cônjuge não acompanha sua fé a 

princípio, isso acontece sob a permissão do Senhor, que na Sua pré-ciência e 

soberania (Sl 139.16), deseja restaurar o entendimento sobre Seu plano 

original para o casamento através do novo convertido, alcançando o cônjuge 

incrédulo e seus descendentes, como Paulo discorre em 1 Co 7.13-14, e 

exploraremos adiante. O cônjuge incrédulo do recém–convertido foi incluído 

pelo próprio Deus nessa nova vida em Cristo Jesus. A partir do momento da 

conversão estamos sujeitos a obedecer toda a Palavra, inclusive com relação 

ao casamento.  
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Em 1 Co 7.24-28, o Ap. Paulo fala sobre o estado civil de cada um 

quando foi chamado para viver em Cristo. Ele aconselha o homem que 

está desligado de mulher (a pessoa que está desvinculada do compromisso 

conjugal) a permanecer só, devido às tribulações que os casados enfrentam. 

Porém ele declara, que esta pessoa que está “desligada (ou livre) de mulher” 

no momento em que foi chamado por Deus, não peca, se vier a se casar. 

Assim como os solteiros (que o Apóstolo chama de “virgens”), os divorciados 

são pessoas desvinculadas maritalmente, e encaixam-se perfeitamente na 

condição “desligado de mulher”. Sobre os casados, ele confirma a ordem do 

Senhor, e não dele, já expressa em 1 Co 7.10. 

 
 

“Irmãos, cada um fique diante de Deus 

no estado em que foi chamado. 
Ora, quanto às virgens, 

não tenho mandamento do Senhor; 
dou, porém, o meu parecer, como quem tem 

alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. 
Acho, pois, que é bom, por causa da instante necessidade, 

que a pessoa fique como está. 

Estás ligado a mulher? não procures separação. 
Estás livre de mulher? não procures casamento. 

Mas, se te casares, não pecaste; 
e, se a virgem se casar, não pecou. 

Todavia estes padecerão tribulação na carne 

e eu quisera poupar-vos.” (1 Co 7.24-28  - grifos nossos) 
 

 

Quando este material refere-se a um novo casamento impedido pela 

Palavra, está referindo-se ao casamento de alguém que se separou e 

casou novamente conhecendo o Senhor. O divórcio seguido de 

casamento de alguém que conhece a Palavra sim, contraria os 

princípios bíblicos, pois espera-se que o cristão não quebre alianças das 

quais Deus participa, tornando-se como os incrédulos, que tratam o 

casamento como um contrato (que é vigente até que uma das partes quebre 

alguma clausula), e não como uma aliança (irrevogável, em qualquer 

situação, diante de Deus e dos homens).  
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CAPITULO 2 
 

DECLARAÇÕES BIBLICAS ABSOLUTAS DE QUE  

O CASAMENTO DO CRISTÃO É INDISSOLUVEL  

E O NOVO CASAMENTO É ADULTÉRIO  

 
 

Lc 16.18: “Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, 
comete adultério; e quem casa com a que foi repudiada pelo marido, 
também comete adultério.” (grifos nossos) 

 

Mc 10.10-12: “Em casa os discípulos interrogaram-no de novo sobre 
isso. Ao que lhes respondeu: Qualquer que repudiar sua mulher e casar 

com outra comete adultério contra ela; e se ela repudiar seu marido e 
casar com outro, comete adultério.” (grifos nossos) 

 

Nestas duas passagens o Senhor Jesus ensina claramente que qualquer 

homem ou mulher que deixar o seu cônjuge para se casar com outro, 

estará incorrendo no pecado do adultério, qualquer que seja a razão 

do repúdio. Quem casar-se com a pessoa que foi repudiada, também 

adultera. 

 

Segundo historiadores e teólogos afirmam, os evangelhos de Lucas e 

Marcos foram escritos a leitores que eram cristãos gentios, ou seja, 

cristãos que desconheciam a Lei e costumes judaicos até sua 

conversão. Estes dois autores, escrevendo para um público gentio e na 

maioria recém-convertido, não mencionam nenhuma exceção colocada pelo 

Senhor Jesus, para que fosse aceito o divórcio e um novo casamento 

aprovado por Ele, enquanto o cônjuge repudiado ainda vivesse.  

 

Certamente, se houvesse alguma exceção importante que desse ao cristão a 

opção de recasar-se, os autores haveriam de mencionar, já que naquele 

tempo, a Bíblia não era um compêndio de livros tal qual possuímos hoje. Toda 

informação relevante como esta sem dúvida seria incluída, pois um erro 

doutrinário nesta questão pode levar a serias consequências espirituais (1 Co 

6.9-10, Hb 13.4, Ap 21.8). Certamente tanto Lucas quanto Marcos estavam 

conscientes disto. 
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Rm 7.1-3: “Ou ignorais, irmãos (pois falo aos que conhecem a lei), que 
a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Porque a 

mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver; mas, se 
ele morrer, ela está livre da lei do marido.   

De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for 
de outro homem; mas, se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não 
será adúltera se for de outro marido”. (grifos nossos) 

 

Nesse trecho da carta aos Romanos, Paulo deixa claro que está falando 

àqueles que, mesmo sendo gentios (romanos), eram IRMÃOS, cristãos, pois 

conheciam a Lei, provavelmente se referindo a Palavra de Deus pregada para 

eles.  

 

Paulo usa o casamento como uma ilustração do relacionamento do povo com 

a Lei e com Cristo, e utiliza o casamento como figura de linguagem para dizer 

que uma aliança só pode ser invalidada quando há morte de uma das 

partes, para que uma nova aliança seja estabelecida. Aqui ele declara 

novamente, como em Lc 16 e Mc 10, sem margem para interpretações, que 

somente as viúvas e viúvos são livres para se casar no Senhor, 

declaração reiterada em 1 Co 7.39. 

 

1 Co 7.10-11 “Todavia, aos casados, mando, não eu mas o Senhor, 

que a mulher não se aparte do marido; 
se, porém, se apartar, 

que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido; 
e que o marido não deixe a mulher”. (grifos nossos) 

 

 

Aqui o Ap. Paulo declara que no caso da separação desaprovada por Deus, 

Ele Próprio dá ao cristão duas opções: FIQUE SEM CASAR (tempo presente 

infinitivo, enfatizando o estado permanente da ordem de Deus) ou se 

RECONCILIE (tempo verbal grego aoristo, que exprime a ação pura e 

simples sem que dele, se cogite duração ou acabamento, enfatizando um 

acontecimento definitivo). Ou seja, ele expressa que de fato em alguns 

casos a separação poderia ser inevitável, no entanto, alerta que a 

separação não deixa espaço para uma nova aliança em Cristo. 
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Mas e se um dos cônjuges 

não fosse cristão? 

 
1 Co 7.12-15: “Mas aos outros digo eu, não o Senhor: Se algum irmão tem 

mulher incrédula, e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E 
se alguma mulher tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, 

não se separe dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela 
mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente; de 
outro modo, os vossos filhos seriam imundos; mas agora são santos. Mas, se 

o incrédulo se apartar, aparte-se; porque neste caso o irmão, ou a irmã, não 
está sujeito à servidão; pois Deus nos chamou para a paz”. (grifos nossos) 

 
A direção novamente é: NÃO SE SEPAREM. Primeiramente porque os filhos 

são santificados, e também o incrédulo, já que é uma só carne com o cristão. 

 

O que significa: “Deus nos chamou para a paz”? Ora, se o incrédulo decide 

deixar o cristão, não há como obrigar ou convencer alguém que não teme a 

Deus a permanecer casado. Esta deserção do incrédulo libera o cristão de 

ficar negando a separação, e também o desobriga de suas obrigações 

cotidianas para com ele (financeiras, sexuais, servis, etc). 

 

Se neste texto o Ap. Paulo fala de casamentos mal sucedidos, poderíamos 

esperar que ele deixasse algum espaço para o novo casamento do cristão, 

porém ele nada declara, exceto acerca das pessoas que já estavam 

desvinculadas de cônjuge no momento da conversão (1 Co 7.27-28), das 

virgens (1 Co 7.28) e viúvas (1 Co 7.39), não deixando dúvida alguma de que 

somente a morte invalida a aliança de um cristão. 

 

É claro que eventuais uniões complicam a situação (adultério sem 

arrependimento ou novo casamento do desertor, por exemplo), mas não 

fazem com que a união anterior seja inválida. Se a primeira união do 

crente fosse desfeita aos olhos de Deus, Ele não chamaria o novo 

casamento de adultério. 

 

1 Co 7.39 “A mulher está ligada enquanto o marido vive; mas se 
falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que 
seja no Senhor.” (grifos nossos) 

 
 

 
 
 



 
 16 

 
 

O que é ser uma família? 

 
 

Quando um homem deixa seu pai e sua mãe para unir-se à mulher, uma 

nova família, na qual ele é o cabeça e sacerdote, é formada. O casal torna-se 

uma só carne (Gn 2.23-24), ou seja, a mulher torna-se “carne da carne de 

seu marido”. É difícil entender o que Deus quis dizer com isso quando 

olhamos para uma pessoa com que optamos em nos unir já numa idade 

avançada. Temos mais facilidade em entender que família, são as pessoas 

que têm literalmente o nosso DNA, no meio das quais, sem que pudéssemos 

escolher, Deus nos fez nascer e habitar durante boa parte de nossas vidas. 

 

No entanto, nada pode mudar a realidade espiritual dos laços de uma 

família, que vão além do vínculo biológico. Ainda que uma mãe abandone seu 

filho ou seja uma prostituta, ainda que um pai violente sua filha, ainda que 

um irmão traia o seu irmão ou uma filha seja uma pessoa sem caráter algum, 

nada mudará o fato de que estas pessoas são sangue do seu sangue.   

 

Alguns podem dizer: “Não considero este sujeito como meu pai depois de 

tudo que me fez”, ou: “para mim minha mãe morreu quando me abandonou”. 

Porém, o fato é que o sentimento de ruptura, ou o ato da separação física 

não mudará a realidade espiritual de que estas pessoas são sangue do 

seu sangue, e por pior que sejam ou tenham agido, continuam sendo sua 

família. Não existe ex-pai, nem ex-mãe, nem ex-filho, por piores que estes 

sejam; tampouco existe ex-cônjuge, quando vivemos debaixo dos princípios 

do Reino de Deus. 

 

Alguém pode até abandonar sua esposa ou marido, dizer que não quer mais 

vê-lo e que o “odeia”, porém o vínculo espiritual estabelecido não será 

quebrado até a morte, pois seu cônjuge é sua família. Se alguém tem uma 

aliança com Deus e entende Seus princípios, deve entender também que 

alianças espirituais seladas com o sangue de Cristo não podem ser 

dissolvidas. Por isso, Jesus declarou que o que Deus juntou, o homem não 

separa.  
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Ainda que separados fisicamente, espiritualmente continuarão ligados 

aos olhos de Deus, e por esta razão, o estabelecimento de uma nova aliança 

sempre configurará um adultério.  

 

Este princípio espiritual é praticamente impossível de um incrédulo 

compreender (1 Co 2.14); mas como todos os princípios espirituais, deve ser 

observado e absorvido por aqueles que professam o nome do Senhor. 
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CAPITULO 3 

AS CLÁUSULAS DO LIVRO DE MATEUS 
 

 
Como vimos anteriormente, Jesus por duas vezes tratou de forma clara e 

absoluta o novo casamento, chamando-o abertamente de ADULTÉRIO nos 

livros de autoria de Marcos e Lucas, e o Ap. Paulo ordenou em nome do 

Senhor que o cristão que se separar tem apenas duas opções (reconciliação 

ou ficar sem casar). O Apóstolo declara ainda, por duas vezes, que somente 

as viúvas estão livres para se casarem novamente no Senhor. Deste modo, 

vemos que a proibição do novo casamento após um eventual divórcio 

do cristão é uma doutrina bíblica, e toda aparente exceção a esta posição 

tão clara deve ser cuidadosamente avaliada. Toda doutrina bíblica é aplicável 

perpetuamente, não importando costumes culturais, as novas descobertas da 

ciência, a lei dos homens, situações emocionais e outras influências e/ou 

circunstâncias externas. 

 

Segundo a regra exegética ensina (vide Apêndice), toda doutrina bíblica 

tem a concordância de pelo menos três textos dentro das Escrituras. Deste 

modo, embora uma passagem isolada seja sempre inspirada pelo Espírito, ela 

não é necessariamente uma doutrina bíblica, pois pode ter sido uma direção 

aplicada somente dentro de um contexto único e especifico.  

 

 

Tomemos como exemplo a questão do uso do véu pelas mulheres (1 Co 

11.6), determinado pelo Ap. Paulo para a igreja de Corinto. A ordem acerca 

do véu aparece somente para esta igreja, e se entendermos que tal versículo 

fora de seu contexto é uma doutrina bíblica universal, toda mulher que não 

usa o véu (até os dias de hoje) estaria contrariando a Palavra do Senhor. 

Paulo ordenou o uso do véu porque em Corinto geralmente as prostitutas não 

o usavam, portanto, o véu tornou-se símbolo da dignidade e da modéstia 

feminina, distinguindo as mulheres cristãs. As profetisas pagãs (ou prostitutas 

cultuais) do templo de Afrodite, que serviam à deusa por meio do sexo, 

exerciam o seu ofício sacerdotal sem véu.  
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Precisamos contextualizar passagens isoladas para que não 

incorramos no erro de cair em engano ou distorcer a Palavra do 

Senhor de modo a satisfazer interesses pessoais, ou dar conselhos 

guiados por uma misericórdia humana.  

 

Repito: toda aparente exceção que contraria uma doutrina bíblica deve ser 

cuidadosamente analisada. Em questões de doutrina, não deveríamos confiar 

em nossa capacidade de discernir uma situação que definirá o futuro de uma 

vida. É muito mais seguro confiar, sem ressalvas, no padrão que o Senhor nos 

deixou por escrito, em tantos textos, na Palavra. Por mais que nosso coração 

se incline a pensar diferente, a Bíblia deve ser a autoridade final, em 

qualquer caso. 

 

Como outros exemplos de doutrinas bíblicas, podemos citar: 

  

A proibição do uso de bebidas alcoólicas para os sacerdotes de Deus (Lv 10.9, 

Pv 20.1, Pv 23.29-30, Is 28.7, Mq 2.11), a submissão da mulher ao homem 

(Gn 3.16,1 Co 11.3, Ef 5.22, Cl 3.18, Tt 2.4-5), a proibição da idolatria (Lv 

19.4, Lv 26.1, Sl 115, Is 45.16,1 Co 10.14, 1 Pe 4.3), dentre outras.  

 

O fato mais importante sobre uma doutrina bíblica é o de que ela não 

deixa margem de dúvida quanto à sua aplicação, ou seja, o cristão 

não precisa “orar para saber se deve” obedecer ou não. Um cristão não 

precisa orar para saber se pode adorar uma imagem de escultura ou não, 

nem orar para saber se deve beber álcool ou não.  

 

Da mesma forma, um cristão que se separou já conhecendo a Palavra de 

Deus, não precisa orar para saber se deve casar de novo ou não.  

 

Sempre que alguém ora sobre algo que está claro na Palavra de Deus está 

chamando para si a confusão e o engano, como aconteceu com Eva e Adão. 

Deus havia dado uma única e clara ordem, mas ao desejar transgredi-la, Eva 

passa a questionar se realmente Deus poderia “ter sido tão duro” com eles, a 

ponto de deixar que “passassem vontade” de comer do fruto proibido (Gn 3.1-

6). “Não deve ter sido bem isso que Deus disse, teria sido muito cruel nos 

privar deste fruto”, provavelmente foi a conclusão de Eva, um segundo antes 

do pecado.  
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Voltando à questão da doutrina bíblica sobre o casamento, as duas únicas 

passagens bíblicas que parecem, num primeiro momento, excetuar o divórcio 

com permissão para o novo casamento, estão no livro de Mateus, em Mt 

5.31-32 e Mt 19.4-9. Precisamos ler cuidadosamente e contextualizar 

estas duas passagens, já que aparecem somente no livro de Mateus, e 

como a regra exegética ensina: “texto, fora de contexto, vira 

pretexto”.  

 

Partimos para a interpretação dos textos lembrando do significado do 

casamento do ponto de vista do Senhor, que chama Sua aliança com Israel de 

casamento (Is 54.5), e que chama o relacionamento de Seu povo com outros 

deuses de adultério. Ele, porém, jamais invalidou a aliança feita, mesmo com 

as inúmeras traições do povo israelita em milhares de anos. Pelo contrário, 

utilizou o profeta Oséias (um homem normal) como exemplo da Sua 

fidelidade incondicional, mesmo diante das circunstancias mais indignas (Os 

3.1). Se já não é mais o cristão quem vive, mas Cristo vive nele por 

meio de Seu Espírito, certamente é esperado que ele tenha a mesma 

fidelidade em suas alianças.  

 

O livro de Mateus foi escrito tendo como principal público-alvo os judeus 

messiânicos, enquanto os livros de Marcos e Lucas foram escritos 

primordialmente aos cristãos gentios, que não conheciam os ensinos rabínicos 

e a Lei judaica. Provavelmente por esta razão Mateus teve que mencionar a 

posição de Jesus com relação à questão da porneia (palavra grega utilizada no 

texto bíblico original utilizada para tratar do ato sexual ilícito) somente por 

parte da mulher. 

 

 

As escolas rabínicas 

 

Jesus veio ministrar após 400 anos de silêncio profético, período em que o 

pecado e a religiosidade se disseminaram, pois como diz a Escritura: “Onde 

não há profecia, o povo se corrompe” (Pv 29.18).  Neste longo período sem a 

manifestação profética, as escolas rabínicas se fortaleceram, e duas correntes 

de ensino acerca do divórcio vigoravam na época de Jesus: as correntes dos 

rabinos Hillel e Shammai. 
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O ensino do rabino Hillel admitia o divórcio por qualquer razão. Qualquer 

coisa na mulher que desagradasse o homem seria motivo legítimo para uma 

separação (até uma comida mal feita!). A interpretação de Hillel para Dt 24.1 

era obviamente a mais aceita pelo povo.  

 

O rabino Shammai admitia o divórcio somente por causa do adultério da 

mulher.  

 

 

A aplicação da Lei Mosaica 

até os dias de Jesus 

 

 

Dt 24.1 “Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela 

não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa 
vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lha dará na mão, e a despedirá 
de sua casa.” 

 
 

O divórcio não foi instituído por Deus. Foi regulamentado por Moises 

somente cerca de 3.000 anos depois da primeira união. Os desvios do 

plano de Deus vieram aos poucos: fornicações, sodomias, orgias, bigamias, 

concubinatos, poligamia, adultérios e enfim, o divórcio. O divórcio foi uma 

consequência do afastamento do homem de Deus, escolhendo seus próprios 

caminhos. Quando Deus uniu Adão e Eva, estes tinham total comunhão com 

Ele, e nada poderia separá-los. O plano de Deus para a família (a 

monogamia heterossexual e perpétua) não se trata, portanto, de uma 

“regra religiosa”, mas sim da essência da criação de Deus, determinada 

muito antes da existência da nação hebraica, da lei mosaica, ou de qualquer 

influência cultural secular. Por isso Moisés não ordenava nem incentivava o 

divórcio, mas permitia, devido à dureza dos corações, que eram rebeldes ao 

padrão de Deus.  

 

Provavelmente, a “coisa vergonhosa” a qual Moises se referia não era o 

adultério, já que neste caso, tanto a mulher quanto o homem com quem ela 

adulterou deveriam ser submetidos à pena de morte (Lv 20.10 e Dt 22.22). 

Mas por que a lei era tão severa com os adúlteros? Simplesmente porque a lei 

era a sombra das coisas que estavam por vir na nova aliança que Deus faria 
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com Seu povo (Hb 10.1) e o adultério sem arrependimento na realidade 

implica em morte eterna. Deus já estava por meio da lei levando Seu povo a 

compreender a gravidade de tal ato, e suas conseqüências devastadoras e 

permanentes (Hb 13.4 e Pv 6.32-33).  

 

Numa sociedade patriarcal, misógina, extremamente religiosa e legalista, a 

mulher se tornou uma propriedade do homem, que pagava ao pai da moça 

um dote (Ex 22.16, Gn 34.12) e na prática a possuía pelo tempo que 

desejasse, até que achasse nela algo que o desagradasse, segundo a visão do 

rabino Hillel sobre Dt 24.1, amplamente aceita na época. Sendo a mulher 

como uma propriedade, o homem poderia se desfazer dela por meio 

do divórcio, se assim entendesse, e até mesmo invalidar os votos 

nupciais dela, caso desejasse (Nm 30).  

 

Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas (At 10.34-35). Tanto os 

votos de um homem quanto de uma mulher que O temem são igualmente 

aceitos e considerados por Ele. Quando Deus determinou a união conjugal 

entre o homem e a mulher criados à Sua imagem, Ele não disse que havia 

privilégios para nenhum deles, nem que a mulher foi feita para ser uma 

propriedade tal como o boi ou jumento, mas sim para ser uma ajudadora 

idônea (Gn 2.18).  

 

Devido ao fato de as mulheres serem encaradas como propriedade dos 

homens, os maus tratos chegaram a tal nível que Moises, além de 

regulamentar o divórcio para preservação da vida da mulher repudiada, teve 

de instituir um compromisso formal do homem com a mulher (unilateral) 

no ato do casamento, assinando um documento que garantia à noiva os 

direitos básicos para sobrevivência (comida, moradia, roupas, etc.).  

Este documento existe até hoje - ainda que nos tempos atuais seja apenas 

simbólico – e chama-se Ketubah. 

 

Este foi o cenário no qual Jesus ministrava. Analisaremos as duas passagens 

do livro Mateus dentro do cenário judaico da época, a visão do público ao qual 

o autor se dirigia, pois nos evangelhos destinados aos cristãos gentios, Marcos 

e Lucas deixam claro que não há exceção, para qualquer caso, o novo 

casamento do cristão é sempre adultério. 
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Mt 5.31-32: “Também foi dito: Quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de 
divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a 
não ser por causa de infidelidade, faz que ela cometa adultério; e 

quem casar com a repudiada, comete adultério”. (grifos nossos) 
 

É indispensável lembrarmos que no costume judaico somente o homem 

poderia requerer o divórcio, a mulher não! 

 

O quê exatamente Jesus declara em Mt 5? Se a mulher repudiada tivesse sido 

infiel ao esposo, ela era obviamente uma adúltera, e consequentemente 

deveria ser punida conforme a Lei. Porém, Ele diz que o homem que 

repudia sua mulher sem ser por causa da infidelidade, “faz que ela cometa 

adultério”, ou em outras traduções, “a expõe a se tornar uma adúltera”. 

 

Note: se a mulher é infiel, é adultera. Porém se ela não adulterou, mas foi 

repudiada por outra razão qualquer, Jesus diz que o marido está expondo-a a 

se tornar uma adultera. Daqui surgem 2 questões: 

 

 Por que uma pessoa repudiada, que não traiu seu cônjuge e é 

inocente, estaria sendo exposta a se tornar uma adúltera?  

 

 Por que quem casar com a repudiada, que foi abandonada e não traiu 

ninguém, está cometendo adultério? 

 

Neste texto, aparece a idéia de parte inocente, a mulher que foi 

repudiada sem cometer adultério. E Jesus diz que quem se casar com 

a repudiada, inocente, estará cometendo adultério.  

Não por que ela tenha sido infiel, mas simplesmente PORQUE O NOVO 

CASAMENTO É ADULTÉRIO.  

 

Jesus alerta que a repudiada que não foi infiel, ainda que inocente no ato da 

separação, está sendo exposta a adulterar, pois a mulher abandonada 

provavelmente iria acabar se casando novamente para ser amparada. Na 

época, a mulher judia era marginalizada caso fosse repudiada, e ficaria numa 

condição de sobrevida extremamente difícil. O repúdio era uma vergonha 

social. 
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Neste trecho Jesus está na realidade alertando o homem sobre o perigo de 

fazer a esposa tropeçar (Mt 18.6). Nota-se ainda, que em caso de infidelidade 

a separação (repúdio) seria aceita, porém, nada é dito por Jesus a respeito 

de um novo casamento do homem que repudiou a mulher, neste trecho.  

 

No sermão do monte (Mt 5, 6 e 7), ao usar diversas vezes a expressão 

“Foi dito (...) Eu, porém, vos digo”, Jesus está afirmando que a nova 

aliança exige um padrão de santidade muito superior ao que foi dito 

na lei de Moisés. 

 

Mt 19.3-12: “Aproximaram-se dele alguns fariseus que o tentavam, 
dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?  
Respondeu-lhe Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio 

homem e mulher, e que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e 
unir-se-á a sua mulher; e serão os dois uma só carne?  Assim já não são mais 

dois, mas um só carne. Portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem.  
Responderam-lhe: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e 

repudiá-la? Disse-lhes ele: Pela dureza de vossos corações Moisés vos 
permitiu repudiar vossas mulheres; mas não foi assim desde o 
princípio.  Eu vos digo porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não 

ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério; [e o que 
casar com a repudiada também comete adultério]. Disseram-lhe os 

discípulos: Se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não 
convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem aceitar esta 
palavra, mas somente aqueles a quem é dado.  Porque há eunucos que 

nasceram assim; e há eunucos que pelos homens foram feitos tais; e outros 
há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. 

Quem pode aceitar isso, aceite-o”. (grifos nossos) 
 
 

Os fariseus tentavam dissimuladamente a Jesus, querendo saber se Ele 

apoiava o ensinamento de Hillel, que interpretava Dt 24.1 de maneira 

amplificada. Eles sabiam perfeitamente a resposta da lei, ora, eles eram 

mestres e conheciam a lei de cor! A resposta da lei era: “sim, é lícito!”.  

 

Jesus, porém, ao invés de defender qualquer posição rabínica, volta ao 

propósito divino na criação, dizendo que qualquer ruptura no casamento 

contraria o propósito de Deus para o homem e a mulher, e que a 

rebelião (dureza de coração) era o único motivo para esta concessão 

de Moises, a fim de proteger as mulheres da crueldade dos cônjuges 

descontentes. 
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A palavra usada no texto bíblico grego original de Mt 19 para fornicação (ou 

prostituição, em algumas traduções) é porneia, enquanto a palavra grega 

para adultério (infidelidade conjugal) é moicheia. Outros textos bíblicos 

mostram que há uma distinção clara com relação ao significado destas 

palavras. Em trechos como Mt 15.19 e Mc 7.21, Jesus apresenta porneia 

e moicheia como coisas distintas, e seria incoerente pensarmos que Ele 

faria uma declaração desta seriedade visando confundir Seus discípulos, ou 

dando margens para interpretações diversas. Porneia tem como significado 

amplo qualquer relação sexual ilícita que envolva pessoas não casadas 

(homossexualismo, bestialidade, prostituição, sexo pré-conjugal, concubinato, 

etc.), enquanto moicheia é a tradução literal para a palavra adultério, que é a 

prática de sexo ilícito onde um dos participantes é casado. 

 

Ainda que a palavra porneia tenha um sentido inclusivo (inclua o adultério) 

Sua Palavra jamais poderia se contradizer, portanto se considerarmos as 

declarações absolutas que Jesus faz sobre o divórcio e novo casamento (em 

Lc 16.18, Mc 10.11-12 e em Mt 5.32), levando em conta as declarações que 

Ele fez não aos fariseus, mas a Seus discípulos em Mt 19.11-12, presume-se 

que a fornicação ou prostituição tratada por Jesus aqui é referente ao período 

de compromisso pré-nupcial, que para os judeus era um compromisso 

extremamente sério (por isso Jesus chama Sua Igreja de noiva), porém ainda 

sem a coabitação sexual do casal. Ou seja, seria uma referência à falta de 

castidade da noiva antes do casamento.  

Nossa formação cultural ocidental dificulta o entendimento da seriedade deste 

compromisso pré-nupcial, que se rompe tão facilmente, até mesmo no meio 

cristão. Porém, para os judeus o noivado era extremamente sério e, embora 

fosse revogável, a quebra deste compromisso só era aceita em caso de 

infidelidade da noiva. 

O compromisso de noivado (erussin ou kidushin em hebraico) era 

assumido por meio de um contrato perante duas testemunhas. 

Eventualmente, o casal trocava entre si um anel ou bracelete. O noivado 

vinculava um ao outro de modo semelhante ao casamento, porém sem 

a relação sexual.  
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Durante o período de espera até a consumação do casamento (núpcias), a 

moça continuava morando na casa do pai e o rapaz era dispensado do serviço 

militar para construir a habitação para o futuro casal.  

Quando Jesus disse aos discípulos: “Na casa de meu Pai há muitas moradas; 

se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. E, se eu for e 

vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que 

onde eu estiver estejais vós também” em João cap.14 versos 2 e 3, está se 

referindo ao costume do casamento judaico, no qual o noivo, no período entre 

o noivado e casamento, construía uma câmara nupcial anexa à casa de seu 

pai. Depois de consumadas as bodas, o esposo passava a habitar na morada 

anexa à casa do pai com sua esposa.  O período de noivado poderia durar 

muitos meses e, como era um compromisso formal e contratual perante 

testemunhas, somente uma carta de divórcio poderia anulá-lo.  

Quando casava uma filha, o pai recebia uma importância em dinheiro 

chamada mohar: o preço da moça, ou dote. Esta soma poderia ser substituída 

pelo trabalho do noivo. O dote voltava à filha se o marido ou os pais 

falecessem. O casamento se realizava quando o noivo acabava de construir a 

casa para o casal. Com seus amigos, dirigia-se para a casa de sua noiva, que 

o esperava em vestes nupciais, com o rosto coberto por um véu e com as 

jóias dadas pelo noivo. A cerimônia do casamento (nissuin) era simples. O 

véu era tirado do rosto da noiva e colocado no ombro do noivo. Depois o 

noivo e seus amigos conduziam a esposa para sua nova casa, onde se 

realizava a cerimônia e o banquete de casamento. Depois do banquete, o 

casamento era consumado com as núpcias, na nova morada. 

Se ficasse provado que a noiva não era mais virgem, tendo fornicado com 

alguém antes do casamento, o noivo poderia romper o contrato recusando-se 

a casar. Neste caso, ele poderia escolher outra noiva e não seria 

adúltero se casando com uma nova escolhida (Dt 22.13-21).  

José por exemplo, ainda não havia coabitado com Maria, que era virgem, 

porém a Bíblia já trata José como esposo neste período pré-nupcial (noivado), 

antes mesmo de se tornarem uma só carne, ou seja, da consumação do 

casamento. José, quando soube de sua gravidez, pensou em deixá-la, crendo 

que Maria havia fornicado com outro homem.  
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Mt 1.18-19: “Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua 
mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter 
concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo, e não a 

queria infamar, intentou deixá-la secretamente”. (grifos nossos)  
 

Neste trecho observamos que José, mesmo achando que havia sido traído 

pela noiva em fornicação, não quis repudiá-la publicamente, por meio de 

uma carta de divórcio, por isso pensou em deixá-la secretamente, para não 

expor Maria ao escárnio ou ao apedrejamento.   

 

Neste caso, ao invés de abrir uma exceção para o novo casamento do cônjuge 

inocente em caso de adultério, em Mt 19 Jesus estava na realidade 

estreitando ainda mais a relação entre o homem e a mulher, permitindo 

somente que o compromisso pré-nupcial fosse quebrado, trazendo Seus 

discípulos de volta ao propósito inicial da criação. Deste modo, Jesus 

não deixou espaço para nenhum tipo de divórcio seguido de novo casamento 

para uma aliança de casamento já consumada, perante Seus discípulos.  

 

Se concordasse com o divórcio e novo casamento em caso de 

adultério por parte da mulher, Jesus estaria concordando com o rabino 

Shammai, e não haveria novidade alguma em Sua afirmação!  

No entanto, Ele não concordou com nenhuma das posições rabínicas. 

Seu padrão tão estreito para a aliança do casamento gerou uma 

manifestação por parte dos Seus discípulos: “Se tal é a condição do 

homem relativamente à mulher, não convém casar” (vv.10).   

 

Até para nós, discípulos de Cristo hoje, parece fácil estabelecer um casamento 

em Cristo sabendo que em caso de adultério podemos nos separar e casar 

novamente. Entretanto, esta contestação dos discípulos - e não dos fariseus - 

parece ser estranha para quem já caminhava com Ele e havia aderido aos 

Seus padrões altos de santidade.  

 

É pouco provável que os discípulos achassem que a permissão do divórcio 

apenas em casos de adultério fosse uma exigência muito dura da parte de 

Cristo. Jesus, porém, rebate esta contestação deles, dizendo que: alguns 

nascem eunucos, outros são feitos eunucos pelos homens, porém há um 

terceiro grupo, que SE FAZ EUNUCO POR CAUSA DO REINO DOS CÉUS.  
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Ele termina dizendo: “quem puder receber isso, receba” - do mesmo modo 

em que exorta as sete igrejas do Apocalipse, dizendo “quem tem ouvidos 

ouça” - deixando claro que nem todos estão dispostos a receber esta 

palavra. 

  

Esta declaração de Jesus coloca um ponto final em um debate no qual o 

casamento é esclarecido com base no propósito de Deus para o homem e a 

mulher dentro da cultura do Seu Reino, e não mais baseado numa regra 

religiosa humana. 

 

 

Questões para reflexão acerca da interpretação de Mt 19: 

permitindo o novo casamento do inocente traído  

 ou abandonado permanentemente 

 

Os que entendem que um cristão traído pelo cônjuge poderia casar-se 

novamente, geralmente apoiam-se neste texto, considerando que a palavra 

porneia trata de infidelidade conjugal. Imaginando que Jesus realmente 

estivesse abrindo uma exceção ao dizer: "não sendo por causa de relações 

sexuais ilícitas" (em Mateus 19:9), é importante frisar que, ao dar essa 

permissão Jesus estaria considerando uma justificativa para o divórcio, e 

não dando fundamento para um  novo casamento.  

 

Realmente, uma pessoa cujo cônjuge está em adultério e após confrontado 

não se arrepende, pode se separar para não ser conivente com o pecado.  

Porém separar-se de um adúltero que não se arrepende é uma coisa, e 

recasar-se, é outra. O adultério de um, não libera o outro para constituir 

um novo relacionamento. 

 

Muitos argumentam que a parte inocente não teria que pagar um preço tão 

alto (ficar sozinho) devido ao erro do outro e que, o texto de Mt 19, é uma 

exceção à regra bíblica.  

 

É fato que em alguns casos - poucos casos, para sermos honestos - existem 

pessoas que realmente são inocentes no processo de separação, que 

perdoaram, lutaram até o final, mas não houve arrependimento do adúltero 

ou desertor.  
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Acredito que a consequência do divórcio de um cristão pode acabar se 

tornando algo como o “espinho na carne” que o Ap. Paulo menciona (2 Co 

12.7-9). O que quer que tenha sido esse espinho, sabemos que era algo 

imutável. Porém, mesmo numa situação imutável e difícil não significa 

que a pessoa está impedida de viver na presença de Deus, encontrar Seus 

propósitos, e ser sustentada pela Sua graça. O fato de alguém argumentar 

que “é muito difícil” ficar sem casar de novo ou “viver em santidade”, não 

torna legítimo um novo casamento.  Por mais que o Senhor ame as nossas 

vidas, Ele não mudará Seus princípios vencido por nossos argumentos ou 

insistência. 

 

Pessoas nessa situação merecem nossa profunda compaixão e apoio, mas se 

olharmos ao nosso redor fica claro que nem sempre Deus tira o 

sofrimento de alguém por causa de sua inocência. Se assim fosse, o que 

dizer de todas as pessoas inocentes, especialmente crianças, que sofrem e 

padecem de doenças, calúnias, maus-tratos, rejeição, violência, abusos 

sexuais e abandonos e permanecem assim, muitas vezes até a morte?  

 

Neste ponto, nos deparamos com outras questões que não se pode 

responder com base bíblica:  

 

 Se o cristão inocente casa-se novamente, e novamente é traído, poderá 

casar-se pela terceira vez, em Cristo? Qual seria o limite para 

casamentos de pessoas traídas e inocentes?  

 

 Se um cristão traído, sendo inocente, pode se casar mais de uma vez, 

até acertar, encontrando um parceiro fiel, qual seria então a 

diferença entre a aliança de um cristão e o contrato de um 

incrédulo?  

 

Alguns argumentam que “o adúltero não pode se casar novamente, mas o 

inocente sim”. Daí surge outra questão: se o inocente pode se casar 

novamente, por que não poderia também o adúltero, caso se arrependa 

verdadeiramente de seu pecado? Por que razão ficaria impedido? O 

arrependimento e o perdão de Deus não lhe tornariam justificado novamente 

(1 Jo 1.9)?  
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Qual a diferença do adúltero para o inocente após o arrependimento 

verdadeiro? O inocente deve ser considerado como alguém que “não tem 

pecado nenhum” (1 Jo 1.10)?  

 

Devemos também refletir seriamente sobre o termo “parte inocente”, utilizado 

para eximir alguém totalmente da culpa pelo fim de um casamento.  

 

Pastores e líderes conscientes e imparciais sabem que dificilmente uma das 

partes tem 100% de razão. Na maioria dos casos onde ocorre a desgraça do 

adultério, quando ouvimos a parte culpada, notamos que o “inocente” 

também tem sua parcela de culpa. Não estamos de modo algum tentando 

justificar ou amenizar o adultério e nem usar argumentos em defesa de 

adúlteros, mas se há um fato real é o que de que muitos cônjuges 

“empurram” de certo modo seu companheiro para isso, das mais diversas 

maneiras.  

 

A falta de comunhão espiritual em oração, o menosprezo, os maus-tratos, a 

insubmissão (no caso das mulheres), as palavras de maldição, abusos 

verbais, a má vontade constante, são fatores que cooperam, e muito, para a 

destruição de um lar. Uma pessoa que vive praticando tais coisas e é traída 

pelo cônjuge, é realmente inocente? Cremos que o participante de um 

processo destrutivo não deveria ser considerado como tal, ainda que seus 

pecados sejam menores que o adultério (Gl 6.8). Situações assim, embora 

não justifiquem um adultério, podem explica-lo. 

 

Certamente há casos em que o infortúnio da separação se concretiza na vida 

de uma pessoa que agiu corretamente e que tentou persistir. Não só em 

razão de adultério, mas de outros abusos verbais, físicos, e até criminosos.   

O adultério persistente e a violência de qualquer tipo, obviamente 

justifica uma separação, não só para preservação da vida do agredido 

mas também de seus filhos.  

 

No entanto, embora a separação seja inevitável em alguns casos, o novo 

casamento de um cristão após a separação, não encontra respaldo bíblico 

em parte alguma das Escrituras. O divórcio é uma situação, o novo 

casamento é outra. 
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CAPITULO 4 

O CASAMENTO COMO FIGURA QUE TIPIFICA  

A RELAÇÃO DE CRISTO COM A IGREJA 

 

Como já dissemos, o casamento não é uma invenção do homem, mas uma 

instituição divina, criada junto com o homem e a mulher, muito antes 

da lei de Moisés, da existência de qualquer religião e da ideia de autoridade 

civil. No capitulo 5 da carta aos Efésios, o Ap. Paulo, inspirado pelo Espírito de 

Deus (2 Tm 3.16-17), fala sobre o casamento como um tipo ou retrato da 

aliança de Cristo com a Igreja. Neste texto, o Apostolo instrui homens e 

mulheres sobre como cumprir o propósito de Deus, mostrando ao mundo, por 

meio de seus casamentos, a pureza e integridade extrema da aliança que 

Cristo tem com Sua Igreja. O mundo já está cansado de ouvir falar de Deus, o 

que ele precisa de fato é ver na vida dos cristãos a verdade dos princípios 

bíblicos.  

 

A grande quantidade de divórcios e novos casamentos dentro das igrejas 

evidenciam que o homem cometeu um erro grave ao tentar alterar o princípio 

da aliança que Deus estabeleceu para o casamento na criação. Ao admitir 

essas práticas, muitos estão permitindo que suas congregações transmitam 

ao mundo a ideia de que a aliança em Cristo não difere em nada dos 

contratos mundanos. Estão permitindo também que os filhos destes cristãos 

divorciados sejam crianças que crescem com dificuldade de entender o amor 

sacrificial de Deus e a morte vicária de Jesus, pois seus pais desistiram da 

aliança que Deus estabeleceu entre eles. 

 

Vejamos o texto da carta aos Efésios: 

 

Ef 5.22-33 “Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao 
Senhor; porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a 

cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas, assim como a 
igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em 
tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como 

também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim 
de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, 

para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem 
qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os 
maridos amar a suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem 

ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.  
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Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e 
preza, como também Cristo à igreja; porque somos membros do seu 
corpo.   

Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua 
mulher, e serão os dois uma só carne.  Grande é este mistério, mas 

eu falo em referência a Cristo e à igreja.  Todavia também vós, cada um 
de vós, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher 
reverencie a seu marido”. (grifos nossos) 

 

Assim como a noiva judia que traísse o noivo antes das núpcias e não viria a 

se casar (Mt 19) - quando aceitamos a Jesus como Salvador, nos tornamos 

Sua noiva e, se permanecermos fiéis neste noivado, um dia nos 

tornaremos Sua esposa e uma só carne com Ele.  

 

Conforme tipificado no noivado judaico, nosso noivado com Cristo como 

Igreja só pode ser revogado por traição ou abandono sem arrependimento 

por parte da noiva (Mt 24.13), já que o Noivo é absolutamente fiel. Após a 

cerimônia das bodas da noiva santa com o Cordeiro, essa união jamais 

poderá ser desfeita, pois a noiva se tornará uma com Cristo (Ef 5.31-32).  

 

O casamento, como figura que tipifica para o mundo a relação de Cristo com 

Sua noiva, também deve seguir o mesmo padrão de seriedade, santidade e 

irrevogabilidade. Da mesma forma que a noiva maculada por fornicação 

poderia ser repudiada pelo noivo judeu, mas a aliança de casamento já 

consumada jamais pode ser quebrada. 

 

 

 

Maridos 

 

 

A Bíblia ordena que os maridos amem suas esposas. O amor não é uma 

opção, mas um mandamento da parte de Deus. Mas de que tipo de amor 

trata a Palavra? Seria do amor condicional, relacionado ao “bom desempenho” 

da esposa? Certamente não. Ao comparar o amor do marido pela esposa com 

o amor de Cristo pela Igreja, Paulo refere-se ao amor sacrificial, incondicional, 

eterno, persistente, esperançoso, o mesmo amor que Cristo teve por cada 

membro de Seu corpo, mesmo quando estávamos mortos em pecados, Ele se 

entregou para nos resgatar (Rm 5.8). Da mesma forma, este amor pode ser 
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aplicado pelo marido quando a esposa está transtornada, bêbada, drogada, e 

até mesmo quando esta adulterou. Este é o amor incondicional, o amor que 

é parte do fruto do Espírito de Deus na vida do cristão (Gl 5.22). O amor não 

é simplesmente um sentimento, mas é a manifestação do próprio Deus, e Sua 

essência (1 Jo 4.8).   

 

Assim como o próprio Deus, o amor jamais acaba, é bondoso, paciente, não 

busca seus próprios interesses, não é grosseiro, não se ensoberbece, é 

sofredor, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta (1 Co 13.4-8). 

Quando o Ap. Paulo diz tudo, ele quer dizer TUDO literalmente! 

 

Além de o amor ser um mandamento reforçado ao marido, devemos lembrar 

que o perdão também é um mandamento para todo cristão (Mt 18.21-22). O 

princípio do perdão incondicional deve ser aplicado principalmente no 

relacionamento conjugal, não importando o que o cônjuge faça.  O amor 

verdadeiro é ativo, provado por meio de atitudes práticas, e não somente por 

palavras (1 Jo 3.18).  O perdão sincero é uma das melhores maneiras de 

praticar o amor de Deus. O perdão verdadeiro não relembra a toda hora o 

erro do outro, nem guarda rancor, mas lança o erro no mar do esquecimento. 

Assim como Cristo perdoa Sua Igreja todo o tempo, seja a prática do marido 

com sua esposa.  

 

Um sério problema que a maioria dos homens enfrenta no casamento é o da 

ira pecaminosa. Na multidão de palavras liberadas nos momentos de 

ira, os homens esquecem-se do significado espiritual de ser o cabeça 

do lar e muitas vezes usam sua autoridade para abusar verbalmente 

da esposa ou até mesmo amaldiçoá-la.  

 

Não podemos nos esquecer, entretanto, que tudo o que semeamos na carne 

trará destruição para nossas vidas. Alguns se queixam dizendo que já se 

cansaram de tentar fazer o bem, a Bíblia, porém, nos exorta a nunca 

desistirmos, pois certamente colheremos a seu tempo! 

 

Gl 6.7-9 “Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois tudo o que o 

homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, 
da carne ceifará a corrupção; mas quem semeia no Espírito, do Espírito 
ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu 

tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido”. (grifos nossos) 
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A autoridade delegada por Deus ao marido não é uma “carta branca” para ser 

exercida de forma abusiva e manipuladora, mas sim para estabelecer o 

governo de Deus sobre a família, debaixo da Sua Palavra e princípios, em 

amor. 

 

 

Esposas 

 

Com relação às esposas Paulo ressalta a submissão. Nesse tempo onde um 

exército de mulheres reprimidas por séculos brada por direitos baseados no 

feminismo, a submissão é um grande desafio! Qualquer mulher de Deus tem 

facilidade de submeter-se a um esposo maravilhoso, que teme a Deus, é 

santo, gentil, carinhoso e provedor no lar, não há dúvidas quanto a isso! No 

entanto, sabemos que na prática - muitos maridos - mesmo sendo cristãos, 

não agem desta forma. Existem ainda, mulheres que se converteram sozinhas 

após o casamento, ou que desobedeceram a instrução bíblica e, mesmo 

sendo cristãs se casaram com incrédulos (2 Co 6.14). Muitas mulheres 

distorcem essa questão da submissão crendo e alegando que Paulo referia-se 

somente aos bons esposos. Infelizmente, esta interpretação não tem amparo 

bíblico. Paulo ordenou a submissão a qualquer esposo. 

 

O Ap. Pedro em sua primeira carta também ressalta a missão da mulher cristã 

de, em muitos casos, suportar o senhorio ou autoridade de pessoas tiranas e 

padecer afrontas, mesmo quando fazemos o bem. 

 

1 Pe 2.13-23 “Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do 
Senhor, quer ao rei, como soberano, quer aos governadores, como por ele 
enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. 

Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, façais 
emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo 

a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos. 
Amai aos irmãos. Temei a Deus. Honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos 
com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e 

moderados, mas também  aos maus. Porque isto é agradável, que 
alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, 

padecendo injustamente.  Pois, que glória é essa, se, quando cometeis 
pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se, quando 
fazeis o bem e sois afligidos, o sofreis com paciência, isso é agradável 

a Deus. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo 
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padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele 
não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano;  sendo injuriado, 
não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se 

àquele que julga justamente”; (grifos nossos) 
 

Jesus é o maior exemplo de submissão que podemos tomar. Sendo Ele o 

próprio Senhor, e Homem, se submeteu a muitas situações e afrontas por 

obediência à vontade do Pai. É certo que Seus discípulos sejam 

participantes não somente de Suas glórias e consolações, mas 

também de Suas aflições, por obediência ao Pai (1 Pe 4.13 e 2 Co 1.7). 

 

O Ap. Pedro continua no capitulo 3: 

 

1 Pe 3.1-5 “Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a 

vossos maridos; para que também, se alguns deles não obedecem à 
palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas 
mulheres,  considerando a vossa vida casta, em temor. O vosso adorno não 

seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de jóias de ouro, 
ou o luxo dos vestidos,  mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível 

traje de um espírito manso e tranqüilo, que és, para que permaneçam as 
coisas,  Porque assim se adornavam antigamente também as santas 
mulheres que esperavam em Deus, e estavam submissas a seus 

maridos;” (grifos nossos) 
 

Nossa compaixão humana pode nos levar a olhar para uma mulher que vive 

aparentemente oprimida pelo marido com olhos naturais, e apoiar um 

divórcio, pois sob a ótica carnal nenhuma pessoa boa “merece ser infeliz”. 

Mas Deus tem um outro enfoque sobre esta questão.  Ele deseja que as 

mulheres ganhem seus maridos com um procedimento santo, 

esperando sempre no Senhor.  

 

A Palavra de Deus é sempre o caminho mais confiável a seguir, mesmo nas 

situações mais duras, quando nosso coração deseja ardentemente aliviar a 

dor de alguém ou a nossa própria dor, a Palavra deve prevalecer. 

 

Quando Pedro declara que a mulher deve ganhar o marido sem palavras, ele 

a está orientando para que parem as confrontações verbais, e tenham 

início as ações práticas. As igrejas estão cheias de mulheres que estão 

orando por seus maridos nos cultos, mas que na intimidade do lar são rixosas 

(Pv 21.9 e 19), murmuradoras, rebeldes e frias, tratando o esposo como se 

ele não fosse digno de amor e respeito. As mulheres devem submeter-se aos 
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maridos pelo que são, e não pelo que fazem ou deixam de fazer. Para a 

grande maioria das mulheres parece algo difícil de entender, as que buscam 

este entendimento, porém, terão sucesso em seus lares de maneira muito 

mais rápida e tranquila! 

 

O espírito de Jezabel se deleita em lares onde as mulheres estão cheias de 

razões e justiça própria contra seus maridos. Muitas dizem estar casadas com 

“monstros” que destruíram suas vidas. Mulheres cheias de ressentimento e 

rancor são verdadeiros “parques de diversão” para a ação desse espirito 

maligno, que tem como seus principais alvos: levar a mulher à frigidez 

sexual, ao desinteresse e desprezo total pelo esposo, à raiva incontrolável, à 

mágoa incurável, transtornos comportamentais e, por fim, à separação do 

casal, partindo da esposa. A mulher que é dominada por este espírito já 

perdeu a consciência das verdades bíblicas sobre perdão, amor, paciência e 

submissão. 

 

Mulheres ressentidas frequentemente afirmam: “ninguém sabe quem é este 

homem na realidade”, referindo-se ao esposo. É uma afirmação verdadeira de 

certo modo, já que somente a esposa conhece os defeitos mais ocultos. Ela 

está com ele ao deitar e levantar, e observa as coisas que ninguém mais 

pode ver. No entanto, se todas as vezes em que for ferida a esposa se 

apresentar diante de Deus e desejar liberar o perdão, Deus a capacitará, e 

ela conseguirá perdoá-lo com alegria.  

 

Há muitas motivações legítimas para que um cônjuge deseje perdoar o 

outro. A primeira delas é o fato de que são uma só carne, e estão 

intimamente ligados, de modo que o bem-estar de um afeta diretamente 

o bem-estar do outro. É impossível um ser feliz sem que o outro seja. A 

segunda motivação é a de ter o coração inclinado para a salvação do cônjuge, 

quando este ainda pratica obras da carne. A esposa não quer abrir mão de ter 

uma vida santa junto com o marido, pois sabe o quanto ele é precioso para 

Deus, mesmo que ele não reconheça isto. A terceira motivação aponta para si 

mesma, pois o fato de ter no coração a ira, inimizade, a divisão, a facção e as 

contendas, gerará consequências severas para a própria esposa, pois: “...os 

que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus” (Gl 5.21b). 
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Muitos espectadores de um casamento com complicações de relacionamento 

podem não compreender a conduta benigna e submissa de uma esposa cristã 

com relação a um marido tirano. Familiares e amigos incrédulos 

provavelmente irão rotulá-la como idiota, pois o padrão do mundo ensina que 

“ninguém merece” passar por afrontas. Mas a mulher de Deus maneja bem a 

Palavra da Verdade e sabe que importa antes obedecer a Deus do que aos 

homens (At 5.29). A única condição sob a qual a mulher está desobrigada a 

submeter-se é nos casos de violência, adultério sem arrependimento, ou se o 

marido instruí-la a pecar contra Deus, ordenando, por exemplo, que ela 

minta, ou participe de imoralidade sexual.  

 

Nestes casos, Deus respaldará a esposa que permaneceu fiel à Palavra (Lc 

12.4-5).  Não podemos nos esquecer que a salvação é individual (Ez 18.20). 

Um bom exemplo disso no Novo Testamento é o caso de Ananias e Safira. 

Deus não fulminou a esposa ao mesmo tempo em que tirou a vida do marido, 

mas deu a ela a oportunidade de agir corretamente, dizer a verdade e 

escapar do juízo (At 5.1-11). No Antigo Testamento temos exemplos de 

mulheres como Zípora (Ex 4.24-25) e Abigail (1 Sm 25.18-32), que não se 

acomodaram em ver que seus maridos pecaram contra Deus, e como 

intercessoras, agiram de forma que conteve a ira do Senhor contra eles, 

sem abandoná-los mas, ao mesmo tempo, sem entrar em concordância com 

o pecado. 

 

Definitivamente, estaríamos perdidos se Jesus quebrasse a aliança conosco 

toda vez que não correspondêssemos às Suas expectativas e padrões santos. 

Felizmente, a Sua fidelidade permanece inalterada mesmo quando somos 

infiéis. Ora, se o Espírito Santo habita na vida do cristão, e a fidelidade é 

parte do fruto do Espírito em sua vida (Gl 5.22), o esperado é que ele 

manifeste em sua vida a fidelidade para com Deus no seu casamento, mesmo 

se o cônjuge ainda não corresponde a isso. 

 

2 Tm 2.11-13 “Fiel é esta palavra: Se, pois, já morremos com ele, também 
com ele viveremos;  se perseveramos, com ele também reinaremos; se 

o negarmos, também ele nos negará; se somos infiéis, ele permanece 
fiel; porque não pode negar-se a si mesmo”. (grifos nossos) 
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É fácil dizermos que Cristo vive em nós; difícil mesmo é expressar esta 

verdade em situações extremas, como as que Ele passou por fidelidade e 

amor às nossas vidas.  

 

O novo casamento de um cristão baseado unicamente em Mt 19 e textos da 

lei de Moisés não contradiz apenas as declarações absolutas de Jesus e do Ap. 

Paulo, mas uma série de outras passagens bíblicas que tratam de temas 

envolvidos na aliança com Deus. 
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CAPITULO 5 

ACERCA DOS VOTOS 

 

Quando um casal se une no altar de Deus, votos são feitos no nome do 

Senhor Jesus. Votos de permanência em caso de doença, pobreza, tristeza, 

entre outras situações, “até que a morte nos separe”. O adultério e a 

deserção não são mencionados como um motivo possível de 

encerramento da aliança e separação, mas sim a morte. Essa 

declaração é muito bonita, mas se tornou vã pois, na prática, muitas outras 

razões têm separado casais. 

 

O voto é feito de maneira unilateral e nominal (“eu, fulano de tal, selo 

com esta aliança o meu compromisso para contigo, fulana de tal...”), o 

sujeito está declarando que, por si só, se compromete a ser fiel até a 

morte, independendo do cenário. No entanto, ao aceitar que o adultério 

pode invalidar uma aliança, surge a seguinte contradição: o voto feito com 

Deus, em nome de Jesus por uma pessoa, passa a ser inválido se o 

outro falhar. Isso significa dizer que a fidelidade ao voto feito com 

Deus está condicionado ao desempenho do outro, e não ao temor de 

Deus. Alguns buscam o argumento de que o casamento foi um 

engano, uma precipitação. Para alguém ousar fazer tal afirmação, 

presume-se que a relação pré-conjugal foi pecaminosa, pois somente alguém 

que está totalmente fora da Palavra de Deus poderia ser guiado a um erro 

crasso como este (Jr 3.25).  

 

Mesmo para aqueles que não se casaram no altar de Deus, mas depois de 

casar se converteram e entenderam o quê o casamento representa para Deus 

(Ef 5.22-33), não é aceitável a justificativa de que “não se casou na igreja” e 

portanto o casamento “não tem validade”. Quando entregamos nossa vida e 

nossos caminhos ao Senhor, esta entrega inclui a obediência à Sua Palavra, 

portanto, todo cristão nascido de novo, possui sim, automaticamente,   

um voto com Deus relacionado a seu casamento!  

 

Outro ponto importante é a separação de dois cristãos por deserção 

(ou abandono) de um deles. A Bíblia dá o ensino claro acerca disso (1 Co 

7.10). Porém, após algum tempo da separação, um dos cônjuges 

provavelmente se envolverá com alguém.  
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Nestes casos, um cristão que ainda está sozinho pode vir a entender que, 

embora o motivo “na ocasião da separação” não tenha sido o adultério, agora 

que o ex-cônjuge tem outra pessoa, é “como se fosse” um adultério, logo, 

aquele que está sozinho ficaria livre para se relacionar com outra pessoa. 

Neste caso, o ensino tanto de Jesus como do Ap. Paulo está sendo 

desconsiderado. 

 

Ec 5.2-7: “Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se 

apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus; porque 
Deus está no céu, e tu estás sobre a terra; portanto sejam poucas as tuas 

palavras. Porque, da multidão de trabalhos vêm os sonhos, e da multidão de 
palavras, a voz do tolo.  Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes 
em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o.  

Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Não consintas 
que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas na presença do anjo 

que foi erro; por que razão se iraria Deus contra a tua voz, e 
destruiria a obra das tuas mãos?  Porque na multidão dos sonhos há 

vaidades e muitas palavras; mas tu teme a Deus”. (grifos nossos) 
 

Gl 3.15: “Irmãos, como homem falo. Uma aliança, embora de homem, 
uma vez confirmada, ninguém a anula, nem lhe acrescenta coisa 

alguma”. (grifos nossos) 
 

Pv 20.25: “Laço é para o homem dizer precipitadamente: É santo; e, 
feitos os votos, então refletir”. (grifos nossos) 
 

Mt 5.37: “Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; não, não; pois o que 
passa daí, vem do Maligno”. (grifos nossos) 
 

Dt 23.23: “O que tiver saído dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como 
voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus, prometendo-o pela tua boca”. 

 
 

Jesus nunca disse que seria fácil segui-Lo! Quando analisamos a nossa 

capacidade em abrir mão daquilo que mais nos custa para honrarmos ao 

Senhor, temos a medida exata de nosso amor e gratidão a Deus. O amor 

verdadeiro por Deus leva Seus filhos a buscarem desesperadamente a 

obediência, a qualquer custo.  

Quem quer viver no Reino de Deus deve viver baseado em seus princípios, e 

não no que é “mais fácil ou confortável” para si.  
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Observamos algo interessante quando ministramos essa posição bíblica sobre 

novo casamento para um cristão divorciado, que estava desavisado. Sua 

reação espontânea nos revela imediatamente quem Deus é para ele, e qual é 

o nível de sua confiança em Deus, pois sem fé, realmente é difícil crer que 

seja possível ser feliz sem um casamento, para a grande maioria. 

 

Alguns reagem com tanta naturalidade que chega a nos constranger, dizendo 

que estão prontos para fazer a vontade do Pai seja ela qual for, e que já 

sabiam que a porta seria estreita quando se entregaram a Ele. Outros, porém 

reagem como se a notícia fosse uma tragédia, a pior de sua vida. 

Argumentam que é uma loucura, e dizem que não sabem como viverão 

daquele momento em diante.  

 

Muitas pessoas não têm elementos em sua caminhada para crer que Deus 

será fiel e suprirá todas as suas necessidades (Fp 4.19) emocionais, 

sentimentais, espirituais e materiais segundo Suas riquezas em glória. Não 

podemos julgá-las ou culpá-las pela dificuldade em ter confiança no Senhor, e 

temos a certeza de que O próprio Deus manifestará Sua provisão e poder 

para que O conheçam e vejam que é possível sermos supridos por Ele em 

absolutamente tudo se estivermos no centro da Sua vontade. 

 

1 Co 1.18: “Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que 
perecem; mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus”. (grifos 

nossos) 
 

Mt 10.28-39: “E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é 

digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua 
vida por amor de mim achá-la-á”. (grifos nossos) 
 

Mt 7.14: “porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à 
vida, e poucos são os que a encontram”. (grifos nossos) 
 

Jo 6.60: “Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é 

este discurso; quem o pode ouvir?” (grifos nossos) 
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CAPITULO 6 

O SACERDOCIO REAL DO CRISTÃO 

 

Lv 21.6-8: “Santos serão para seu Deus, e não profanarão o nome do seu 
Deus; porque oferecem as ofertas queimadas do senhor, que são o pão do 

seu Deus; portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou 
desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido; pois o 

sacerdote é santo para seu Deus. Portanto o santificarás; porquanto 
oferece o pão do teu Deus, santo te será; pois eu, o Senhor, que vos 
santifico, sou santo”. (grifos nossos) 

 

Ez 44.22-23: “Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada; 
mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva 

que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir 
entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o 
puro”. (grifos nossos) 

 
 

A Palavra nos mostra que o sacerdote no Antigo Testamento tipificava o 

nascido em Cristo na Nova Aliança. Uma vez que os sacerdotes eram 

separados pelo próprio Deus e por Ele santificados para oferecer sacrifícios, 

queimar incenso e interceder pelo povo se apresentando diante Dele, estes 

deveriam ter uma vida com um padrão de santidade muito superior ao 

resto do povo.  

 

Suas vidas deveriam ter um padrão de retidão exemplar, já que eles tinham o 

privilégio de servir diretamente ao Senhor. O sacerdote que possuísse 

alguma deformidade ou comportamento desviado do padrão de Deus, era 

proibido de apresentar-se diante dEle (Lv 21.21-23). No entanto, o véu do 

Templo que separava a presença do Senhor dos homens foi rasgado durante 

a crucificação (Mt 27.51) e pelo sangue de Jesus todo aquele que Nele crê 

passou a ter acesso irrestrito à presença do Pai, tornando-se um 

sacerdote.  

 

A Igreja é chamada pelo Ap. Pedro de “raça eleita e sacerdócio real” (1 Pe 

2.9), mostrando que além de nossa eleição para a salvação temos o 

privilégio sacerdotal de ter o acesso direto ao Pai por meio do sangue de 

Cristo (Hb 10.19-23).  
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Todo cristão que experimentou o novo nascimento é - por definição 

bíblica – rei e sacerdote na terra (Ap 1.6), independentemente do 

exercício de uma função ministerial numa igreja local.  

 

Somos sacerdotes que não desejam apenas entrar na presença de Deus, mas 

sim viver constantemente sob Sua presença, e certamente os padrões da vida 

de um cristão devem ser diferentes de tudo o que é normal e aceitável na 

sociedade contemporânea, onde a dissolução do casamento e a poligamia 

em série por meio do divórcio, tornaram-se comuns.  

 

Lemos que o sacerdote deveria tomar para si esposa solteira e crente 

(virgem do povo de Israel), ou que fosse viúva de outro sacerdote. 

Esta palavra é absolutamente compatível com a afirmação neotestamentária 

escrita pelo Ap. Paulo em 1 Co 7.38-39.   

 

Além de sacerdotes, fomos constituídos reis nesta terra, mas sempre sob a 

autoridade do Rei dos reis e das leis que regem o Seu Reino, para o qual Ele 

mesmo nos chamou. Ele nos tirou do jugo, do governo, do poder e dos 

princípios do império das trevas, e passamos a viver segundo os princípios 

do Reino do Seu Filho Amado, para onde fomos transportados na nossa 

conversão (Cl 1.13). A partir desta mudança de domínio e de reino, fomos 

investidos de autoridade, porém, assim como uma constituição é a carta 

magna que rege um país e todos devem sujeitar-se a ela, a Bíblia é a 

constituição do Reino de Deus, e toda autoridade é estabelecida 

dentro de seus princípios.  

 

Toda vez que a autoridade da Bíblia é distorcida, negligenciada ou ignorada 

em parte, todo o seu conteúdo perde a função de salgar a terra e ser luz 

neste mundo (Mt 5.13-14). O mundo tem olhado para as igrejas e, 

observando situações como a deserção, o adultério, o abandono, o divórcio e 

o novo casamento de pessoas cristãs, questionam a autoridade e eficácia da 

Palavra (Jl 2.17).  Como reis e sacerdotes, observando os princípios de um 

Deus vivo, e não de uma religião morta, mostramos ao mundo a diferença 

entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que serve a Deus e o que não 

serve (Ml 3.17-18).  
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Como Jesus declarou, o padrão de santidade da Nova Aliança não aboliu 

o padrão da Lei, mas sim veio cumpri-lo e regulamentá-lo, mostrando 

que a verdadeira santidade excede o cumprimento externo da Lei, o que 

exige do verdadeiro cristão um sacrifício muito maior do que os religiosos 

fariseus praticavam (Mt 5.17-41). 

 

Malaquias Capítulo 2 (para refletir): 

 
“Agora, ó sacerdotes, este mandamento e para vós. Se não ouvirdes, e se 

não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o 
Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei 
as vossas bênçãos; e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a 

isso o vosso coração. Eis que vos reprovarei a posteridade, e espalharei 
sobre os vossos rostos o esterco, sim, o esterco dos vossos sacrifícios; e 

juntamente com este sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos 
enviei este mandamento, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor 

dos exércitos. 
 
Meu pacto com ele foi de vida e de paz; e eu lhas dei para que me temesse; 

e ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade 
esteve na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus lábios; ele andou 

comigo em paz e em retidão, e da iniqüidade apartou a muitos. Pois os 
lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca 
devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do 

Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho; a muitos 
fizestes tropeçar na lei; corrompestes o pacto de Levi, diz o Senhor dos 

exércitos. 
 
Por isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, 

visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de 
pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? não nos criou um 

mesmo Deus? por que nos havemos aleivosamente uns para com 
outros, profanando o pacto de nossos pais? Judá se tem havido 
aleivosamente, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém; porque 

Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha 
de deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer 

isto, o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos 
exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e 
de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com 

prazer da vossa mão. 
 

Todavia perguntais: Por que? Porque o Senhor tem sido testemunha 
entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste 
deslealmente sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. 

E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava espírito? E por que 
somente um? Não é que buscava descendência piedosa?  
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Portanto guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a 
mulher da sua mocidade.  Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de 
Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido; portanto cuidai de vós 

mesmos, diz o Senhor dos exércitos; e não sejais infiéis.  Tendes enfadado ao 
Senhor com vossas palavras; e ainda dizeis: Em que o havemos 

enfadado? Nisto que dizeis: Qualquer que faz o mal passa por bom 
aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada; ou: Onde está o 
Deus do juízo?” (grifos nossos) 

 
 

 

O novo casamento e o ministério 

 

Um fato surpreendente dentro da questão da quebra de alianças pelo povo de 

Deus, é vermos ministros, que deveriam guiar o rebanho para a verdade da 

aliança e do compromisso, não somente celebrando uniões ilícitas, mas 

também desfazendo seus próprios casamentos e se casando novamente. A 

Bíblia declara que o presbítero, bispo, diácono ou qualquer um que deseja 

exercer uma função episcopal (liderança) deve se enquadrar num padrão de 

vida exemplar para todo o rebanho de Deus. Os textos bíblicos são 

suficientes para expressar o padrão de Deus para a vida de Seus ministros: 

 
1 Tm 3.2 “É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de 

uma só mulher”. (grifos nossos) 
 

1 Tm 3.4-5 “que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em 

sujeição, com todo o respeito (pois, se alguém não sabe governar a sua 
própria casa, como cuidará da igreja de Deus?)”; (grifos nossos) 
 

1 Tm 3.12 “Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem 

bem a seus filhos e suas próprias casas”. (grifos nossos) 
 

Tt 1.6 “alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo 

filhos crentes que não sejam acusados de dissolução”. (grifos nossos) 
 

Tt 2.7-8 “Em tudo te dá por exemplo de boas obras; na doutrina mostra 
integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o 
adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós”. (grifos 

nossos) 
 

1 Co 10.31-33 “Portanto, quer comais quer bebais, ou façais, qualquer outra 

coisa, fazei tudo para glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço 
nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus; assim como também 

eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio 
proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos”. (grifos nossos) 
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2 Tm 4.2-5 ”Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, 

repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino.  Porque virá tempo 
em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo grande desejo de 

ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus 
próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se 
voltarão às fábulas.  Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, 

faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério”. (grifos nossos) 
 

Rm 1.32 “os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que 
declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as 
fazem, mas também aprovam os que as praticam”. (grifos nossos) 

 

Temos a consciência de que há muitos ministros nesta condição, sabemos 

que o Senhor usa e conta com quem quer para Seus propósitos soberanos, e 

não cabe a nós julgar ninguém. Entretanto, tomar como exemplo e 

referência situações assim é muito delicado, nossa referência deve ser 

Jesus e a Palavra, sempre.  

 

A título de informação, é interessante mencionar que as primeiras gerações 

de ministros cristãos após Jesus e os Seus 12 apóstolos, mantiveram a 

mesma convicção e ensino acerca da aliança indissolúvel. Escritos dos 

primeiros séculos de Hermas, Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes e 

Agostinho, contém de forma clara esta doutrina bíblica (v. item 8, fontes 

bibliográficas).  

 

Na realidade, a ideia do divórcio seguido de novo casamento é algo muito 

novo não apenas na igreja, mas na sociedade como um todo. Mesmo no 

Brasil, até a década de 1970 o adultério era considerado crime e, embora 

fosse permitida a separação (até então denominada “desquite”), o desquitado 

ficava desobrigado da convivência conjugal, mas não ficava livre para um 

novo casamento, visto que o Brasil - até então - baseava muitas de suas leis 

civis na sua tradição cristã.  

 

A lei foi sofrendo alterações, e hoje, em questão de poucos minutos, sem 

nem mesmo a necessidade de um advogado, praticamente qualquer casal 

pode entrar num cartório e se divorciar. A lei brasileira já consente 

regularizar uniões estáveis poligâmicas em alguns Estados, e as uniões 

homoafetivas também já tem sido consideradas com status de casamento. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme os profetas têm anunciado, nos últimos tempos a Igreja passará 

pela restauração de muitas verdades bíblicas e, sem dúvidas, a verdade sobre 

a irrevogabilidade e santidade extrema da aliança em Cristo é uma delas. 

Jesus alertou Seus discípulos de que pela multiplicação da iniqüidade, o amor 

de muitos esfriaria (Mt 24.12). Nesse tempo de apostasia, um dos 

maiores males dentro do Corpo de Cristo é a egolatria. Pessoas 

desejando adaptar o evangelho às suas necessidades, ao invés de adaptarem-

se ao evangelho.   

 

Jesus pregou o evangelho do Reino e deixou claro que a implantação deste 

Reino em nossas vidas está ligada a renúncia da nossa própria vontade, para 

que vejamos a vontade Dele se cumprir na terra como é no céu. O moço rico 

é um exemplo clássico (Mc 10.17-22). Ele queria seguir a Jesus, mas quando 

foi testado na renúncia, entristeceu-se e desistiu. Duro é este discurso, mas 

quem não renuncia a tudo quanto tem e não toma sua cruz, não pode ser 

discípulo de Jesus (Lc 14.26-27). O amor a Deus acima de todas as coisas 

continua sendo o maior mandamento. O evangelho Cristocêntrico - e não o 

egocêntrico - é o verdadeiro evangelho do Reino de Deus. Segui-lO e amá-lO 

- incondicionalmente - pelo que Ele é, e não pelo que pode nos dar ou fazer 

por nós. Essa é a prova do verdadeiro discípulo.  

  

O espírito de religiosidade tem afrouxado a Palavra de Deus nos púlpitos e no 

pastoreio (Ap 2.18-29). Com boas obras, amor, fé, serviço e perseverança, 

porém tolerando Jezabel. Muitos líderes temem “perder ovelhas”, e acabam 

cedendo à pregação de uma graça moldada às necessidades do povo e à uma 

releitura das Escrituras, de modo que não venha a confrontar aqueles que 

estão chegando na congregação ou que já fazem parte dela. Está próximo o 

tempo em que Aquele que está no céu vem restaurar todas as coisas segundo 

a Sua santidade e segundo os Seus princípios (At 3.19-21), mas cabe a nós, 

a Igreja, preparar o caminho do Senhor (Is 40.3-5).   
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O profeta Malaquias disse que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do 

Senhor (Ml 4.5-6) para converter os corações. O espírito de Elias já está 

sobre a nossa geração, que tem experimentado a restauração do ministério 

profético cada num nível cada vez mais profundo.  

 

Certamente, assim como Elias profetizou (1 Rs 21.23) e Jeú viu Jezabel 

sendo atropelada e comida por cães (2 Rs 9.33-37), nós também veremos, se 

insistirmos em fazer a vontade do Senhor, mesmo quando todo Israel 

(igrejas) estiver tolerando Jezabel e suas palavras doces (Pv 5.3-6). Aleluia!  

 

Ante todo o exposto, notamos que a Bíblia é muito clara acerca da 

irrevogabilidade da aliança do casamento de um cristão, e também acerca das 

implicações de um novo casamento, chamado abertamente por Jesus de 

adultério. Ainda que para alguns os trechos bíblicos não pareçam suficientes 

para provar tal posição, é um risco muito grande assumir que estes textos 

deixem abertura para uma nova união em Cristo, já que este erro poderia 

gerar conseqüências graves. Que o Senhor encha os membros de Sua Igreja 

com toda a ousadia e coragem para proclamar Sua verdade como os profetas 

de antigamente. 

 

Quando estivermos diante do Tribunal de cristo, naquele grande dia, não será 

avaliada nossa capacidade de persuasão ou resultados ministeriais numéricos, 

mas sim a fidelidade com a qual pregamos a verdade que nos foi revelada. 

Que neste dia possamos responder que, com amor e coragem, fomos fieis até 

o fim.  Amém. 

 

Mt 5.19-20 “Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor 
que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos 
céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino 

dos céus.  Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos 
escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.” 

(grifos nossos) 
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APÊNDICE  
 

PRINCIPÍOS BASICOS DA EXEGESE 
 

Aqui se encontram dez princípios que devem ser seguidos na 

interpretação bíblica:  

1° - Princípio da unidade escriturística. Sob a inspiração divina a Bíblia 

ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária 

entre um livro e outro da Bíblia.  

2° - Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Este princípio vem da 

Reforma Protestante. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem 

explica outra com sentido mais difícil e mais obscuro. Este princípio é uma 

ilação do anterior.  

3° - Jamais esquecer a Regra Áurea da Interpretação, chamada por 

Orígenes de Analogia da Fé. O texto deve ser interpretado através do 

conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. 

4° - Sempre ter em vista o contexto. Ler o que está antes e o que vem 

depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente.  

5° - Primeiro procura-se o sentido literal, a menos que as evidências 

demonstrem que este é figurado. 

6° - Ler o texto em todas as traduções possíveis - antigas e modernas. 

Muitas vezes uma destas traduções nos traz luz sobre o que o autor queria 

dizer.  

7° - Apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. 

8° - O trabalho de interpretação é científico, por isso deve ser feito com 

imparcialidade, isenção de ânimo e desprendido de qualquer 

preconceito (o que poderíamos chamar de "achismos"). 
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 9° - Fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem 

para chegar a conclusões circunstanciais. Por exemplo:  

a) - Quem escreveu?  

b) - Qual o tempo e o lugar em que escreveu? 

c) - Por que escreveu? 

d) - A quem se dirigia o escritor? 

e) - O que o autor queria dizer?  

o 10° - Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os 

princípios fundamentais (doutrinas) da Bíblia, ele deve ser 

colocado de lado e o trabalho exegético recomeçado 

novamente.  

Fonte: www.descobrindo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.descobrindo.com.br/
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