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“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou” (Gn. 1.27). 

“E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele” (Gn. 2.18). 

“Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne; e assim já não serão 

dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Mc. 10.7-9). 

”Ensina a criança no caminho em que deve andar; e ainda quando for velho não se desviará dele” (Pv. 22.6). 

  

http://www.iepaz.org.br/
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22/6+


2 
 

ORIENTAÇÕES PARA A FAMÍLIA CRISTÃ 

1– A NATUREZA DO CASAMENTO, O HOMEM E A MULHER 

 Prof. Pr. Nathanael Rinaldi Filho ......................................................................................  3 

 
2– A IMPORTÂNCIA DO LAR 

 Prof. Pb. Washington dos Santos Gonçalves .................................................................  8 

 
3– NAMORO E NOIVADO CRISTÃO 

Prof. Lucas Rinaldi .................................................................................................................  14 

 
4– A INTIMIDADE DO CASAL 

 Prof. Pr. Edison de Oliveira ................................................................................................  18 

 
5– A VIDA ESPIRITUAL DA FAMÍLIA 

 Prof. Pr. Nívio Fuschini.........................................................................................................  29 

 
6– DIVÓRCIO À LUZ DA BÍBLIA 

 Prof. Pr. Edison Miranda da Silva .....................................................................................  30 

 
7– FINANÇAS NO CASAMENTO 

 Diác. Fernando Antonio Rodrigues Ribeiro ..................................................................  47 

 
8– OS GRANDES INIMIGOS DO CASAMENTO 

 Prof. Pr. Antonio Maximiano Rodrigues Pires .............................................................  48 

 
9– LIDANDO COM A HOMOSSEXUALIDADE NA FAMÍLIA 

 Prof. Pr. Fábio Camino ..........................................................................................................  50 

 
10– DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA: COMO IDENTIFICAR E LIDAR 

 Prof. Pr. Edison de Oliveira ................................................................................................  56 

 

11– A DÁDIVA DA VELHICE 

 Prof. Ev. Augusto Tadeu de Oliveira ................................................................................  62 

 
12– EDUCANDO FILHOS COM VALORES CRISTÃOS 

 Prof. Pb. Washington dos Santos Gonçalves .................................................................  89 

 
13– CONCUBINATO E UNIÃO ESTÁVEL À LUZ DA BÍBLIA 

 Profª Daniela Kseib Rinaldi ................................................................................................  94 

  



3 
 

ORIENTAÇÕES PARA A FAMÍLIA CRISTÃ 

 

INTRODUÇÃO 

A família é a sociedade mais íntima conhecida pelo homem. É a obra divina mais 

completa da terra. Deus no seu propósito fez uma observação: “não é bom que o homem esteja 

só” (Gn. 2.18). Em seguida completou seu plano. Deus formou e colocou ao lado do homem sua 

adjutora. O matrimônio foi instituído. O casal obedeceu ao mandado do Senhor Deus: 

“Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra” (Gn. 1.28). 

Infelizmente o homem desviou-se do caminho e dos propósitos do Criador. 

Desde então, a vida humana tem sido desditosa e revoltada contra Deus, porém Ele abriu 

uma porta de esperança. Paulo fez a seguinte declaração: "A Escritura encerrou tudo debaixo 

do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes" (Gl. 3.22). A 

desobediência contra a lei divina é chamada pecado, queira o homem ou não. Deus abriu a 

porta da graça em Jesus Cristo, sem a qual nenhuma família se salvaria. 

 

I – A NATUREZA DO CASAMENTO, O HOMEM E A MULHER 

As Escrituras Sagradas mostram que o casamento foi instituído por Deus no Jardim do Éden 

(Gn. 2.18-25) e sancionado pelo Senhor Jesus em sua presença nas bodas de Caná da Galileia 

(Jo. 2.1-11). O propósito, entre outros, é a felicidade, o companheirismo mútuo do casal e a 

procriação, a maneira legítima da multiplicação dos seres humanos sobre a Terra. 

 
1. O DESVIO DO PRINCÍPIO MONOGÂMICO 

A monogamia foi instituída pelo Criador, porém a poligamia foi criada pelos homens. O 

primeiro polígamo da história foi Lameque (Gn. 4.19). A declaração bíblica "e apegar-se-á à sua 

mulher" (Gn. 2.24) fala da monogamia, isto é, o princípio do casamento de um homem com 

uma única mulher e vice-versa. O Código de Hamurabi, escrito em acádico na antiga Caldeia e 

datado de 1750 a.C., prevê a poligamia nos parágrafos 146 e 148. Historiadores, sociólogos e 

arqueólogos são unânimes em afirmar que havia desvios do casamento monogâmico na 

Palestina pré-semítica, como a poligamia e a poliandria (TENNEY, 2008, p. 976). Os patriarcas 

hebreus viveram nesse contexto social, e nós encontramos na Bíblia o reflexo da sociedade do 

antigo Oriente Médio. O texto de Gênesis 16.1-4, narrando a história de Sara, que deu sua 

criada Agar por mulher a Abraão para que esta pudesse gerar filho, parece-nos uma prática 

muito estranha à nossa cultura ocidental e, sobretudo, à ética cristã; entretanto, por mais que 

nos pareça estranho, isso na época era lei. Está registrado nos parágrafos 144-147 do Código de 

Hamurabi, muito tempo antes do Concerto do Sinai. A mesma coisa fez Raquel, ao conceder 

sua serva Bila a Jacó que para que lhe gerasse filhos (Gn. 30.3-8). Jacó casou com duas irmãs, 

Leia e Raquel, e teve concubinas (Gn. 29.28-31; 35.22). 

O adultério naquela época se configurava quando envolvia alguém que fosse casado. Ora, 

se a lei de Moisés não apresenta o mesmo conceito de adultério que o Cristianismo, logo os 

heróis do Antigo Testamento não podem ser reputados adúlteros, pois a lei não condenava 

essa prática, alguns deles viveram antes mesmo da promulgação da lei, no Sinai. Se a lei não 
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proíbe, não pode ser pecado. Só haverá contravenção ou crime a partir do momento em que a 

lei for sancionada e posta em vigor. "Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado 

não é imputado não havendo lei" (Rm. 5.13). Assim, essas práticas do Antigo Testamento, 

anteriormente mencionadas, hoje são pecados, pois são condenadas no Novo Testamento. 

Salomão pecou pelo fato de não observar Deuteronômio 17.17, que proíbe aos reis adquirir 

para si haréns, como faziam os antigos monarcas do Oriente Médio, e casar com mulheres 

estrangeiras (Ne. 13.26), o que era proibido pela lei de Moisés (Dt. 7.1-4). Salomão agiu dessa 

forma motivado por alianças políticas, mas pagou muito caro por isso, pois a poligamia e os 

casamentos mistos o levaram ao desvio (IRs. 11.1-4), e isso trouxe complicação para Israel 

durante muito tempo. 

No antigo Oriente Médio isso era mais uma questão de ostentar poder (IRs. 11.1-3). A 

poligamia nunca foi um mandamento da lei de Moisés, mas estava implícita em três ocasiões: 

1) "Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar 

outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital" (Êx. 

21.9-10); 2) "Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem 

aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida 

[...]" (Dt. 21.15); e 3) na lei do levirato, pois a lei não prescrevia se o cunhado deveria ser 

solteiro (Dt. 25.5). 

Os judeus abandonaram essa prática, mas os muçulmanos ainda a mantém. Israel, que 

ainda está na lei de Moisés, aboliu a poligamia. Isso ocorreu em 950 d.C., quando o rabino 

Guershom proclamou a takaná (regulamento interno da sinagoga), estabelecendo a 

monogamia de caráter regional e provisório. Essa takaná vigorou por 400 anos, até 1350. Aos 

poucos, as sinagogas de outras jurisdições foram adotando essa prática, de modo que com o 

tempo esse princípio se universalizou. Expirado o prazo, ninguém se preocupou com a 

renovação. A monogamia, todavia, já se tornara regra sem exceção e assim perdurou até a 

atualidade em Israel (MEZAN, vol. III, s/d, p. 149). O Novo Testamento restabeleceu o princípio 

monogâmico original da criação (Mt. 19.5; ICo. 7.2; lTm 3.2). 

Jesus disse, que se uma mulher casada for de outro homem, comete adultério contra o 

seu marido, se ele estiver vivo; e da mesma forma o marido, se for de outra mulher, comete 

adultério contra a sua mulher, se ela estiver viva (Mc. 10.11-12). Jesus foi mais profundo, 

cortando o mal pela raiz, pela causa, e não pelo efeito. Ele declarou: "Ouvistes que foi dito aos 

antigos. Não cometerás adultério. Eu porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher 

para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela" (Mt. 5.27-28). É verdade que 

nem sempre podemos impedir que as aves pousem em nossa cabeça, mas podemos impedir 

que ali façam ninhos. Ninguém está livre de ser sobressaltado por pensamentos pecaminosos, 

mas qualquer cristão pode perfeitamente impedir que esses pensamentos sejam cultivados (Cl. 

3.1-5). 

 
2. A INDISSOLUBILIDADE 

A natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem: "Portanto, deixará o 

varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne” (Gn. 

2.24). O Senhor Jesus Cristo disse que essa passagem bíblica significa a indissolubilidade do 

casamento: "Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não 
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separe o homem" (Mt. 19.5-6). É uma união íntima entre duas pessoas de sexos opostos que 

assumem publicamente o compromisso de viverem juntas; é uma aliança solene, um pacto 

sagrado, legal e social. Não existe no universo, entre os seres vivos inteligentes, uma intimidade 

maior do que entre marido e mulher, exceto apenas entre as três pessoas da Trindade. 

O voto solene de fidelidade um ao outro "até que a morte os separe", que se ouve dos 

nubentes numa cerimônia de casamento, não é mera formalidade. Isso tem implicações 

profundas diante de Deus: “Porque o SENHOR foi testemunha entre ti e a mulher da tua 

mocidade" (Ml. 2.14). O compromisso que os noivos assumem é diante de Deus, 

independentemente de o casal ser ou não crente em Jesus. Isso diz respeito ao casamento per 

si, vinculado de maneira intrínseca à sua natureza, pois assim Deus estabeleceu essa aliança 

"até que a morte os separe". Esse voto, ou "juramento", não é para ser desfeito. Os noivos 

precisam ser conscientizados dessa responsabilidade e, para isso, é muito importante o curso 

obrigatório para noivos nas igrejas. 

 
3. O PAPEL DO ESTADO 

A questão aqui não é o modus operandi dessa cerimônia nos tempos bíblicos, mas o que é 

considerado casamento à luz da Palavra de Deus. Os hebreus, por influência dos arameus, 

amorreus, elamitas e babilônios, incorporaram alguns elementos em sua cultura. Seu caráter 

legal e espiritual está presente nas diversas culturas antigas e modernas. O casamento de Rute 

é uma evidência bíblica desse aspecto jurídico (Rt. 4.2,10-11). Há evidência histórica da 

existência de um contrato escrito de casamento entre os hebreus; o livro apócrifo de Tobias é 

bom exemplo (7.13). A ordem da Mishná, chamada Nashim, palavra hebraica que significa 

"mulheres", é uma coletânea de preceitos sobre noivado, casamento e divórcio. Segundo a 

Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã: "No antigo Oriente Próximo, o casamento era um assunto 

civil. O título de casamento era um contrato legal, definindo os direitos das partes envolvidas. 

Para os israelitas, era uma aliança ou b’rith” (TENNEY, 2008, p. 981). 

Entre os gregos não era diferente. O pesquisador francês e arqueólogo Fustel de 

Coulanges, que estudou na Escola Francesa de Atenas e dirigiu escavações na ilha de Quis, 

escreveu o seguinte: "O casamento era, pois, obrigatório. Não tinha por fim a satisfação de 

instintos; o seu objeto principal não estava na união de dois seres que mutuamente 

simpatizassem um com o outro, e que queriam associar-se para a felicidade e para as canseiras 

da vida. O efeito do casamento, à face da religião e das leis, era a união de dois seres no mesmo 

culto doméstico, fazendo deles nascer um terceiro, apto para continuar com esse culto" 

(COULANGES, p. 70; apud GIORDANI, 1986, p. 246). Essa declaração é uma amostra do caráter 

jurídico do casamento em Atenas. 

Com os romanos não era diferente. O caráter legal é conhecido de todos: "A sua própria 

natureza jurídica tem dado margem a discussão, que se prolonga pelos séculos" (GIORDANI, 

1990, p. 154). Na página seguinte, ele continua: “lustae nuptiae ou iustum matrimonium era o 

casamento legítimo de acordo com as normas do direito civil romano". Havia dois tipos de 

casamento: cum manu e sine manu. O primeiro é o mesmo iustae nuptiae ou iustum 

matrimonium, em que "a mulher passa da dependência do chefe de sua família para a 

dependência de seu marido e do pai deste" (GIORDANI, 1990, p. 155). No segundo "a filha, 

mesmo casada, continua sob o poder de seu paterfamilias" (p. 156). A diferença entre esses 
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tipos de casamento envolvia mais questões de bens e herança, mas ambos eram reconhecidos 

pelo Estado: "O casamento sine manu é um ato de direito privado no qual não interferem nem 

pontífices, nem magistrados. Mas é um casamento perfeitamente legítimo (iustae nuptiae) e 

não uma mera união de fato. A mulher desposada nessas condições usufruía da mesma 

situação social do marido e os filhos dessa união eram considerados tão legítimos como os 

nascidos do casamento cum manu" (p. 156). 

O casamento, nas três principais culturas do mundo mediterrâneo na época do Novo 

Testamento - a semítica, a grega e a romana -, era também de natureza jurídica. Isso significa 

que o Senhor Jesus e seus apóstolos, ao se referirem ao casamento ou a casar, falavam nesses 

termos (Mt. 5.32; 19.9-10; Mc. 10.11-12; Lc. 16.18; Rm. 7.2-3; ICo. 7), como devem falar os 

cristãos em todos os lugares e em todas as épocas. O casamento no civil, portanto, deve ser 

levado a sério, pois dessa maneira ensinaram o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos; é, pois, 

um "contrato jurídico de uma união espiritual", como disse Myer Pearlman. 

 
4. O HOMEM E A MULHER (Gn. 1.26 e 2.18) 

4.1. SEMELHANÇAS 

A palavra homem, de onde se originou o vocábulo humanidade, vem do latim HOMO, 

HOMINIS, que como designativo do gênero se amplia em sentido geral, abrangendo os dois 

sexos. 

Na beleza encantadora do universo, na pureza da inocência, Adão tinha tudo a seus pés 

(Gn. 1.22), mas nada que lhe tocasse o coração. Então, de junto do seu coração (a costela) Deus 

criou a mulher, a sua adjutora, para ser amada. A palavra adjutora deriva de ezer (hebraico) e 

significa ajuda, auxílio, apoio. A mulher é a ajudadora, a auxiliadora e a companheira. Igualam-

se homem e mulher, na origem da criação divina, e na rota do fim supremo, ambos com 

direitos e deveres iguais, pois “não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo 

Jesus” (Gl. 3.28). 

4.2. DIFERENÇAS 

O homem é muito diferente da mulher. Ele tem uma cosmovisão profundamente distinta 

da cosmovisão da mulher. O homem vê as coisas, as sente e interpreta de forma diferente da 

mulher. 

O homem tem a tendência de ser mais racional, enquanto a mulher é mais sentimental; o 

homem tem uma visão geral, e a mulher observa as particularidades. O homem é mais prático, 

e a mulher mais observadora. Embora sejam tão distintos, eles não se excluem, completam-se. 

Em decorrência do propósito original da criação, a mulher não é nem superior nem 

inferior ao homem, ela é diferente. Direitos e deveres iguais e pessoas diferentes. Caso não 

fosse a mulher diferente do homem, a criação não seria perfeita, não haveria “Adão e Eva”. 

Uma das características que diferem o homem da mulher é que esta é atraída pelo que 

ouve, e o homem é despertado pelo que vê. Dessa forma, a mulher deve ser mais atenta com 

sua apresentação pessoal, e o homem mais cuidadoso com suas palavras. 

A mulher é diferente em sua constituição física (fisicamente mais fraca) e seu corpo é 

diferente do homem. Adão é tirado do barro, da terra, e Eva do corpo de Adão. O homem é 

sempre mais grosseiro, menos sensível, mais matéria. A mulher é mais dócil, mais amorosa, 
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mais alma que o homem. Certo escritor diz que a mulher foi feita para amar e ser amada. O 

homem teve origem na matéria sem vida, a mulher no ser humano vivo. Se entre macho e 

fêmea um completa o outro, logicamente não podem ser iguais, pois como dois iguais se 

completariam? 

4.3. CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DA PERSONALIDADE 

• O homem é mais racional (ele pensa mais) 

• A mulher é mais intuitiva (ela sente mais) 

• O homem é mais voltado para a matéria 

• A mulher é mais voltada para as coisas espirituais. Prova disso é que há nas igrejas mais 

mulheres que homens.  

• O homem é mais grosseiro. 

• A mulher é mais afetiva. 

• Para o homem o sexo é mais biológico (Mt. 5.28, 15.19 e 19.12; ICo. 7.9; IIPe. 2.14). 

• Para a mulher o sexo é mais afetivo. 

 

5. AJUSTANDO-SE AO CASAMENTO 

5.1. DEIXARÁ O HOMEM SEU PAI E SUA MÃE... (Gn. 2.24; Am. 3.3; Ef. 5.31) 

Este é um princípio básico a ser seguido. Esse “deixar” é físico, emocional, geográfico e 

financeiro. 

5.2. COMO SE AJUSTAR? (Cl. 3.2) 

● Os cônjuges devem ouvir atentamente as queixas um do outro, dispostos a admitir seus 

erros e buscando acertar a situação, com vistas à harmonia no casamento (Pv. 28.13). 

● Os cônjuges precisam ser pacientes e prosseguir em oração. O ofendido vai precisar de 

um tempo para crer nas promessas feitas.  

● Os cônjuges devem procurar manter as declarações de amor feitas no período de 

namoro e noivado, e cumprir as promessas feitas no casamento. 

5.3. OS TRÊS ÃOS DO CASAL AJUSTADO 

● Aceitação - Reverenciar, aceitar e homenagear vêm da palavra temer, no sentido de 

respeitar, honrar, ter apreço. 

● Admiração - Admirar gestos, palavras, atitudes etc. e expressar essa admiração. 

● Dedicação - (Ct. 4.12). 

5.4. AS TRÊS FRASES IMPORTANTES DA VIDA A DOIS 

● Eu te amo (Ef. 5.25-33). 

● Eu estou errado (Lc. 15.21). 

● Por favor me perdoe (Mt. 6.12). 
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II – A IMPORTÂNCIA DO LAR 
(Sl. 103.17-18) 

INTRODUÇÃO 

O lar é a provisão de Deus para a felicidade do ser humano. O lar é um lugar onde mora 

uma família, composta inicialmente de marido e mulher, incluindo depois os filhos. Mesmo sem 

riqueza e sem luxo, o lar pode ser de paz, de amor, e de felicidade, onde os membros da família 

amem a Deus e sintam-se bem não somente vivendo juntos, mas unidos em amor (Rm. 12.10). 

O lar deve ser cheio do amor de Cristo. 

O lar feliz é aquele construído sobre a rocha inabalável. “Se o Senhor não edificar a casa, 

em vão trabalham os que a edificam” (Sl. 127.1). O casamento precisa ser um cordão de três 

dobras. Sem a proteção de Jesus no casamento, os cônjuges tornam-se vulneráveis. Só quando 

Jesus está presente no lar, a família pode ser estruturada e cumprir seu propósito. 

As relações dos membros de uma família para com Deus, não deve ser apenas frequentar 

a Igreja aos domingos, ou orar a Deus apenas quando forçados pelos problemas. Ao contrário, a 

família deve obedecer a Deus e honrá-lo todos os dias de suas vidas. 

 

1 – A IMPORTÂNCIA DO LAR PARA O HOMEM E PARA A MULHER 

Sem dúvida o lar foi a provisão sábia de Deus para a felicidade do homem e da mulher, as 

colunas principais do lar. O lar é o ambiente adequado para compartilhar suas alegrias e 

tristezas, trabalhos e divertimentos, problemas e sucessos. O lar é o lugar onde todos 

aprendem a paciência, o bom entendimento, a consideração de uns para com os outros, 

tornando-se o ambiente predileto do casal. O amor que os une, a paz que os tranquiliza, e a 

presença de Deus que os alegra e conforta, constituem alívio seguro diante das 

responsabilidades do casal. 

 

2 – A IMPORTÂNCIA DO LAR PARA OS FILHOS 

A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Eles são mais importantes do que bens 

materiais. Eles valem mais do que toda a fortuna do mundo (Sl. 127.3-5; Pv. 17.6). 

Muitos pais não têm tempo para os filhos. Um filho chega em casa e pede ajuda para 

fazer a lição de casa. Os pais respondem: “não temos tempo; estamos muito ocupados”. Em 

seguida o telefone toca, eles correm para atender e gastam trinta minutos conversando 

banalidades. Os filhos descobrem que não são prioridade e os amigos têm mais importância 

para os pais do que eles. Muitos pais perdem a oportunidade de declarar amor aos filhos, 

deixam de pegar seus filhos adolescentes no colo, deixam de investir tempo na vida dos filhos. 

Os filhos precisam de um lar onde possam sentir-se seguros e felizes, e esta felicidade 

depende de alguns fatores, tais como:  

• Amor dos pais, que produz nas crianças a certeza de estarem seguras;  

• Instrução e disciplina, para a formação do seu caráter;  

• Alimentação, higiene e formação de hábitos saudáveis, indispensáveis à boa saúde e ao 

desenvolvimento físico e intelectual;  

• Proteção, cuidado e apoio dos pais, para que a criança desenvolva uma personalidade 

ajustada. 
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3 – A IMPORTÂNCIA DO LAR PARA A IGREJA 

Nos lares cristãos a igreja tem os seus melhores cooperadores, que leem a Bíblia, que 

oram, e que planejam a sua colaboração no trabalho do Senhor. Nos lares cristãos o pastor tem 

amigos que o apoiam, respeitam e ajudam com sincera solidariedade. Nos lares onde Deus 

habita há baluarte contra as forças do mal, há uma tocha que brilha nas trevas, há um coro que 

louva a Deus. 

 

4 – A IMPORTÂNCIA DO LAR PARA A COMUNIDADE 

Um lar onde Deus é adorado é uma tranquilidade para a vizinhança e para a comunidade 

inteira. Um lar iniciado, construído e conservado dentro dos padrões divinos constitui-se como 

coluna de uma igreja sadia e operosa, e de uma comunidade ordeira e justa. Portanto, a família 

é a célula mater de todas as outras instituições. 

Uma família é composta de marido (pai) mulher (mãe) e filhos. No contexto familiar cada 

membro desempenha uma função distinta. Muitos casais não desfrutam da plena felicidade 

que o casamento pode proporcionar por falta de maturidade (completo desenvolvimento 

cristão), onde na maioria das circunstâncias os cônjuges exigem muito um do outro, sem dar 

nada em troca, ou seja, um fica esperando pela ação do outro. 

 

5 – O PADRÃO DIVINO PARA A FAMÍLIA 

O padrão divino instituiu uma ordem de autoridade e responsabilidade, que nos é 

revelado pela Bíblia: “Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o 

homem a cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo” (ICo. 11.3). “Vós, filhos, em tudo 

obedecei os vossos pais, pois fazê-lo grato é diante do Senhor” (Cl. 3.20). 

Deus organizou a família de acordo com o princípio de chefia. Todos os membros da 

família se encontram sob autoridade do cabeça apontado por Deus. 

• Cristo - O cabeça do marido - Senhor da família. 

• Marido - O cabeça da mulher e autoridade principal sobre os filhos. 

• Esposa - Ajudadora do marido (Gn. 2.18). 

 

6 – O ESPOSO CRISTÃO 

• Deve amar a esposa 

“Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo 

se entregou por ela” (Ef. 5.25). 

Note que o verbo está no imperativo. O tipo de amor que o marido deve dispensar à sua 

esposa é o amor ágape (grego), isto é, o amor sacrificial: o amor que não espera nada em troca, 

é despretensioso, é o amor que Cristo demonstrou por sua igreja e deu a sua vida por ela (veja 

Jo. 3.16, ICo. 13). 

A propósito, vale destacar que o mundo ensina um tipo de amor emocional do vem e vai. 

É o amor eros (grego). É um amor carnal, ilusório, ligado ao sensualismo erótico. Este tipo de 

amor existe em casais descomprometidos um do outro, e não tem nada a ver com o plano de 

Deus para os casais cristãos. Sem dúvida, a causa de muitos divórcios é a ausência do amor 

ágape. 
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A palavra que caracteriza o dever do marido é “amor”. Ele precisa amar sua esposa 

permitindo-lhe conhecer sua vida, seus pensamentos, seus planos, seus objetivos e suas 

ambições. O amor ágape é voluntário, incondicional, altruísta e ilimitado. O marido nunca deve 

usar sua liderança para esmagar ou sufocar a esposa. O marido sábio nunca tenta anular a 

personalidade da esposa. O que significa ser submisso? É entregar-se a alguém. O que significa 

amar? É entregar-se por alguém. Assim, submissão e amor são dois aspectos da mesmíssima 

coisa. 

• Deve ser o provedor do lar (Gn. 3.17-19; Ef. 5.28-29) 

Está sobre os ombros do marido a responsabilidade de ser o provedor do lar. Quando ele 

fracassa no trabalho, geralmente a família é afetada. Se ele estiver sob pressão o dia todo, e 

não puder reagir a ela, geralmente descarregará suas frustrações sobre sua família. É por isso 

que o pai crente precisa encarar seu trabalho como parte da vontade e propósito de Deus para 

sua vida. Nosso trabalho deve ser feito como ao Senhor, para que nossas tarefas diárias tenham 

um significado espiritual (Sl. 128). 

O marido deve alimentar a sua esposa e filhos, tanto materialmente (pão e leite; 

vestuário; habitação; lazer) como espiritualmente (oração, leitura bíblica e louvor), pois o 

marido é o sacerdote do lar. O marido deve ser a pessoa que exerce a maior influência 

espiritual sobre a esposa. Ele deve ser uma bênção na vida dela e liderá-la espiritualmente. 

Entretanto, não podemos ignorar que o papel da mulher no mundo moderno não está 

mais essencialmente de acordo com o modelo bíblico. Nem todas as mulheres têm o privilégio 

de casar com homens que ganham o suficiente para sustentar a casa sozinhos, proporcionando 

conforto razoável para a família. Um número expressivo de lares são sustentados por mulheres, 

viúvas ou abandonadas por seus maridos, que passaram a incorporar também o papel de 

provedoras. 

• Deve respeitar a esposa e cuidar dela (Hb. 13.4; ITs. 4.3.4; IPe 3.7) 

Neste particular, o apóstolo dos gentios assevera o valor que deve ser dado ao 

matrimônio, no tocante ao relacionamento conjugal, que é sagrado para Deus, porque é o que 

Deus quer: cada um saiba tratar (ou possuir) sua esposa de modo santo, com respeito, e não 

com paixão sensual, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Quando Pedro diz 

que a mulher é o sexo mais frágil (ou fraco) está se referindo ao aspecto físico.  

Pode-se verificar que o físico masculino é mais robusto, musculoso. Basicamente a 

estrutura óssea e os pulmões do homem são maiores, isto explica o menor poder de força 

bruta existente nas mulheres. Deste modo, o marido deve prestar a devida proteção que a 

mulher precisar.  

O marido deve tratar a esposa com sensibilidade, não deve abusar dela. O marido abusa 

da esposa quando deixa de devotar a ela a plenitude do seu amor e corre atrás da estranha, 

sendo infiel à mulher da sua aliança. A maneira como o marido lida com a esposa reflete 

diretamente no seu relacionamento com Deus. Nenhum marido pode ter intimidade com Deus 

e, ao mesmo tempo, ter uma relação conflituosa com a esposa (IPe. 3.7). A vida conjugal 

harmoniosa é o alicerce para uma vida espiritual abundante. 
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• Deve ser fiel à esposa (Pv. 5.15-20; Ml. 2.14-15; ICo. 7.2-4) 

Esta fidelidade é abrangente. O marido cristão precisa lembrar-se que ninguém pode fugir 

à onipresença e onisciência de Deus. Sendo assim, deve ser fiel à sua esposa até no 

pensamento. A poligamia é uma prática contrária aos padrões divinos, pois Deus não criou duas 

Evas para Adão. Deste modo, o marido deve manter-se apenas para sua esposa (Gn. 2.24; Mc. 

10.6-8). 

A fidelidade conjugal é um elemento inegociável para um casamento saudável. Sem o 

princípio da fidelidade o casamento adoece e morre. Por isso a infidelidade conjugal tem sido, 

ao longo dos anos, o principal motivo que leva um casal ao divórcio.  

A infidelidade conjugal é uma das formas mais perversas de agredir o cônjuge. É a quebra 

de uma aliança. É a quebra de um voto feito na presença de Deus. É a violação da lei do amor. É 

como apunhalar o cônjuge pelas costas. É mais do que ferir o corpo do cônjuge, é destruir suas 

emoções e achatar sua alma. O prazer do pecado não compensa o sofrimento que ele produz. 

Em geral, a relação extraconjugal é produto da carência afetiva. Um cônjuge carente é 

presa fácil da sedução. Quem não encontra pasto verde no leito conjugal, tem sempre a 

tendência de saltar o muro em busca de novidade. Também é digno de nota que a figura do 

amante, ou da amante, é sempre de uma pessoa amável, disponível e romântica. É com essa 

isca que normalmente as pessoas carentes são fisgadas pelo anzol da sedução e da morte (Pv. 

5.3-5). 

O mesmo Deus que instituiu o casamento também estabeleceu princípios permanentes 

para sua felicidade. A fidelidade conjugal é um preceito divino que jamais pode ser violado sem 

gravíssimas consequências. 

• Deve Considerar a Esposa Como Amiga (Gn. 31.4-7) 

A esposa deve ser a pessoa em quem mais o marido pode confiar. Ele deve consultá-la em 

todos os assuntos do lar, profissionais, pessoais, da obra de Deus etc., trocando ideias e 

opiniões com ela. A mulher é a metade do homem e vice-versa, e as duas partes se completam. 

O homem deve conscientizar-se de que não está mais solteiro, e que para comprar, vender e 

realizar, negócios e projetos precisa do apoio de sua companheira. 

Um casamento feliz não é somente romance, mas também amizade. O fogo da paixão 

tende a apagar-se com o tempo, e nessas horas apenas um casal que cultivou a amizade, o 

respeito e o afeto pode superar as intempéries da vida. 

Nos deveres do marido ainda se destacam:  

- O marido deve considerar a esposa como a si mesmo (Gn. 2.23; Ef. 5.28); 

- Deve viver com ela toda sua vida, sendo excluída toda ideia de divórcio, ainda que seja 

incrédula (Gn. 2.24; Mt. 19.3-9; Mc. 10.9; ICo. 7.11-14). 

Há dois extremos cometidos por maridos que devem ser citados neste comentário.  

a) Existem maridos que se dedicam exageradamente à sua família, em detrimento às 

coisas de Deus, seu momento de meditação pessoal na Palavra de Deus, sua comunhão com o 

Pai Celestial, oração etc. O senhorio de Cristo tem primazia, está acima de todas as coisas: 

“Aquele que quer me seguir não pode ser meu discípulo se não me amar mais do que o seu pai, 

à sua mãe, à sua esposa aos seus filhos, aos seus irmãos e suas irmãs, e a si mesmo” (Lc. 14.26 - 

BLH). 
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b) Existem maridos que abandonam completamente sua família (principalmente a 

esposa) alegando não ter tempo, pois está muito ocupado com a obra de Deus. Isto é uma 

grosseria do marido e uma irresponsabilidade, bem como falta de conhecimento do que Deus 

diz a esse respeito: “Porém, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua 

própria família, essa pessoa negou a fé e é pior do que um incrédulo” (ITm. 5.8 - BLH). 

O conselho das Escrituras é conciliar as duas coisas, a família e a obra de Deus, de forma 

harmoniosa e ordenada, com o fim de agradar a Deus (ITs. 4.1). 

 

7 – A ESPOSA CRISTÃ 

É sobre os ombros da esposa que recai o maior número de responsabilidades no lar. 

Normalmente a mãe permanece mais tempo com os filhos do que o pai, mesmo aquelas que 

trabalham fora, e é dela que os filhos recebem a direção em sua formação mental e de seus 

hábitos (IITm 1.5 e 3.15).  

Porque Deus criou a Mulher? (Gn. 2.18-19)? 

- Ele a criou com amor (Gn. 2.22) e para ser amada (Ef. 5.25); 

- Ele a criou com santidade e para a santidade, uma mulher para um homem (ICo. 7.2); 

- Ele a criou para perpetuar a raça: "crescei e multiplicai" (Gn. 1.28); 

- Ele a criou para a felicidade da raça: "Não é bom que o homem esteja só" (Gn. 2.18). 

• Deve amar seu marido 

“Para que as mulheres mais jovens aprendam a amar os seus maridos e filhos” (Tt. 2.4 - 

BLH). Este amor deve ser tanto comportamental quanto emocional. Paulo exorta as esposas 

cristãs a manterem uma postura uniforme de atitudes junto a seus maridos, mesmo que eles 

não sejam cristãos, e o contexto destas atitudes inclui o amor. 

Quis o Criador que o homem fosse despertado pelo que vê, e a mulher despertada pelo 

que ouve. Assim, o homem deve ser mais cuidadoso com suas palavras, e a mulher mais 

cuidadosa com sua aparência. Se o homem é atraído pelo que vê, a mulher desatenta na 

maneira de apresentar-se ao marido comete um grave erro. Ela deve estar atenta em agradar 

ao marido e apresentar-se com graça e beleza, mesmo na intimidade do lar. Ela precisa 

continuar sendo uma fonte de prazer para seu marido. Algumas mulheres vão para a cama com 

a camiseta amarrotada da campanha política, e ainda têm a pretensão de que o marido se 

entusiasme na relação sexual. A mulher não deve esquecer que seu marido está vendo 

mulheres atraentes e cheirosas todos os dias, e ele precisa olhar para a esposa como alguém 

que se prepara para ele. Uma lingerie atraente ou um pijama de seda é um grande 

investimento no casamento. O cuidado com o cabelo, com o corpo, com as vestes, com a 

apresentação pessoal é algo que todo marido aprecia na sua esposa. 

• Deve respeitar o marido  

“E a mulher respeite o seu marido” (Ef. 5.33). A ideia de respeito, na maneira de agir da 

mulher para com seu esposo, denota um tratamento atencioso e com profunda consideração. 

Por ser ele o líder material e espiritual do lar, o marido deve conservar uma vida de amor junto 

à sua esposa, para que possa ser digno do respeito, admiração e reverência dela. 
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• Deve ser fiel ao marido  

“Porém, porque existe tanta imoralidade, cada homem deve ter a sua própria esposa e 

cada mulher o seu próprio marido” ((ICo. 7.2; ITm. 3.11 - BLH). O conceito de fidelidade neste 

caso é sem dúvida relacionado com o sexo. Conforme foi relatado anteriormente, que a 

fidelidade conjugal do marido é exigida por Deus como um dos seus deveres, do mesmo modo 

a mulher deve manter-se apenas para seu marido, enquanto ele viver, pois o casamento é uma 

aliança que só é desfeita pela morte (Rm. 7.2-3; ICo. 7.39). 

• Deve ser bondosa, educada e agradável (Pv. 31.20; ICo. 7.34; Ef. 5.9-10) 

Esses versículos bíblicos expõem a bondade da mulher virtuosa, que investe nos humildes 

que se enche de alegria e entusiasmo com a sua preocupação de agradar o marido, os filhos 

etc. Ela se sente realizada com a sua maravilhosa capacidade de doar e de investir nos entes 

queridos. 

• Deve ser submissa ao marido 

“Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor” (Ef. 5.22 - BLH). O 

apóstolo Paulo ordena a submissão da mulher ao marido, portanto precisamos parar um pouco 

para compreender o significado da palavra submissão. 

O que não é submissão?  

Dois pontos podem ser destacados: a) submissão não é inferioridade, a mulher não é 

inferior ao homem. Ela é tão imagem de Deus quanto o homem. Ela foi tirada da costela do 

homem e não dos seus pés. Ela é a auxiliadora idônea e não uma escrava. Aos olhos de Deus ela 

é igual ao homem (Gl. 3.28; IPe. 3.7); b) submissão não é obediência incondicional, a submissão 

da mulher ao marido não pode contrariar a submissão dela a Jesus. Uma mulher não está 

obrigada a submeter-se a um marido que a constrange a ser infiel a Cristo. 

O que é submissão? 

No Novo Testamento a palavra grega upotasso é traduzida por submeter ou sujeitar, e foi 

aplicada ao comportamento de Jesus, menino submisso a seus pais (Lc. 2.51). O texto diz “era-

lhes sujeito”. A mesma palavra é usada para se referir à sujeição de todas as coisas a Cristo 

(ICo. 15.27-28). Cristo colocou o homem por cabeça da mulher. É um princípio da autoridade do 

tipo chefia (ICo. 11.3; IPe. 3.6). No tocante ao casamento, quatro pontos fundamentais indicam 

o verdadeiro significado de submissão: 

a) A mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. A esposa se submete ao 

marido por amor e obediência a Cristo. A esposa se submete ao marido para a glória de Deus 

(ICo. 10.31) e para que a Palavra não seja blasfemada (Tt. 2.3-5). Uma esposa cristã se sujeita 

ao marido com alegria e espontaneidade, ela não o faz por obrigação. 

b) A submissão da esposa ao marido é liberdade e não escravidão. Somos cidadãos livres 

porque obedecemos às leis do país; somos livres para dirigir um carro porque obedecemos às 

leis do trânsito; um trem só é livre para correr e transportar com segurança sua carga porque 

corre sobre os trilhos. A submissão aos preceitos de Deus não escraviza, mas liberta. 

c) A submissão da esposa ao marido é a sua glória, assim como a liberdade da igreja é ser 

submissa a Cristo (Ef. 5.24). A mesma Bíblia que ordena à mulher ser submissa ao marido, 

ordena a esse marido amar sua mulher como Cristo amou a igreja, portanto a exigência feita ao 
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homem é mais ampla, mais intensa e mais profunda. O marido é convidado a imitar Cristo, logo 

o padrão requerido do homem é mais alto. 

d) A submissão da esposa não é a um marido tirano, mas a um marido que a ama como 

Cristo ama a igreja. O “cabeça” do corpo é também o Salvador do corpo. Cristo, como cabeça 

da igreja, amou-a, serviu-a e morreu por ela. O amor do marido deve ser perseverante, 

santificador, sacrificial, romântico e restaurador. 

• Deve permanecer com o marido por toda vida (Rm. 7.2; Co 7.10) 

“A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver” (BLH). Este dever 

está intimamente ligado no companheirismo, que ambos os cônjuges devem dispensar um ao 

outro. Um homem se casa porque tem necessidades básicas, sendo que uma delas é o 

companheirismo; a solidão é o oposto. Quando o primeiro homem foi criado, Deus lhe fez uma 

promessa: “Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como 

se fosse a sua outra metade” (Gn. 2.18 - BLH). 

Esta promessa foi cumprida tempos depois. Deus fez que o homem (Adão) caísse num 

sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele 

lugar. Dessa costela formou uma linda mulher e a levou a Adão (Gn. 2.21-22). 

 

************ 

III – NAMORO E NOIVADO CRISTÃO 

 “Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas 

filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio” (Sl. 144.12). 

“Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no 

procedimento, no amor, na fé, na pureza” (ITm. 4.12). 

 
1- O NAMORO CRISTÃO 

Deus ao criar o homem e a mulher, deu-lhes todas as condições para serem felizes, na sua 

sabedoria, lhes proveu dos órgãos necessários para o desempenho de todas as suas atividades, 

inclusive a reprodução de sua espécie. 

Há várias definições para "namorar", por exemplo, galantear, atrair, chamar a atenção, 

porém o sentido mais real é "inspirar amor". 

O namoro não deve jamais ser um passatempo, mais o início da procura de um(a) 

companheira(o) para a jornada da vida. Vale a pena lembrar que o jovem cristão deve pedir a 

confirmação de Deus para o namoro. Se o namoro é a antesala do casamento, como seria um 

namoro sem a confirmação de Deus? 

 
2- PERGUNTAS SOBRE O NAMORO 

Assim que uma criança vai chegando na adolescência, começa a ser impulsionada pelos 

desejos da mocidade, porém todos esses desejos podem ser controlados. Se o jovem for 

convertido, gostar de ler a Bíblia, frequentar os cultos na Igreja etc. 
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a) Com que idade um jovem pode namorar? 

Resposta: 

- quando tiver maturidade (personalidade formada); 

- quando tiver preparado para enfrentar o casamento; 

- quando for dirigido por Deus nessa direção. 

b) Como descobrir a vontade de Deus no namoro? 

Deus se preocupa com todos os aspectos da nossa vida, por isso devemos buscar a sua 

vontade. Resposta: 

- não namore antes de orar; 

- dialogue com a pessoa em quem está interessado(a) e orem juntos; 

- não faça comentários antes de ter certeza; 

- Deus pode falar de várias maneiras, e a mais prática é quando as circunstâncias passam 

a ser favoráveis e as partes sentem uma tranquilidade em relação um ao outro (cuidado com 

profetas casamenteiros). 

c) O que o casal deve fazer para que o namoro produza neles edificação espiritual? 

Resposta: 

- o namoro que busca edificação espiritual firma-se sobre o ideal do casamento; 

- devem ser evitadas certas intimidades físicas, para não entristecer o Espírito de Deus (Ef. 

4.30); 

- os jovens namorados devem orar juntos e compartilhar seus ideais juntos; 

- lembrar sempre que o cristão é luz do mundo e o namoro dos cristãos é diferente dos 

não convertidos; 

- tudo que o casal fizer deve ser com ordem e decência (ICo. 14.40) e glorificando a Deus 

(ICo. 10.31). 

d) Existem regras para orientar o namoro cristão? 

O casamento foi instituído por Deus, e para que tudo seja feito do modo certo é preciso 

seguir as regras do Senhor. 

Resposta: 

- o jovem cristão não deve namorar por passatempo; 

- o jovem cristão não deve namorar com descrente (IICo. 6.14-18); 

- o jovem cristão só deve namorar com objetivo de casar-se; 

- o namoro do crente deve ter uma conduta cristã, com responsabilidade e maturidade; 

- o casal cristão não deve passar muito tempo a sós (zona de perigo). 

 
3- OBSERVAÇÕES SOBRE OS DESEJOS DA MOCIDADE 

a) Namoro não é flerte nem passatempo; 

a) Cuidado e vigilância nesse período são muito importantes. Lembremos que o homem é 

estimulado visualmente e a mulher através do tato. 

b) A mulher tem mais autocontrole, mas não deve estender-se a carícias (Pv. 20.21). 
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d) A mulher deve valorize-se, não se deixando vulgarizar como mercadoria barata; 

e) Como verificar se é amor ou paixão (apetite desordenado) 

 - amor é controlado, paixão não; 

- amor busca a realidade, paixão não; 

- amor procura dar mais do que receber, paixão não; 

- amor cresce, paixão não; 

- paixão não correspondida transforma-se em ódio (paixão não serve para matrimônio); 

- amar é gostar do outro com os defeitos que tem. 

 
4- OUTRAS OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS 

a) É pecado ter impulso sexual? Não! Claro que não. O impulso sexual é a atração normal 

de um sexo pelo outro.  

- O sexo é uma energia poderosa dentro do ser humano. Foi Deus quem fez o ser humano 

com esses impulsos, e Ele considerou bom tudo que fez (Gn. 1.28-31); 

- O sexo na Bíblia é uma dádiva divina (Pv. 5.18; Ec. 9.9), mas O PRINCÍPIO DA SANTIDADE 

DEVE SER OBSERVADO NA VIDA SEXUAL DO CASAL (ICo. 6.20; IITm. 2.22; Hb. 13.4; IPe 1.15-16); 

- Jesus confirmou que a união entre o homem e a mulher é um propósito divino (Mt. 

19.4-6; Ef. 5.31); 

b) Os perigos dos costumes mundanos 

- Livros, revistas, filmes e sites pornográficos – cultivar esse tipo de entretenimento é 

expor-se às tentações (Tg. 4.7); 

- Conversas entre colegas que contam suas façanhas sexuais (ICo. 15.33);  

 
2- O NOIVADO CRISTÃO 

O noivado é a metade do caminho entre o namoro e o casamento. O noivado é um ato 

sério. O noivado é um compromisso social que os jovens assumem diante de suas famílias. 

Muito do que foi dito sobre o namoro vale para o noivado. Além do que, vale ressaltar 

que o noivado é um misto: a última etapa da vida de solteiro, e a primeira da vida a dois. 

Entretanto, “estar noivos” não significa ter autorização para maiores intimidades: estão noivos 

mas ainda são solteiros. 

O noivado é um tempo para o casal fazer os acertos mais profundos, desenvolver as 

afinidades e aprender a lidar com as diferenças um do outro. O casal guiado por Deus entende, 

presume e assume que o casamento vai acontecer.  

a) Quando dois jovens devem e podem torna-se noivos? 

- quando estiverem certos de estar na vontade de Deus; 

- quando estiverem preparados psicologicamente para isso; 

- quando houver  e nunca devem ser influenciados por terceiros. 

- quando acertarem devidamente com os pais; 

- quando estiverem preparados materialmente para o casamento. 
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b) Quando dois jovens devem pensar no casamento? 

Desde o momento em que se tornam namorados. O noivado não deve demorar muito, o 

ideal seria não ultrapassar dois anos. Porém, mesmo que demore um pouco mais, não pode 

fugir do objetivo, que é o casamento. O tempo do noivado deve ser uma constante preparação 

para o casamento.  

c) Reflexões sobre o noivado 

O noivado é um compromisso social – quem assume um noivado compromete-se com 

muitas pessoas, e não somente com o futuro cônjuge. 

O noivado é um compromisso moral – envolve responsabilidade, por isso não é coisa de 

criança, e deve ser medido pela consciência de que Deus vê todos os nossos atos.  

O noivado é um compromisso material e financeiro – não existe isso de dizer "nós nos 

amamos, e com ele eu moro até debaixo do viaduto". 

O noivado é um compromisso espiritual – se não há um ideal marcado pelas coisas 

espirituais, o relacionamento vai ficar muito difícil, porque casamento não é apenas uma linha 

horizontal, é vertical também. A linha horizontal é o relacionamento do casal entre si e a 

vertical é a relação do casal com Deus, forma-se então uma cruz. O casamento do cristão 

também precisa ser colocado na cruz de Jesus Cristo. 

d) Parâmetros para testar o futuro do relacionamento 

Um autor chamado Wilson Grant sugere alguns testes para o casal avaliar se vale a pena 

ir adiante: 

1. Teste da resistência. Se o relacionamento só traz ansiedade, depressão e tensão, pense 

como será no futuro. Se quando se encontram há muita tensão, e na despedida há depressão e 

muita tristeza, pare! Porque a paixão sufoca, mas o amor vitaliza. 

2. Teste da orientação. O verdadeiro amor não exclui as outras pessoas do círculo de 

convivência do casal. 

3. Teste do hábito. O amor verdadeiro aceita e ajustar as diferenças e alguns hábitos 

indesejáveis. Alguém disse de um modo muito interessante e jocoso: "Quem está apaixonado 

nem celulite vê". Mas não é assim não: quem ama vê e aceita; quem ama sabe que há um 

defeito no outro, mas aceita mesmo assim, porque reconhece que as afinidades e as qualidades 

superam os defeitos e acreditam que após o casamento as coisas vão melhorar. Não se trata de 

ser "missionário" e tentar mudar hábitos (alguns terríveis). Há bobagens para as quais podemos 

fechar os olhos. Os problemas devem ser bem avaliados e não negados. Já a paixão é cega, 

paixão não vê defeitos, e as consequências no futuro serão lamentáveis. 

4. Teste do ciúme. A paixão é possessiva, mas o verdadeiro amor confia e é seguro dos 

seus sentimentos.  

5. Teste do resultado. O amor verdadeiro faz surgir os mais elevados e nobres traços da 

personalidade de uma pessoa. Já a paixão é especialmente negativa. 

6. Teste do tempo. O tempo fortalece o amor, mas sepulta a paixão, e, pior ainda, as 

vezes sepulta o apaixonado.  
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A VONTADE DE DEUS 

É da vontade de Deus que se acredite no amor. Talvez até aprender a acreditar que o 

amor é uma liberdade, é uma alegria, é uma adesão, é uma esperança, é uma exigência, é um 

sacrifício. Amar é se fazer ausente de si mesmo na presença do outro; amar é uma paz.  

É da vontade de Deus que o futuro casamento seja vivido como opção de fé. Não se 

brinca com o que é sério. Os sentimentos do casal, de suas famílias e amigos devem ser 

respeitados. O casal deve olhar um para o outro como alguém que deve ser respeitado como 

pessoa e, ainda mais, como uma pessoa em quem Jesus Cristo habita! Quando Cristo é o 

Senhor, os planos para o futuro casamento se encaixam. Sem a presença de Jesus Cristo na 

relação é muito difícil o noivado ter pureza moral e saúde espiritual.  

 
************* 

IV – A INTIMIDADE DO CASAL 

“Goza a vida com a mulher que amas” (Ec. 9.9) 

 
INTRODUÇÃO 

Poucos casais estão livres de tabus ou inibições quanto a demonstrar ao cônjuge que quer 

fazer amor. O ato sexual entre cônjuges deve ser visto como uma arte, que se aprende com a 

prática e orientação corretas, e deve ser encarado como um concurso para se ver quem é capaz 

de proporcionar ao outro maior prazer. Vença a inibição! 

O sexo no casamento, como uma expressão de amor, exige carícias. O marido deve 

acariciar a esposa. O sexo, sobretudo para a mulher, vai muito além do ato conjugal. O prelúdio 

feminino para o sexo deve começar no café da manhã. Há maridos que desconhecem, ou 

desprezam, que para a mulher o ato sexual envolve romantismo, carinho e afeto. O homem é 

um ser mais explosivo sexualmente. Ele é capaz de ter uma ereção com dez segundos e estar 

pronto para a relação sexual, mas a mulher não é assim. O aquecimento dela é mais lento, nem 

por isso menos intenso. O sexo de qualidade, para a mulher, exige prelúdio, preparação e 

aquecimento. Se o marido não tratar a esposa com carinho durante o dia, ele não terá uma 

mulher afetuosa na cama.  

Não é apenas o homem que deve acariciar a mulher, mas o homem também deve 

receber carícias da mulher (Pv. 5.19). O sexo dentro dos padrões de Deus é uma grande fonte 

de prazer. Marido e mulher devem beber dessa fonte a largos sorvos. Devem saborear as 

iguarias desse banquete sem nenhum complexo ou sentimento de culpa. O corpo do cônjuge é 

uma espécie de mapa do prazer que deve ser usufruído com discernimento e respeito. 

 
I- DADOS ESTATÍSTICOS 

Segundo dados estatísticos, mais de 43% dos cristãos evangélicos praticam sexo três 

vezes por semana, e 30% deles uma vez por semana, depois vêm os que praticam 

quinzenalmente, 6%, e aí vai caindo até os que não mais praticam que são em torno de 1%. Isso 

representa uma média de 3 a 4 relações sexuais por semana. É um número bom, e os estudos 

mostram que os evangélicos fazem mais sexo que os não evangélicos, que estão com a média 

em torno de 2,14 relações por semana. 
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Esses números são interessantes, pois o homem evangélico costuma ser alvo de chacota 

entre os seus colegas de trabalho e escola, que dizem que o crente não gosta de mulher, não 

gosta de sexo. Essas gozações são por conta de que os cristãos não são dados a piadas, 

pornografia e às conversas sobre a mulher do outro. 

Perigo: Entre os 35 aos 45 anos, as mulheres estão com mais sede de sexo que os homens 

da mesma faixa etária, é quando então se interessam por homens mais jovens, pois estão, 

digamos, no mesmo pique sexual. 

 
II- SEXO NA BÍBLIA 

Baseando-se nos conceitos do mundo, quanto mais cedo se inicia a “experiência” com o 

sexo, maior será o entendimento sobre o assunto, e melhor será o desempenho sexual no 

futuro. Mas será que isso realmente é verdade? 

Será que se entregar ao sexo, sem conhecer bem o seu propósito e o seu poder e, muitas 

vezes, sem ter a responsabilidade necessária para lidar com as suas consequências, seria 

mesmo a melhor opção? 

A única fonte segura que nós temos para responder essas perguntas é a Bíblia, afinal, 

ninguém melhor para nos ensinar sobre sexo do que aquele que criou o sexo (At. 17.24a). 

 
1- O Propósito do Sexo 

Sexo exige responsabilidade e entendimento (Pv. 7.1-5). Por essa razão é fundamental 

compreender não só o poder que existe no sexo, mas principalmente os propósitos e princípios 

pelos quais Deus o criou: 

a) Família 

O primeiro propósito de Deus com relação ao sexo é formar famílias, e não apenas gerar 

filhos (Sl. 127.3). A vida de uma criança depende de cuidados; ela necessita de amor, carinho, 

sustento etc. A educação e a formação do caráter da criança é responsabilidade dos pais (Pv. 

22.6). 

Simplesmente “colocar filhos no mundo” sem se preocupar com isso é desviar-se do 

principal propósito do sexo (ITm. 5.8). Para evitar que isso aconteça, outro princípio 

estabelecido por Deus para o sexo é o compromisso, ou seja, o casamento (ICo. 7.2). 

b) Casamento  

A Bíblia não considera o sexo por si só como casamento. Ela ensina que antes da relação 

sexual entre um casal é preciso haver um testemunho público do compromisso entre o homem 

e a mulher (Mt. 1.18-19, ICo. 7.9, ICo. 7.36, Hb. 13.4). Uma vez estabelecido esse compromisso 

diante da lei e dos homens, a relação sexual consolida o casamento diante de Deus, e a partir 

daí, os dois se tornam uma só carne, o corpo do homem pertence à sua esposa, e o corpo da 

esposa pertence ao marido, e um não deve negar-se ao outro (ICo. 7.4-5). 

c) Proporcionar prazer ao cônjuge 

Assim sendo, podemos compreender mais um importante propósito do sexo: os cônjuges 

proporcionarem prazer um ao outro (ICo. 7.3), que passa a ser o “dono” do seu corpo. Sexo é 

dar ao outro o que lhe pertence (Ct. 2.16). 
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Por essa razão, o autoprazer, fruto da masturbação, é uma deturpação do sexo. O 

princípio bíblico do prazer sexual é proporcioná-lo não a si próprio, mas ao cônjuge (Ct. 1.2; Ct. 

4.10). 

 
2- O Prazer Sexual no Casamento É Bíblico 

O sexo é capaz de gerar um dos maiores prazeres que nós podemos experimentar na vida 

(Pv. 5.18-19). É algo que mexe com os sentimentos, as emoções e os desejos mais profundos de 

uma pessoa. 

O grande problema é que isso pode acontecer tanto de maneira positiva, quanto 

negativa. Apesar do sexo ter sido criado por Deus como algo bom, puro e perfeito (Gn. 1.31), 

após a entrada do pecado no mundo, o homem adquiriu a capacidade de também utilizá-lo 

para o mal (Mc. 7.21-23). 

A única possibilidade que temos de desfrutar de todos os benefícios proporcionados pelo 

sexo, sem ser dominado e aprisionado por ele, é nos voltarmos para Deus e o que Ele nos 

ensina sobre o sexo (Pv. 5.1-2). 

Deus não apenas criou o sexo, como também fez dele um mandamento. Na primeira vez 

em que falou ao homem, a ordem foi: “Sejam férteis e multipliquem-se!” (Gn. 1.28).  

Uma outra direção que Deus deu ao homem, relativa ao sexo, foi que em um 

determinado momento de sua vida, ele deveria deixar seus pais e se unir a uma mulher (Gn. 

2.24). 

Ao mesmo tempo em que o sexo tem o poder de multiplicar e gerar novas vidas, ele 

também tem o poder de unir duas pessoas em uma só carne (Mc. 10.7-9; Ef. 5.31). 

 

III – A VIDA SEXUAL DO CASAL 

A Bíblia não indica exatamente o que marido e mulher estão autorizados a fazer no seu 

relacionamento sexual. No entanto, existem alguns princípios que devemos considerar. 

1- Consentimento Mútuo 

"O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma 

forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, 

mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, 

mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo 

tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente 

por não terem domínio próprio" (ICo. 7.3-5). Este versículo indica que toda atividade sexual 

deve ser de mútuo acordo. 

O marido deve cumprir os seus deveres conjugais (relações sexuais) para com a sua 

mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade 

sobre o seu próprio corpo (o cônjuge tem o direito de se deleitar com o corpo de sua amada em 

preliminares e durante o sexo), mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem 

autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. 

Quando o versículo 4 diz “nem a mulher nem o homem tem o direito sobre o seu próprio 

corpo”, quer dizer que ambos têm o direito de acariciar, beijar, praticar a excitação, os jogos 

eróticos (estimulantes) sem se sentirem culpados. O sexo necessita disso como estímulo e 
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alegria de ambos os envolvidos. Não se deve santificar o sexo, como se tudo fosse um quadrado 

sem graça, pois o sexo perderá o brilho.  

Contudo, se este versículo for tomado literalmente, por uma pessoa ignorante e sem 

respeito pelo cônjuge, poderá chegar ao extremismo de levar o parceiro à escravidão sexual. 

Porém, quando o casal se ama e se respeita, Deus diz que seus corpos devem ser dados um ao 

outro para a benevolência e prazer sexual mútuo e sem restrição, desde que ambos desfrutem 

e estejam de acordo. 

 
2- As posições sexuais 

Há um grande número de evangélicos vivendo em conflito, por não saberem o que a 

Bíblia diz quanto ao sexo além do texto de Hebreus 13.4, que sempre é mal interpretado por 

aqueles que desejam negar o prazer do sexo para os cristãos, e se confundem dizendo 

“mantenha o vosso leito sem mácula”, porque o versículo está dizendo simplesmente que não 

devem entrar no casamento nem o adultério nem a fornicação.  

As posições sexuais devem ser sim exploradas em diferentes formas, desde que a saúde e 

o estado psicológico do casal permita. Não há pecado nenhum para o casal aceitar e participar 

de uma posição sexual fantasiada ou desejada pelo cônjuge, mas isso não quer dizer que o sexo 

deve ser devasso e sem pudor. Cada casal cristão deverá estabelecer seu ponto de limite, que é 

aquele onde ambos praticam algo sem que se sintam culpados ou forçados.  

 
3- O Ato Sexual para a Mulher 

É mais afetivo do que biológico. Portanto, se o relacionamento estiver mal nas outras 

áreas, na cama não será diferente. O ato sexual satisfaz o senso feminino e assegura-lhe do 

amor do marido. Dizem os estudiosos que são cinco os tipos de amor que a mulher precisa: 

Amor companheiro (Gn. 2.18-19) – se para o homem não era bom estar só, imagina para 

a mulher. 

Amor compassivo – compaixão e misericórdia. 

Amor romântico – a delicadeza nas pequenas coisas: flores, músicas, cartões, bilhetes etc. 

Amor carinhoso – maridos carinhosos não passam fome sexual. 

Amor passional (possuidor) – a mulher precisa sentir-se protegida. 

 

4- O Ato Sexual para o Marido 

Representa a satisfação de seu instinto de masculinidade. O sexo influencia o homem na 

personalidade, no trabalho e em quase tudo na vida. O ego masculino é maior que o feminino, 

e se de algum modo não for satisfeito, o homem não é nada. Se o seu marido estiver frio, se 

acenda para ele e o ajude a se acender também. 

O ato sexual aumenta o amor do marido pela esposa. Ele se sente agradecido a Deus e a 

ela por tão grande prazer. Esposas, coloquem em prática as confissões amorosas. Provoquem 

seus maridos. 

  



22 
 

5- O Sexo e o Jejum (Mt. 6.16-18; ICo. 7.5) 

Deve haver um acordo prévio entre os cônjuges, caso o jejum seja mais prolongado. De 

nada adianta jejuar brigando (IPe. 3.7). 

 
6- O Sexo e a Ceia do Senhor 

Evitar o sexo antes e após a Ceia não tem apoio bíblico. 

 

V – O IMPULSO SEXUAL (Libido) 

O instinto ou impulso sexual na Medicina e na Psicologia é chamado “libido”. É a procura 

instintiva e natural pelo prazer através do sexo. Algumas doenças crônicas, especialmente as 

cardiovasculares, comprovadamente causam diminuição considerável da libido em um número 

considerável de pessoas. 

“Estima-se que, após um diagnóstico de infarto do miocárdio ou procedimento intervencionista 

(angioplastia coronariana), cerca de 25% dos pacientes retornem à vida sexual normal, apresentando a 

mesma frequência e a mesma intensidade anteriores ao evento coronariano. Metade dos pacientes 

retorna à vida sexual com algum grau de diminuição em frequência e/ou intensidade, e os outros 25% 

restantes não reassumem sua vida sexual” - http://portaldocoracao.com.br/atividade-sexual-apos-um-

infarto-do-miocardio-ataque-cardiaco/. 

Não brinque com o sexo. Muitas pessoas estão sofrendo, porque não valorizaram e 

brincaram com seus instintos sexuais. Em ICo. 6.8 está escrito: “Mas vós mesmos fazeis a 

injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos”. O impulso sexual é uma bênção orgânica, 

proporcionada por Deus, para ser usufruída no casamento. 

 
1- Fatores que Contribuem para Acentuar o Impulso Sexual 

 Demônios que operam na área do sexo instigando, corrompendo, pervertendo, brutalizando 

etc.: “O espírito da luxúria os enganou” (Os. 4.12). 

 Natureza carnal não convertida, não submissa a Cristo: “Na minha carne não habita bem 

nenhum” (Rm. 7.18-19). 

 Certos alimentos e condimentos (temperos, pimentas) em exagero também estimulam o 

sexo, pois agem como afrodisíacos (substâncias que estimulam o desejo sexual). 

 Pressão da bexiga cheia sobre os nervos da região que atuam sobre os genitais. 

 Banho muito quente é calmante para o cansaço, mas estímulo para os nervos. 

 Imagens visuais e imagens mentais fixas: “Não porei coisa injusta diante dos meus olhos” (Sl. 

101.3). 

 

2- Como Controlar o Impulso Sexual? 

 Tendo Cristo como Salvador e Senhor (Rm. 8.8-11 e 10.9-10). 

 A batalha está na mente e não no coração, cuidado (Mt. 5.28; IICo. 10.3-5; IITm. 2.20). 

 Há dois tipos de pessoas que não conseguem a vitória sobre o sexo: os impuros (mente suja) 

e os infiéis (crentes carnais). 

 Cuidado com as amizades (ICo. 15.33). 

 Evite situações constrangedoras, vigiai (José em Gn. 39.7-14 e Davi em IISm. 11.1-5). 

 Cuidado com os olhos. Olhar cheio de cobiça (Mt. 6.22-23). 
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 Deus nos deu impulso sexual, mas também nos deu a capacidade de dizer “não” (Gn. 5.7). 

 Confesse seus pecados (IJo. 1.7-9). 

 Reconheça o conflito que existe em você e busque ao Senhor (Gl. 5.16-17). 

 Lembre-se das providências divinas, encha-se de Deus (Sl. 119.9-11). 

 Peça como Davi: “Coração puro e espírito inabalável” (Sl. 51.10). 

Lembre-se: 

Ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. 

O sexo é uma dádiva de Deus, para ser utilizado conforme as leis da Sua Palavra. Ele é 

uma força poderosa, para o bem ou para o mal, depende de como o homem ou a mulher 

escolhe expressá-lo. 

 

VI – SEXO ILÍCITO 

O casamento não legaliza as práticas anormais de sexo praticadas pelos não convertidos. 

O sexo é bom, puro, santo e deleitoso. Ele foi criado, ordenado e regulamentado por Deus. 

Antes do casamento, sexo é fornicação; fora do casamento, sexo é adultério; dentro do 

casamento, sexo é uma ordenança divina. 

O sexo entre marido e mulher precisa ser praticado num contexto de pureza. O leito 

conjugal precisa ser sem mácula. Não é verdade que entre marido e mulher, fechada a porta do 

quarto, vale tudo.  

 
1- Imoralidade Sexual (porneia) É Pecado  

Qualquer relação sexual fora do casamento, independente do contexto, é imoralidade 

sexual (ITs. 4.3), considerada por Deus como prostituição (ICo. 6.18). 

O termo grego utilizado para as relações sexuais ilícitas é porneia (πορνεία – por-ni’-ah), 

podendo se manifestar através do adultério (Mt. 19.9), quando uma das pessoas é casada; 

fornicação (Mt. 15.19), se a relação sexual for entre duas pessoas solteiras; incesto (ICo. 5.1), 

quando envolve parentes próximos; homossexualidade (Rm. 1.26-27), quando envolve pessoas 

do mesmo sexo; pedofilia (Ef. 5.12), se envolver crianças; e bestialidade (Dt. 27.21), se envolver 

um ser humano e um animal. 

 
2- Desejo Sexual Ilícito É Pecado (aselgeia) 

A palavra grega utilizada na Bíblia para se referir a este tipo de pecado é aselgeia 

(ἀσέλγεια – as-elg’-i-a), e está associada a uma série de desejos sexuais pecaminosos. Pode ser 

traduzida como lascívia (Gl. 5.19) ou luxúria, mas também está ligada a uma completa 

devassidão e indecência (Rm. 13.13). Quando já não há preocupação com o testemunho diante 

das pessoas (Ef. 4.19). Quando o desejo pelo sexo, e a busca por satisfação, já se tornaram 

muito mais importantes do que a obediência e o temor a Deus (Rm. 1.24). 

O perigo deste tipo de pecado é que ele quase sempre começa de forma aparentemente 

inofensiva (Pv. 14.12), muitas vezes trata-se apenas uma foto que você publicou ou de um perfil 

que você começou a seguir nas redes sociais. 

A questão é que, com o tempo, aquilo que um dia foi causal pode se tornar um hábito, e 

o hábito torna-se num vício completamente destruidor (Tg. 1.14-15), a ponto de Jesus dar a 
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mais radical declaração contra o pecado que encontramos na Bíblia: “Portanto, se o teu olho 

direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti; pois te é melhor que se perca um 

dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te 

escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se 

perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno” (Mt. 5.29-30)  

 
3- Sexo Anal É Pecado – Quando Deus criou o homem e a mulher, fez cada parte do corpo 

com uma finalidade específica. Sexo anal é pecado. O ânus é um órgão criado por Deus para 

expelir os excrementos do corpo, e não para introdução do órgão genital masculino. O sexo 

anal é pecado de sodomia. Essa prática significa deixar o uso natural do sexo, por isso está em 

desacordo com o planejamento divino, e traz consequências ruins e dolorosas. Vírus e bactérias 

podem penetrar nos micro vasos sanguíneos presentes na região anorretal, provocando várias 

doenças. Em volta do ânus existem muitas micro varizes, que se rompem e conduzem vírus e 

bactérias para a corrente sanguínea. O resultado são as doenças venéreas e o desenvolvimento 

de vírus biológicos como o HIV, o HPV e outros. Além disso, não são raros os casos de 

descolamento do tubo anal, causando prejuízos irreparáveis à saúde. Sífilis e aids, por exemplo, 

não têm cura e levam à morte. Os medicamentos existentes apenas aliviam os sintomas e 

prolongam a vida por alguns anos, vida essa cheia de restrições e constantes constrangimentos.  

Deus se mostrou irado com os moradores de Sodoma e Gomorra, que se inflamaram em 

sua própria imoralidade e sensualidade. Essa forma de relação sexual não têm equilíbrio, 

porque significa dar ou querer receber em excesso. É uma sexualidade doentia que distorce o 

plano de Deus para os seres humanos, destrói a intimidade e a comunicação, é egoísta e traz 

embutido o desejo de manipular, controlar e magoar a outra pessoa. A sexualidade sadia é 

tanto dar como receber prazer na medida certa, sem exageros, sabendo-se que a cada novo 

ato, teremos a oportunidade de desfrutar desta bênção que Deus reservou para o casamento. 

 
4- Adultério É Pecado - A Bíblia deixa muito claro que qualquer forma de adultério é 

pecado, mesmo se os parceiros traídos estiverem em acordo. "A vontade de Deus é que vocês 

sejam santificados: abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio 

corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos 

que desconhecem a Deus" (ITs. 4.3-5). O adultério também inclui a "troca" ou a adição de 

parceiros sexuais.  

 
5- Assistir Pornografia É Pecado - Mateus 5.28 é bem claro. "Mas eu lhes digo: qualquer 

que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração". 

Assistir pornografia sozinho ou junto com o cônjuge é pecado. IJoão 2.16 diz: "Pois tudo o que 

há no mundo — a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens — não provém do 

Pai, mas do mundo". 

 
6- Sexo Oral – Deus criou o sexo para ser uma bela expressão de amor entre um homem 

e uma mulher que são casados. Quando o marido ou a esposa não sente que o sexo seja uma 

"bela expressão de amor", então mudanças precisam ser feitas na vida sexual do casal.  
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Nada na Bíblia diz que o sexo oral é pecado, porém, com certeza não é uma prática 

saudável. Vírus e bactérias podem penetrar no sistema sanguíneo através de cáries, aftas e 

outras lesões bucais, e também pelas amígdalas, causando doenças.  

Questões a serem consideradas sobre o sexo oral:  

▪ O sexo oral entre o casal é voluntário? Foi consentido por ambos (marido e mulher)? 

▪ Por que o sexo oral é desejado? Para ser um prazer sexual puro ou para realizar uma 

fantasia sexual pornográfica?  

▪ O casal, ou um dos dois, se sente repreendido pelo Espírito Santo quando pratica o sexo 

oral?  

▪ O sexo oral é prazeroso e satisfaz os dois (marido e mulher), ou é um prazer apenas para 

um dos dois? 

Respondendo honestamente essas perguntas o casal saberá se deve ou não aderir (ou 

continuar) com essa prática. 

 
7- É Pecado Ir a Motel? – Motivos para o casal cristão não ir a motel:  

▪ “Abstende-vos de toda a aparência do mal” (ITs. 5.22). 

▪ O motel oferece, facilita e expõe as pessoas à pornografia. 

▪ O motel oferece ambiente propício à pedofilia e ao adultério. 

▪ O casal cristão que frequenta motel está proporcionando lucro e prosperidade ao 

empresário que se dedica a esse empreendimento maligno. 

▪ Espiritualizando podemos dizer que o motel é território do inimigo. Por ser um local 

onde se pratica todo tipo de sexo ilícito e imoral, portanto pecaminoso, isso torna o ambiente 

desfavorável e incompatível para o cristão. 

Responder honestamente as perguntas abaixo ajudará aqueles que não têm certeza, ou 

não vêm mal nenhum, no crente frequentar motel: 

▪ Como homem ou mulher de Deus, você (ou o casal) investiria seu dinheiro nesse tipo de 

empresa, tornando-se proprietário ou sócio? 

▪ Qual a diferença entre um bar e um supermercado, já que ambos vendem bebidas 

alcoólicas? Um bar é um local onde se vai beber, jogar, ausentar-se da família e “gastar dinheiro 

naquilo que não é pão” (no motel também), inclusive muitas vezes comprometendo o 

orçamento familiar. Qual é a diferença entre motel e hotel? O que diferencia esses lugares é 

sua destinação, sua finalidade. É melhor não corrermos o risco de chamar o mal de bem. 

 
8- As Consequências do Sexo Ilícito 

As consequências para quem pratica a imoralidade sexual são quase sempre destruidoras, 

principalmente para o cristão, que profana o seu corpo que é templo do Espírito Santo, e faz 

uma aliança com a prostituição (ICo. 6.15-20). 

Onde começa o pecado sexual? Será que o pecado sexual está relacionado somente ao 

ato físico ou começa antes disso? 

Jesus disse que qualquer um que colocar os olhos em uma mulher para a cobiçar, já 

adulterou com ela em seu coração (Mt. 5.28). 
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Essa passagem nos revela que o pecado sexual começa muito antes do que normalmente 

se imagina (Mt. 15.19). Mas também é claro que não se trata de um simples olhar, vai além da 

apreciação da beleza ou de uma atração natural, o pecado está em desejar sexualmente 

alguém que não lhe pertence (Dt. 5.21). 

E, muitas vezes, esse desejo sexual pecaminoso, atua na mulher de forma diferente do 

que atua no homem. Enquanto no homem está mais ligado ao desejo no olhar (Pv. 6.25), 

geralmente na mulher, está no comportamento sensual e na exposição do corpo, para ser 

desejada (Pv. 11.16; ITm. 2.9a). Despertando no outro um desejo que não pode ser licitamente 

suprido. 

Consequências eternas - Além do pecado sexual ser capaz de comprometer 

completamente a vida sentimental, social e psicológica de uma pessoa (Pv. 5.20-23), ele pode 

ter uma consequência muito pior: a condenação eterna (Ap. 21.8). 

Por essa razão, a Bíblia é taxativa em afirmar que a atitude contra o pecado precisa ser 

radical (Jó 31.1, Hb. 12.14), e que andar em santidade não é uma opção, é um mandamento 

(IPe. 1.15-16). Quem vive na impureza, praticando a imoralidade sexual ou alimentando desejos 

sexuais ilícitos, seja em si próprio ou nos outros, não herdará o Reino de Deus (Ef. 5.5, Gl. 5.19-

21). 

Arrependimento - O único caminho para consertar essa situação é o arrependimento (At. 

17.30). Jesus Cristo está pronto para perdoar e purificar (IJo. 1.9) todo aquele que se arrepende 

do pecado e decide viver uma nova vida (Ef. 2.1-7). É preciso uma decisão seguida de uma 

mudança de comportamento (Hb. 10.26-27). 

Jesus é o único que pode transformar nossas mentes e restaurar completamente nossas 

vidas (Cl. 1.13-14), independente daquilo que já experimentamos nessa área (Hb. 9.14). Em 

Cristo nós somos nova criatura e tudo se faz novo (IICo. 5.17), inclusive nossa sexualidade. 

 

VII – O SEXO ABENÇOADO POR DEUS 

É preciso fé, sabedoria e paciência para esperar em Deus (Ec. 3.1; Pv. 19.14), ou seja, 

descartar todo e qualquer relacionamento amoroso fora do tempo, do propósito ou das 

condições necessárias para um casamento (Pv. 24.27). 

Enquanto isso, o ideal é conhecer melhor a Deus (ICo. 7.32-34) e conhecer melhor as 

pessoas (ITm. 5.1-2). Muitos ignoram o fato de que Deus estabeleceu a amizade e o 

compromisso como os pontos principais de um relacionamento (Ef. 5.33, IPe. 3.7) e não o sexo. 

Há também o fato de que o relacionamento não pode estar alicerçado apenas na atração 

física (Pv. 31.30). O casal precisa conhecer as motivações, os ideais, os sonhos um do outro e, 

principalmente, como cada um se relaciona com Deus (Mt. 12.33). Se o simples contato físico 

de um namoro já dificulta todas essas outras coisas, imagine o sexo (IITm. 2.22)! O sexo é o 

ponto máximo da intimidade entre duas pessoas e, por isso, jamais deve acontecer antes da 

amizade e do compromisso (Mt. 1.24-25). 

Não vale a pena correr o risco de pecar indo além daquilo que convém (ICo. 6.12-13). No 

namoro, por exemplo, se limite ao que pode ser feito na frente de outras pessoas sem causar 

nenhum tipo de constrangimento (Fp. 2.15). 
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Já no casamento, seja completamente livre para desfrutar do sexo. Apenas tenha o 

cuidado para não introduzir na relação elementos externos que sejam fruto da pornografia (Ct. 

4.12; Hb. 13.4). 

No mais, a vontade de Deus é que você tenha uma vida sexual plena e proporcione todo o 

prazer necessário ao seu cônjuge (Ct. 7.6-13). Não existe culpa nenhuma nisso, afinal, no 

casamento pecado é a ausência de sexo. Da mesma forma que a Bíblia proíbe o sexo fora do 

casamento, ela ordena o sexo dentro do casamento (ICo. 7.3).  

Desfrutar do prazer e da intimidade sexual com alguém que você ama (Pv. 18.22), dentro 

de um contexto onde existe a bênção de Deus (Jo. 14.27), vai muito além da visão 

extremamente limitada que o mundo tem a respeito de sexo. 

 
1- Saia da Monotonia Sem Pecar 

No livro Cantares de Salomão, Deus nos mostra a inspiração e o prazer sexual dentro do 

casamento. Como o amado e a amada se celebram sexualmente e sem limites quanto a 

exploração benéfica de seus corpos, toques e apegos e lugares, proporcionando-lhes o prazer 

de um sexo sem deturpação e imundícia, mas permitindo tudo o quanto estiverem em acordo 

mútuo. 

Cantares 2.2-6; 4.2-16; 5.1-5 e outros versículos do mesmo livro, de forma figurada 

mostram a intimidade sexual, as preliminares no ato sexual, o sexo oral e o prazer corporal 

encontrado na relação sexual. Lendo nas entrelinhas vemos que o texto fala do sexo e de partes 

do corpo humano e seu uso.  

Nesse livro Deus também nos ensina que, mesmo desejado, o sexo deve ser consumado 

pelo casal somente dentro do casamento (Cantares 2.7 e 3.5). DEUS NÃO É CONTRA O SEXO, MAS 

SIM A FAVOR DO PRAZER QUANDO ESTE ESTIVER NA LEGALIDADE DO CASAMENTO. 

Desde os anos 300 D.C os cristãos sofreram grandes perdas com o extremismo criado por 

alguns bispos. Tais homens, depois de suas conversões e vidas de orgias no passado, 

começaram a ver o sexo como uma aberração, e passaram a ensinar que deveria ser praticado 

unicamente para procriação, pois fora disso era imoral e condenável, mesmo entre os casados. 

Alguns chegaram ao extremo, como é o caso de Santo Agostinho (busque a história). 

Em busca de uma santidade humana, deturparam aquilo que o sexo deveria ser para o 

povo de Deus, criando práticas e barreiras que aprisionam o mundo até os dias de hoje. Por isso 

o sexo ainda é tabu em qualquer cultura ou religião. Como se isso não fosse suficiente, de seu 

lado o diabo empurrou o sexo para o abismo com toda a imoralidade praticada em orgias, 

adultérios e práticas sexuais fora do casamento. 

No meio dos dois extremos, os crentes estão confusos sobre o que é puro e o que é 

impuro, mas graças damos a Deus que muita luz tem chegado sobre Sua verdadeira vontade 

também nessa área da nossa vida. 

 
2- Não Deixe o Encanto da Relação se Perder Pelo Caminho 

Falta de estímulo, trabalho demais, filhos que exigem muita atenção, impaciência... São 

vários os motivos que podem contribuir para que o relacionamento caia na rotina, por isso é 

preciso ficar atento para manter a empolgação e o encanto do início do namoro. Alguns simples 



28 
 

cuidados podem fazer a diferença e demonstrar que carinho e cumplicidade nunca saem de 

moda. Mas lembre-se de que uma relação deve ser construída a dois, portanto, avalie os seus 

erros antes de cobrar demais do outro, e mãos à obra.  

Não pense que os anos só trazem desgaste e afastamento. Com o convívio, o amor se 

firma e a intimidade torna o casal ainda mais unido, capaz de se entender com um simples 

olhar. Esta pode ser uma prova de que o amor vem amadurecendo com o tempo, trazendo 

equilíbrio para a vida em comum. Entretanto, se ultimamente a harmonia mais parece 

monotonia, fique atento para virar este quadro e reaver o interesse. Para isso, não dispense 

uma boa reflexão sobre os erros do passado, para reconstruir o que anda sendo deixado em 

segundo plano.  

 
3- Dicas que Podem Devolver o Brilho ao Seu Relacionamento  

– Valorize mais as qualidades que os defeitos; 

– Elogie mais e implique menos; 

– Converse bastante e procure perceber o que precisa ser mudado; 

– Mostre que está disposto(a) a reverter a situação; 

– Relembre os bons momentos e descubra onde eles se perderam;  

– Demonstre interesse pelas coisas dele(a);  

– Pergunte mais, cobre menos. 

 
4- Fatores Positivos que Beneficiam a Sexualidade (Sl. 128.1-3). 

a) Bênçãos 

– Companheirismo, unidade física, emocional e espiritual. 

– Procriação, prazer e gozo conjugal, mesmo na idade madura. 

– Satisfaz o instinto sexual de ambos, aumenta o amor. 

– Sacramenta a suprema experiência da vida conjugal, porque reduz as tensões do lar. 

b) Fazer Amor É Bom  

Os itens abaixo foram citados na Conferência de Ginecologistas em Paris, em 1987: 

– Melhora o humor – diminui a ansiedade e o prazer influencia a produção de dopamina, 

que produz bem estar no cérebro, passando para os músculos. 

– Descontrai os músculos – é quando existe carinho sobre a pele, produzindo estímulos 

que chegam ao sistema nervoso, gerando efeito relaxante e maior hidratação da pele. 

– Estimula a circulação sanguínea – no momento de grande prazer, as artérias se dilatam, 

passando maior volume de sangue e produzindo a sessão de bem-estar. 

– Exercita o coração – o ritmo cardíaco sobe de 70/80 pulsações por minuto para 

110/180, quando atinge o orgasmo, ajudando a evitar doenças cardiovasculares. 

– Ajuda a manter o peso – cada relação faz perder, em média, 200 calorias, o equivalente 

a meia hora de tênis, diminuindo os ataques à geladeira. 

– Melhora o sono – as carícias no corpo liberam endorfina, que tem poderes calmantes e 

tranquilizantes. 
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– Desenvolve o estresse positivo – boa parte das substâncias necessárias na relação são 

produzidas pelas suprarrenais, glândulas localizadas acima dos rins, que funcionam melhor 

sobre a influência do prazer e alegria no sexo, gerando a cortisona, substância que age contra a 

depressão. 

 
5- Conselhos para Melhorar o Relacionamento Sexual 

– Nunca seja egoísta (ICo. 7.3-5). 

– Elimine os complexos através da oração e compreensão. Agradeça a Deus pelo sexo. 

– Descubra uma comunicação franca nessa área e viva um clima de absoluta democracia. 

– Lembre-se: o estresse e a tensão de um problema podem ser a causa do fracasso. 

– Reserve tempo e privacidade para o exercício de ambos. 

– Asseio corporal é uma necessidade de ambos. 

– Sejam criativos e encontrem posições mais confortáveis e prazerosas. 

– Procure agradar sexualmente. 

– Desenvolva afeição, carinho e amor. 

– Se há algum problema procure ajuda: 

▪ Aconselhamento pastoral de casais.  

▪ Psicólogo cristão na área familiar. 

▪ Médico sexólogo, ginecologista, urologista e outros especialistas para problemas 

físicos.  

 

CONCLUSÃO 

Agora que você sabe que o sexo faz parte do propósito de Deus para o homem, que o 

sexo protege o coração, eleva a autoestima, melhora o humor, peça perdão a Deus pelos seus 

erros e perdoe o seu cônjuge pelas suas falhas, pois Deus deseja que vocês desfrutem da 

satisfação que Ele planejou. 

SE VOCÊ SENTE QUE O SEXO É SUJO E TEME DESFRUTÁ-LO, JESUS TAMBÉM SARA ESSE SENTIMENTO. 

SEXO É FORMA DEIXADA POR DEUS PARA EXPRESSAR O MAIS ALTO GRAU DE INTIMIDADE DENTRO DO AMOR 

PURO, SAUDÁVEL, FIEL E, PORTANTO PRAZEROSO, COMO RESULTADO DE ALGO QUE É BOM E APROVADO POR DEUS. 

 

************ 

V – A VIDA ESPIRITUAL DA FAMÍLIA 

1. CULTO DOMÉSTICO 

O culto doméstico é uma grande oportunidade de crescimento espiritual para a família. 

Todos são abençoados pelo compartilhamento da Palavra de Deus. A maioria dos crentes 

concordam que precisam fazer o culto familiar regularmente, mas simplesmente não sabem 

como pô-lo em prática de modo eficaz. Apresentamos algumas sugestões simples e práticas: 

● O segredo principal é ter um horário certo. Talvez seja necessário acordar mais cedo, ou 

dormir mais tarde, pelo menos uma ou duas vezes por semana, mas os resultados colhidos 

farão valer a pena reorganizar o horário familiar.  
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● Todos devem participar. É preciso combinar um horário em que todos os membros da 

família possam sentar juntos para ler a Bíblia e orar; onde cada um possa se expressar e 

contribuir para o crescimento espiritual conjunto da família. 

● Perseverança. Uma vez estabelecida uma rotina familiar que inclui o culto doméstico, 

não pare, porque será mais difícil recomeçar. Às vezes um período de dez a quinze minutos 

diário, em vez de longos períodos semanais, é mais fácil de ser mantido.  

● Crie uma atmosfera favorável. Desligue a televisão, o rádio, o computador, o celular... 

● Faça estudos bíblicos criativos. O objetivo principal do culto doméstico é o crescimento 

espiritual da família inteira. Grande parte deste crescimento virá com a leitura e aplicação da 

palavra de Deus. 

2. RAZÕES PARA REALIZAR O CULTO DOMÉSTICO 

● Porque alegra a vida do lar e enriquece as relações domésticas, mais do que qualquer 

outra coisa. 

● Porque conservará a juventude fiel ao ideal cristão, e exercerá neles uma influência de 

constante bem estar. 

● Porque nos dará força para enfrentarmos corajosamente as adversidades da vida. 

● Porque ajudará a eliminar todos os desentendimentos e atritos que penetram no lar. 

● Porque honra nosso Pai Celestial e expressa nossa gratidão por sua misericórdia e 

bênçãos. 

● Porque nos manterá confiantes da presença constante do Cooperador Divino. 

● Porque nos fortalecerá o desejo sincero de fazer o melhor no trabalho, na escola e no 

lar com o propósito de glorificar a Deus em tudo. 

● Porque servirá de exemplo e encorajamento a outras famílias, para também realizarem 

seu culto doméstico. 

 

************ 

VI – DIVÓRCIO À LUZ DA BÍBLIA 

O divórcio é um dos temas mais polêmicos e controvertidos da ética cristã. Tavez seja 

essa uma das razões da dificuldade de encontrar um estudo completamente isento de ânimo. 

Nosso objetivo é apresentar um estudo crítico sobre o assunto, buscando elucidar o que a 

Bíblia de fato ensina sobre esse tema. 

 
1. O ANTIGO TESTAMENTO E A SUA INTERPRETAÇÃO 

É do Antigo Testamento que vem o significado do termo "divórcio". Na verdade, o 

assunto é tratado com escassez na Bíblia. As poucas referências bíblicas dificultam elucidar o 

tema e deixam margem a muitas interpretações. Tudo isso revela que se trata de algo que não 

é da vontade de Deus. 

“Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não 

achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, 

e lho dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, 
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for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, e lhe fizer 

escrito de repúdio, e lho der na sua mão, e a despedir da sua casa ou se este último 

homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então, seu primeiro marido, 

que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que 

foi contaminada, pois é abominação perante o SENHOR; assim não farás pecar a 

terra que o SENHOR, teu Deus, te dá por herança” (Dt. 24.1-4). 

Aqui está o ponto de partida para compreendermos o assunto em foco. Primeiro, o 

divórcio não foi instituído por Deus nem é mandamento divino, já existindo na época de 

Moisés. O termo "quando" (v. 1a) mostra ser uma prática social à qual o grande legislador dos 

hebreus deu forma jurídica ao escrever: "Ele lhe fará escrito de repúdio, e lho dará na sua mão" 

(v. 1b). O termo hebraico usado aqui para repúdio é terîthûth "rompimento (de relações), 

demissão, divórcio" do verbo kãrath, "cortar fora" (DITAT, p. 751-752). Esse significado é o 

mesmo nas línguas semitas cognatas (GESENIUS-TREGELLES, 1982, p. 414; BAUMGARTNER, vol. I, 

2001, pp. 497, 500). A LXX usa o termo grego apostasion, "certificado de divórcio" (BALZ & 

SCHNEIDER, vol. I, 2001, p. 423), o mesmo que aparece no Novo Testamento (Mt. 5.31). 

A expressão “escrito de repúdio” é, em hebraico sêpher terîthûth “carta, livro, escrito, 

termo, documentos de divórcio, de repúdio”. Essa carta de repúdio era um documento público 

reconhecido pelas autoridades judaicas, que liberava a mulher para se casar novamente com 

outro homem. A LXX emprega biblion apostasiou, expressão grega para designar a carta de 

divórcio (Dt. 24.1-3). A expressão reaparece também em Isaías: "Onde está a carta de divórcio 

de vossa mãe, pela qual eu a repudiei?" (Is. 50.1), em Jeremias: "A rebelde Israel despedi e lhe 

dei o seu libelo de divórcio" (Jr. 3.8) e em duas ocorrências do Novo Testamento: "Por que 

Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la" (Mt. 19.7) e "Moisés permitiu escrever 

carta de divórcio e repudiar" (Mc. 10.4). A ARA traduz por "termo de divórcio". Assim, o 

conceito de divórcio em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, é de ruptura do 

casamento, o fim e o corte do relacionamento conjugal. 

O texto sagrado continua: "Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro 

homem" (Dt. 24.2). Essa mesma mulher, em quem foi encontrada "coisa feia", motivo que deu 

causa à separação, tem a permissão da lei para contrair novas núpcias, pois o divórcio é o fim e 

a ruptura definitiva do casamento. A sociedade israelita naquela época aceitava essa situação, e 

ninguém era considerado adúltero por causa disso. Não há indícios, nem aqui nem em qualquer 

outra parte do Antigo Testamento, que provem ser proibido um divorciado casar-se pela 

segunda vez. Jamais, na história de Israel, alguém ousou considerar adúltera uma mulher 

divorciada, ou vice-versa, que contraiu novas núpcias. O que a legislação mosaica proibia, 

naqueles dias, era o retorno da esposa ao seu primeiro marido, caso ela fosse divorciada ou 

viúva do segundo marido. 

A base para a realização do divórcio ficou sem solução nesse texto até a vinda do Messias. 

A expressão "Se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia" (v. 1), ou "coisa 

indecente" (ARA), é muito vaga e foi ponto de discussão ao longo dos séculos. Essa mesma 

expressão aparece também em Deuteronômio 23.14, mas não nos ajuda a compreender a 

passagem em apreço. Isaías 50.1 nada de novo acrescenta. Jeremias 3.8 dá a entender que o 

adultério justifica o divórcio. 
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O clímax desses debates aconteceu pouco antes do nascimento de Cristo. Havia nos dias 

de Herodes, o Grande, dois rabinos que fundaram escolas: um deles chamava-se Shammai, 

extremamente radical, e o outro, Hillel, liberal. Eles discutiram sobre o assunto. 

Shammai insistia dizendo que o divórcio seria legítimo somente em caso de adultério. A 

Mishná afirma que Shammai interpretava a expressão "coisa indecente" como pecado imoral 

(Gittin IX.10). Ainda há muitos que pensam dessa maneira, acreditando que tal expressão diz 

respeito ao pecado pré-marital. O adultério era punido com a morte: "Também o homem que 

adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente 

morrerá o adúltero e a adúltera" (Lv 20.10); "Quando um homem for achado deitado com 

mulher casada com marido, então, ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a 

mulher; assim, tirarás o mal de Israel" (Dt. 22.22). Se ambos, adúltera e adúltero, deviam ser 

apedrejados, logo não havia espaço para o divórcio. Visto que essa mesma lei se aplicava 

também ao pecado pré-marital: "Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não 

achou na moça, então, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a 

apedrejarão com pedras, até que morra; pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de 

seu pai; assim, tirarás o mal do meio de ti" (Dt. 22.20,21), tal interpretação é inconsistente. 

Hillel, por outro lado, insistia que o divórcio podia ser aprovado por qualquer razão 

apresentada pelo marido. Relacionava a expressão "coisa indecente" a qualquer coisa de que o 

marido não gostasse na mulher. O rabino Akiva (falecido em 132 d.C.) interpretava a referida 

“expressão" como tendo o homem direito de se divorciar de sua mulher, caso encontrasse 

outra mais bonita. Alfred Edersheim, citando a Mishná, diz que "coisa indecente" para Hillel era 

"no sentido mais amplo possível, e declarava que havia base para o divórcio, se uma mulher 

perdia o jantar do seu marido" (EDERSHEIM, vol. 2, 1989, p. 280). Por exemplo, continua 

Edersheim, se passasse a achar feia a sua mulher, isso era considerado "coisa indecente". Se a 

comida preparada por ela já não o agradasse, era também tido como "coisa indecente". Assim, 

o homem se divorciava quando quisesse. 

 
2. O MUNDO ROMANO 

O casamento em Roma, desde as suas origens, nunca foi considerado indissolúvel, e as 

causas dessa dissolução eram a morte, a perda do conubium e o divórcio. No primeiro caso, o 

viúvo podia casar-se de novo imediatamente, mas na morte do marido a viúva devia esperar 

dez meses para contrair novas núpcias, prazo depois ampliado para doze meses. Uma das 

razões se baseava na incerteza da paternidade do filho que pudesse nascer nesse período. O 

conubium era o "direito de contrair casamento" (FARIA, 1982, p. 140). A perda da cidadania e a 

perda da liberdade dissolviam o casamento: "O aprisionamento de um dos cônjuges pelo 

inimigo, por exemplo, implicava na ruptura do vínculo matrimonial" (GIORDANI, 1990, p. 158). 

O divórcio sempre existiu. Durante o período da República, só o marido podia repudiar a 

sua esposa, isso no casamento cum manu, quando a falta era grave e por essa razão a mulher 

podia ser condenada por um conselho organizado pela família do marido. Já o matrimônio sine 

manu, “praticamente o único existente na época clássica, admitia o divórcio por consentimento 

mútuo dos cônjuges [...] pelo repúdio do marido por parte da mulher e vice-versa” (GIORDANI, 

1990, p. 159). Com o passar do tempo, o elevado índice de divórcio em Roma, pelos mais frívolos 

pretextos, afetou o crescimento da natalidade no período do Império: "A legislação dos Césares 
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não consegue restabelecer o clima de moralidade doméstica e social" (GIORDANI, 1990, p. 159). O 

primeiro século da era cristã coincide com a era dos césares, o período de Jesus e das primeiras 

décadas da história da Igreja, quando os textos do Novo Testamento foram produzidos. 

Segundo os historiadores romanos Tácito, em Anais, e Suetônio, em A Vida dos Doze 

Césares, o período áureo de Roma nos governos de Júlio César e Augusto havia terminado a 

partir de Tibério, que assumiu o governo após a morte de Augusto em 14 d.C. Essa época, 

chamada de "Período de Augusto" é reconhecida como o momento do apogeu da literatura 

latina. Depois da morte de Augusto começa o período da Casa Júlio-Claudina, no qual 

governaram Roma Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Esse período termina com a morte de Nero 

em 68. 

O governo de Tibério, entre 14 e 37 d. C, foi marcado pelo ódio, pela violência e pela 

tirania. No começo o governante mostrou-se benévolo, simples e competente e chegou a 

tomar medidas positivas. No entanto, era um homem amargurado não somente em virtude das 

rejeições, mas também de uma vida doméstica extremamente infeliz. Além disso, moroso e 

extremamente desconfiado, Tibério temia ser traído por todos. Isso resultou num grande 

número de processos de traição que macularam profundamente o seu governo. Valendo-se da 

lex maiestatis, que permitia a prática de punição extremamente severa para as menores 

ofensas, ele trucidou inimigos reais e imaginários (Anais 1.72-73; 4.6). Com isso ficou 

estabelecido um regime de horror pela frequência de denúncias, acusações, prisões, torturas e 

execuções. 

O período de Calígula foi curto, de 37 a 41, quando foi assinado. A partir daí seu tio 

paterno, Cláudio, assumiu o governo de Roma. Segundo Tácito, o novo imperador era 

facilmente manobrado por seus libertos e considerado impopular, pois era desprovido de 

prestígio e autoridade (Anais 11.33,34). As suas duas últimas esposas, Messalina e Agripina, 

exerceram sobre ele forte influência. A primeira conseguiu obter de Cláudio o banimento de 

Sêneca; e a segunda o seu retorno. Agripina conseguiu do imperador a adoção do filho que ela 

trouxe de um casamento anterior, Lúcio Domício, posteriormente Nero. Sêneca retornou do 

banimento em 49 para se ocupar da educação do jovem Nero (Anais 12.66, 67), tendo sido o 

principal conselheiro de Nero nos seus primeiros anos de governo. O povo romano esperava do 

novo imperador o retorno ao período áureo de Augusto, mas ficou desapontado e voltou a 

viver os dias de terror e violência como na época de Tibério e de Calígula, que de igual modo 

haviam começado bem o seu governo. Nesse regime terrível, Nero mandou matar a própria 

mãe Agripina e sua esposa Otávia. Nesse período o Cristianismo se expandia. O apóstolo Paulo 

era o principal inovador do pensamento religioso de sua geração, trazendo em sua mensagem a 

fé em Jesus de Nazaré. Foi nesse contexto social e político que o apóstolo ensinou e exortou as 

igrejas da Palestina, da Ásia e da Europa. 

 
3. OS EVANGELHOS 

A opinião pública sobre o divórcio estava dividida durante o tempo do ministério terreno 

de Jesus, pois naquela época o divórcio era uma prática generalizada, e o casamento estava em 

vias de ser banalizado. O estado da mulher samaritana pode servir como uma amostra da 

situação: "A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem: Não 

tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido" (Jo. 4.17-18). O 
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pensamento de Hillel contribuía para esse estado de coisas. Jesus não deixou a situação como 

estava; algo precisava ser feito, por essa razão falou sobre o assunto em seu célebre discurso 

do Sermão do Monte. 

“Também foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. 

Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de 

prostituição, faz que ela cometa adultério; e qualquer que casar com a repudiada 

comete adultério” (Mt. 5.31-32). 

Se a expressão "também foi dito" (v. 31a) é referência a alguns ensinos dos antigos 

rabinos ou diretamente à lei, não vem ao caso aqui, pois direta ou indiretamente o assunto 

remete a Moisés (Dt. 24.1-4). O termo grego para "divórcio" é apostasion, o mesmo usado na 

LXX (Dt. 24.1-3). A ARA e a TB empregam, para a segunda palavra, um termo mais preciso: 

"carta de divórcio" (v. 31). O mesmo procedimento legal desde Moisés se mantém aqui: o 

marido devia entregar na mão da repudiada um documento público dizendo ser ela divorciada 

(v. 31b). Assim, Jesus não revogou o divórcio nem instituiu um novo tipo de repúdio diferente 

do mencionado na lei. Se ele tivesse introduzido algo radicalmente novo, isso estaria claro. 

A lei deixou claro que o divórcio é a dissolução do vínculo matrimonial, um termo legal 

para o ato de remover as obrigações do contrato de casamento, mas não esclareceu qual era a 

base para justificar a ruptura definitiva do casamento. Jesus reconhecia a autoridade de Moisés 

e também a existência do divórcio, e, em hipótese alguma, discutiu a validade do preceito 

mosaico, apenas substituiu a expressão vaga "coisa feia" ou "indecente" por "a não ser por 

causa de prostituição" (v. 32). Assim, restringia as razões para justificar o motivo desse ato de 

repúdio, pois o que deveria ser exceção se tornara prática comum naquela época. O episódio 

da mulher samaritana é uma amostra daquele contexto social. 

O divórcio a que Jesus se refere é o mesmo da lei de Moisés (Dt. 24.1-4), o que significa 

pemissão para novas núpcias, pois ele disse: "E qualquer que casar com a repudiada comete 

adultério” (v. 32b). Considerava a existência do novo casamento. Ele repete essa observação na 

discussão com os fariseus (Mt. 19.9). A lei não proíbe as novas núpcias da parte culpada no 

divórcio, pois a mulher em quem foi encontrada "coisa feia" tinha a mesma permissão para se 

casar outra vez (Dt. 24.1-2). Jesus, contudo, não deixou a situação da mesma maneira que 

Moisés, já que a parte culpada estará em adultério se contrair novas núpcias, bem como o 

cônjuge, o seu novo cônjuge estará também em adultério (Mc. 10.11-12). 

Não são poucos os que recusam a aceitar a autenticidade da cláusula de exceção: "a não 

ser por causa de prostituição". Afirmam que se trata de interpolação posterior, acrescentada 

por copistas ou escribas. Entre esses expositores, estão os que admitem que Mateus escreveu 

essas coisas, mas que Jesus jamais teria dito essas coisas. A Crítica Textual confirma a presença 

dessa cláusula em todos os manuscritos e papiros gregos, o que é em si mesmo um atestado 

científico de sua autenticidade. Na impossibilidade de negar essa verdade, outros afirmam que 

Mateus escreveu o que Jesus não disse e usam como base para a sua declaração o silêncio de 

Marcos e Lucas. O assunto em Lucas está restrito a um só versículo (Lc 16.18), omitindo a 

exceção. Mateus omite o fato de a mulher poder divorciar-se do marido, como era comum nas 

legislações romana e grega. Por outro lado, Marcos omite a expressão "por qualquer motivo" 

(Mt. 19.3; Mc. 10.2) e a exceção apresentada em Mateus 19.9, além da pergunta dos discípulos 

e a resposta de Jesus sobre os eunucos (Mt. 19.10-12). Segundo O Novo Dicionário da Bíblia "o 
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motivo para a omissão da cláusula excepcional em Marcos e Lucas pode ter sido que nenhum 

judeu, romano ou grego jamais duvidou de que o adultério constituía motivo para divórcio, e os 

evangelistas consideraram isso como ponto pacífico" (p. 1.017). Mateus escreveu para os 

judeus e a tal cláusula estava no contexto deles desde os dias de Shammai e de Hillel; ela é 

autêntica e Jesus falou exatamente como está escrito. 

“Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao 

homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-

lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: 

Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só 

carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou 

não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe 

carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso 

coração, vos permitiu repudiar vossa mulher; mas, ao princípio, não foi assim. Eu 

vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de 

prostituição, e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a repudiada 

também comete adultério” (Mt. 19.3-9). 

"É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo?" (v. 3). Na passagem 

paralela (Mc. 10.2), não aparece a expressão "qualquer motivo". Se a passagem for analisada 

simplesmente no texto de Marcos, dá a impressão de que os judeus queriam saber se Jesus 

questionava a legitimidade da lei de Moisés. Não é o que ocorre aqui. Isso fica evidente, porque 

todos sabiam que Moisés escreveu sobre o assunto. Assim, está mais do que claro que não era 

essa a questão, mas que se tratava das bases para o divórcio. A pergunta dos fariseus girava em 

torno das razões de se legitimar o divórcio. Eles não perguntaram se o divórcio era ilícito, mas 

se seria lícito fazê-lo por "qualquer motivo". Essa era a grande controvérsia das escolas 

rabínicas, principalmente das disputas entre os seguidores de Hillel e os de Shammai. Os 

fariseus queriam saber de qual deles Jesus seria partidário, porém o Mestre foi mais profundo, 

desconsiderou totalmente essas escolas rabínicas e reivindicou a Palavra de Deus. 

A pergunta era sobre a base para o divórcio, entretanto Jesus começou a sua resposta 

pelo casamento, levando as autoridades judaicas à Palavra de Deus. Nos versos 4-6 vemos que 

o Senhor Jesus foi além da letra, baseando-se no espírito da lei de Moisés. Ele recorreu aos 

propósitos originais de Deus com relação ao casamento, estabelecidos desde o princípio. 

Primeiro ele combinou as palavras de Gênesis 1.27: “macho e fêmea os criou", com as de 

Gênesis 2.24: "Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e 

serão ambos uma só carne" (v. 4-5), mostrando com isso que Deus é o Criador também da 

sexualidade humana e que o casamento é uma ordem divina. Ambos são de origem divina. Ele 

também afirmou que o texto sagrado da criação diz respeito à indissolubilidade do matrimônio, 

com a seguintes palavras: "Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem" (v. 6). A 

expressão de Jesus em foco diz respeito ao propósito divino e original para o casamento. 

Diante da resposta de Jesus, que provou nas próprias Escrituras dos judeus que Deus 

instituiu o casamento originalmente indissolúvel, perguntaram-lhe os fariseus: "Por que 

mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar?" (v. 7; Mc. 10.4). Jesus já havia dito que 

o divórcio nunca esteve no propósito divino, e que Moisés não mandou nem estabeleceu esse 

repúdio, mas simplesmente o permitiu. Os fariseus queriam saber por que isso estava na lei de 
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Moisés e Jesus respondeu: “Por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu 

repudiar suas mulheres; entretanto, não foi assim desde o princípio" (v. 8). As autoridades 

judaicas eram incapazes de compreender entre a vontade absoluta de Deus (Gn. 1.27; 2.4) e a 

provisão legal como concessão temporária ao pecado humano (Dt. 24.1-4). 

A palavra grega usada para "dureza de coração" é sklêrokardia, formada pelas palavras 

skleros, "seco, duro, áspero, dificultoso, exigente" que diz respeito ao homem extremamente 

obstinado, e kardia, "coração. Essa combinção só aparece no grego bíblico, tanto no Novo 

Testamento grego como na LXX (Dt. 10.16; Jr. 4.4). Com isso Jesus dizia que o divórcio estava 

fora do plano de Deus desde o princípio. Ele mostrou que se trata de uma concessão ao pecado 

humano, como provisão da misericórdia divina, para limitar os danos procedentes da 

pecaminosidade humana. Podia servir, por exemplo, como saída honrosa numa situação de 

infidelidade (Mt. 1.19). Uma vez que a mulher en considerada um objeto, que podia até ser 

comprada por alguém, o divórcio veio como válvula de escape, como proteção para ela. Jesus 

restaurou a posição da mulher, reconhecendo o seu direito de se divorciar do marido, 

conforme previam as legislações romana e grega (Mc. 10.11-12). Assim, ele conferiu à mulher 

os mesmos direitos do homem, conforme o plano de Deus no princípio. 

O adultério é um dos efeitos da queda no Éden. Todo o adultério é pecado, mas nem todo 

o pecado é adultério. O segundo casamento depois do divórcio é adultério, são palavras do 

Senhor Jesus; portanto, é um risco muito grande alguém querer se aventurar nessa inglória 

empreitada. É um casamento que estará sob contínuo julgamento divino. 

 
4. O QUE SIGNIFICA PROSTITUIÇÃO? 

Jesus impôs uma restrição, a porneia, traduzida por "prostituição" na ARC: "a não ser por 

causa de prostituição" (Mt. 5.32); "não sendo por causa de prostituição" (Mt. 19.9); por 

"relações sexuais ilícitas" na ARA; por "infidelidade", na TB e na VR; por "imoralidade sexual" 

na NVI. Essa restrição é também conhecida como "cláusula de exceção". Seria essa cláusula a 

explicação de "coisa indecente" (Dt. 24.1)? 

O termo grego porneia não é muito específico, pois indica "vários tipos de relação sexual 

ilícita" (BDAG, 2000, p. 854); "relação sexual ilícita em geral" (THAYER, s/d, p. 532). O verbo é 

porneuó, "praticar imoralidade sexual" (BALZ & SCHNEIDER, vol. II, 2002, p. 1.090); ou ekporneuó, 

"viver mui imoralmente" (BALZ & SCHNEIDER, vol. I, 2001, p. 1.284). Segundo Balz & Schneider, o 

termo é também "sinônimo de adultério, ainda que os termos mais apontados para designar o 

adultério são moicheuó, moicheia”. Esse conceito é defendido pelos demais lexicógrafos da 

língua grega, como Danker & Bauer, Thayer, Vine e Bailly entre outros. 

Note que porneia e moicheia às vezes se distinguem: "Porque do coração procedem os 

maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias" 

(Mt. 15.19). Essa distinção reaparece na passagem paralela (Mc. 7.21) e se repete em ICoríntios 

6.9-10), por isso serve de recursos para os que rejeitam o divórcio como a dissolução do vínculo 

matrimonial. Tal interpretação parece ser uma "camisa de força", pois o fato é que o significado 

da primeira palavra é mais amplo e está ligado ao tráfico de sexo, envolvendo toda imoralidade 

sexual, e a segunda traz o sentido mais fechado. Gomer, a mulher do profeta Oseias, era casada 

quando abandonou o marido e o lar; no entanto, a LXX emprega os dois termos para descrever 

seu pecado de imoralidade: porneian autês [...] moicheian autés suas prostituições [...] seus 
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adultérios" (Os 2.2 [2.4]). O substantivo porneia e o verbo porneuõ aparecem na Bíblia para 

denotar orgia (Nm. 25.1; ICo. 10.8), incesto (ICo. 5.1) e práticas homossexuais (Jd. 7) etc. de 

modo que o sentido de porneia é: "prostituição, incastidade, fornicação, adultério, imoralidade 

sexual, práticas homossexuais". 

Os que discordam da existência do divórcio na Bíblia geralmente afirmam que porneia só 

se aplica a pessoas solteiras, e nunca a casadas. Com base nesse raciocínio, alegam que o 

divórcio a que Jesus se refere em Mateus 5.31-32; 19.9 aplica-se quando alguém se casa com 

amulher que já foi de outro homem, o qual, ao descobrir isso na lua, pode anular o casamento. 

Em outras palavras, seria uma referência ao pecado sexual cometido antes do casamento. Mas 

isso não se sustenta, pois o contexto bíblico não permite tal interpretação (Dt. 22.20-21). 

O vocábulo porneia, às vezes, vem junlo com o adultério e/ou, outras vezes como simples 

sinônimo. O substantivo grego para “adultério” é moicheia, termo técnico para o pecado sexual 

de pessoa casada com outra casada ou não, e só aparece três vezes no Novo Testamento (Mt. 

15.19; Mc 7.21,22; Jo 8.3) e três vezes na LXX (Jr 13.27; Ez 23.43; Os 2.2 [2.4]). Porneia é termo 

genérico e moicheia específico, mas ambos pertencem ao campo da imoralidade sexual e são 

condenados pela Palavra de Deus, conforme as passagens bíblicas anteriores. Assim, o 

adultério é qualquer relação sexual extraconjugal. Segundo o Handy Commentary "é uma 

invasão da vida doméstica, a destruição da família, a dissolução do contrato fundamental da 

ordem social" (apud ELWELL, 1988, p. 483). 

O termo "fornicação" vem do latim fornix, que literalmente significa "abóbada, arco". A 

ARC emprega "abóbada" como sinônimo de prostíbulo (Ez. 16.24,31,39). Segundo o Dicionário 

Escolar Latino-Português, de Ernesto Faria, essa palavra latina é o "compartimento em forma 

de abóbada em que vivia a gente de baixa condição e, especialmente, as prostitutas; lupanar" 

(p. 229); e "abóbada, arco, cimbre [...] lupanar, bordel, prostíbulo" (SARAIVA, 2000, p. 500). A 

partir daí, o referido vocábulo foi ganhando o sentido de "prostituição". Jerônimo usou o termo 

fornicatio para traduzir o grego porneia. Assim, "prostituição" e "fornicação" são sinônimos. 

Segundo o Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs, essa palavra "indica todo tipo de 

pecado contra o VI mandamento. Usada em Mt. 5.32 e 19.9 com referências a pessoas casadas. 

Os Padres dela fazem, sem problemas, um equivalente a moicheia, adultério, e a aplicam aos 

matrimônios irregulares" (p. 586). De onde veio a ideia de que a fornicação é o pecado sexual 

entre solteiros. O citado Dicionário Patrístico responde a essa pergunta em seguida: "Basílio, o 

único entre os Padres, junto com Ambrosiáster, a manter uma desigual concepção do adultério, 

com hesitação aplica o termo de fornicação à união de um homem casado com uma jovem não 

casada e reserva a palavra adultério para os casos em que se traia de uma mulher casada". 

Diante disso, não se sustenta a ideia de que o termo "prostituição", na cláusula de exceção, 

aplica-se apenas aos solteiros, e também não é verdade que "fornicação" é o pecado sexual 

entre solteiros. Essa interpretação não resiste a exegese bíblica. Tudo é pecado, tudo é 

prostituição, casados também se prostituem, como a prática da sodomia pode ocorrer mesmo 

dentro do casamento. Ninguém pode provar que porneia se aplica apenas a pessoas solteiras. 

Nenhuma autoridade em língua grega afirma isso. 
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5. AS EPÍSTOLAS PAULINAS 

Nada há nos discursos de Jesus provando ser a prostituição a única base para o divórcio, 

pois há outra exceção nos escritos paulinos. Isso não contraria o ensino de Paulo sobre o 

aspecto do casamento. 

“Não sabeis vós, irmãos (pois que falo aos que sabem a lei), que a lei tem domínio 

sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao 

marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei; mas, morto o marido, está livre 

da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for 

doutro marido; mas, morto o marido, livre está da lei e assim não será adúltera se 

for doutro marido” (Rm. 7.1-3). 

Nessa passagem o apóstolo Paulo usa a regra geral e absoluta da indissolubilidade do 

casamento para ilustrar a liberdade que há em Cristo em relação à lei de Moisés. O apóstolo 

dirige essa mensagem aos judeus: "pois falo aos que conhecem a lei" (v. 1). A ilustração da lei 

do casamento aqui é obviamente segundo a legislação judaica, e Paulo não levou em conta a 

exceção. Segundo Edersheim: "Os judeus sustentam que uma mulher 'é desligada pela lei de 

seu marido' só por uma de duas coisas: pela morte do marido ou por uma carta de divórcio. Daí 

a menção em Romanos 7.2-3” (EDERSHEIM, 1990, p. 175) e o Novo Dicionário da Bíblia registra: 

“Semelhantemente, Paulo, em Romanos 7.1-3, referindo-se à lei judaica e romana, nem precisa 

mencionar a possibilidade de divórcio por causa de adultério, que ambas essas leis admitem" (p. 

484). 

Com relação à natureza do casamento, Paulo nada acrescentou de novo nessa passagem. 

Aqueles judeus conheciam perfeitamente a lei sobre o casamento e a sua indissolubilidade, do 

mesmo modo que conheciam a lei romana. Todavia, conheciam também o divórcio em 

Deuteronômio 24.1-4 e entenderam que o princípio aplicado por Paulo, para ilustrar que os 

cristãos estão mortos para a lei, e por isso livre dela (pois a lei só tem domínio sobre o homem 

enquanto ele vive, conforme o v. 1), era uma regra geral. O cristão já morreu com Cristo, 

estando assim livre da lei. 

Da mesma forma a mulher está ligada à lei do marido. Por essa razão ela não poderá ser 

de outro homem, enquanto o marido viver. Se isso vier a acontecer, ela se tornará adúltera: 

"Será considerada adúltera se, vivendo o marido, unir-se com outro homem" (v. 3). O divórcio 

não é o assunto dessa passagem, pois o apóstolo (como fez Jesus em Mt. 19.4-6) apela para o 

princípio original: a lei absoluta que rege o casamento, para servir de ilustração. 

Convém salientar que a legislação judaica não permitia à mulher pedir essa separação. O 

máximo que ela podia fazer era atormentar a vida do marido, e importunar os rabinos, até que 

eles convencessem o esposo a lhe dar carta de divórcio. O apóstolo não faz menção de o 

marido apartar-se da mulher, mas de a mulher apartar-se do marido, e nisso não tinha em 

vista, nessa passagem, legislar sobre o divórcio, estando, assim, esse assunto completamente 

fora de pauta. 

“Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte 

do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o 

marido; e que o marido não deixe a mulher. Mas, aos outros, digo eu, não o 

SENHOR: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, 

não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar 
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com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a 

mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam 

imundos; mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se; porque 

neste caso o irmão, ou irmã, não está sujeito à servidão; mas Deus chamou-nos para 

a paz” (ICo. 7.10-15). 

Nessa passagem, o apóstolo trata de dois assuntos: a separação de casais crentes (v. 10-

11) e a separação de casais mistos, ou seja, quando um dos cônjuges é descrente (v. 12-15). No 

v. 10, Paulo condena terminantemente a separação do casal crente. Ele afirma ainda que não é 

parecer dele, mas mandamento do Senhor Jesus Cristo. Não é possível saber com precisão se 

ele recebeu uma revelação direta ou se estava baseado nas palavras de Jesus registradas nos 

evangelhos (Mt. 19.4-6; Mc. 10.6-12; Lc. 18.18). Não vem ao caso aqui, pois a Bíblia é a Palavra 

de Deus: "E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus" (ICo. 7.40); "Portanto, quem 

despreza isto não despreza ao homem, mas, sim, a Deus, que nos deu também o seu Espírito 

Santo" (lTs 4.8). Assim o apóstolo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Retomando o tema, o 

certo é que o casamento é uma instituição divina e indissolúvel. O que "Deus ajuntou, não o 

separe o homem". 

Os problemas existentes em Corinto naquela época são os mesmos de hoje em todos os 

lugares, sobre os que se casaram e, depois, achando que cometeram um erro, pensam que o 

divórcio é solução. O pensamento paulino é que os casais nessa situação devem confiar e 

esperar no poder de Deus, pois ele é capaz de criar algo novo e não concordar com um divórcio 

fácil segundo o modelo de Hillel. Se porventura uma separação ocorrer, como tem acontecido 

por incompatibilidade de gênio e de natureza ou por outras questões domésticas usadas como 

justificativas, depois de esgotados todos os recursos para a reconciliação, o conselho é: “Se, 

porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não 

deixe a mulher” (v. 11). O apóstolo lembra, no v. 10, que esse mandamento foi determinado 

por Jesus Cristo, e deixa claro, ainda, que os casais crentes devem seguir o padrão original que 

Deus estabeleceu para o casamento: a indissolubilidade. 

É muito comum ouvir alguém dizer, ou defender a tese de que o divórcio não permite o 

novo casamento com base na expressão: "Se, porém, se apartar, que fique sem casar” (v. 11). 

Tal argumento está perfeitamente correto se essa separação for por qualquer motivo, mas há 

uma exceção, como disse Jesus: "a não ser por causa prostituição" (Mt. 5.32a); "qualquer que 

repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição" (Mt. 19.9a). Quando o Senhor 

Jesus falou sobre o assunto, disse ainda: "e qualquer que casar com a repudiada comete 

adultério" (Mt. 5.32b); "e casar com outra, comete adultério; e o que casar com a repudiada 

também comete adultério" (Mt. 19.9b). Assim, o tema do divórcio e do novo casamento não 

está fora da exceção permitida pelo Senhor Jesus. O divórcio, desde o Antigo Testamento, 

como visto antes, é a extinção do casamento. A lei previa o novo casamento: "Ele lhe fará carta 

de repúdio, e lho dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, 

for e se casar com outro homem" (Dt. 24.1-2). Então, ela podia casar-se outra vez, mesmo tendo 

o marido achado nela "coisa feia" que deu causa a separação. 

A diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo se resume na base para a consumação 

do divórcio, pois Moisés não deixou a questão muito clara, e isso deu margem para diversas 

interpretações e abusos, como já foi explicado anteriormente, enquanto Jesus restringiu o 
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motivo para o divórcio apenas à prostituição. Usar a expressão paulina "que fique sem casar" 

(v. 11) de forma generalizada, para negar a legitimidade no novo casamento da parte inocente 

ou vítima de divórcio, é ir além do texto bíblico. Essa interpretação viola a mais rudimentar 

regra da hermenêutica e distorce a realidade. 

Aos casais mistos "aos outros" (v. 12), o apóstolo via esse casamento perfeitamente 

legítimo. Cabe ressaltar que "casamentos mistos", aqui, não significa matrimônio de crente com 

incrédula e vice-versa, pois a Bíblia condena esse tipo de união (IICo. 6.14), mas quando um é 

cristão e a outra parte não. Se, portanto, a parte incrédula quiser viver com o cônjuge crente, 

diz o apóstolo: "não a deixe [...] não o deixe" (v. 12-13). Isso se afastava da legislação judaica, 

que considera tais casamentos ilegítimos (Ed. 10.10-11). Paulo reconhece como legítimo os 

casais nessa condição, de pessoas que se convertem ficando o seu cônjuge na incredulidade, ou 

até mesmo em caso de um dos cônjuges se desviar. 

O apóstolo considerava igualmente legítima a relação sexual deles e consequentemente 

os filhos desse casamento: "Os vossos filhos seriam imundos; mas, agora, são santos" (v. 14). 

Reconhecida a santidade do sexo dentro do casamento, mesmo sendo um dos cônjuges 

descrente, o casamento misto é legítimo aos olhos de Deus, logo ele deve permanecer e o 

divórcio é sempre desaconselhado. O melhor caminho é o da reconciliação. Os crentes nessa 

situação devem lutar para manter vivo e ativo o casamento, comportando-se de maneira que o 

cônjuge incrédulo possa converter-se ao Senhor Jesus (v. 16). E não só com palavras, que às 

vezes dificultam a comunicação do evangelho, por falta de sabedoria, por isso o apóstolo Pedro 

recomenda falar mais com o testemunho: "pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem 

palavra" (IPe 3.1). 

Somente depois de defender com veemência a indissolubilidade do casamento o apóstolo 

Paulo vê a possibilidade de separação: "Mas, se o descrente se apartar, aparte-se" (v. 15). O 

verbo grego usado aqui para "apartar" é chõrizõ, "separar, dividir", usado para separação de 

divórcio na literatura clássica extrabíblica e confirmado nos dicionários e léxicos de grego 

(Isaeus 8.36; Políbio 31.26, apud BDAG, 2000, p. 1.095). Isaeus é autor do século IV a.C., e Políbio 

historiador do século II a. C. Segundo Ralph Earle: "I Coríntios foi escrito para uma igreja gentia, 

e nós sabemos que as mulheres gregas e romanas podiam se divorciar de seus maridos. Muitos 

tradutores modernos usam 'divórcio' aqui" (EARLE, 1991, p. 229). Isso é verdade. A Nova 

Tradução na Linguagem de Hoje traduziu chõrizõ, no v. 15, por "divorciar". Fritz Rienecker e 

Cleon Rogers, na Chave Linguística do Novo Testamento Grego, comentam assim o referido 

verbo "separar, separar-se, divorciar, divorciar-se. Nos papiros a palavra era usada como um 

termo técnico para o divórcio" (p. 300). "Lutero argumentava que a parte cristã, assim liberada, 

podia voltar a se casar" (ROBERTSON, vol. 4, 1989, p. 182). 

Não há dúvida alguma de que Paulo está falando do divórcio, por mais que se queira 

refutar ou negar essa afirmação. Ele não fez ressalva nenhuma do tipo "que fique sem casar", 

como fez no v. 11, visto que emprega o mesmo verbo nos v. 10 e 11 para "apartar". Esse 

entendimento é também confirmado na nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal. Se o 

cônjuge incrédulo quiser a separação, ninguém estará obrigado a manter tal casamento. Essa é 

a exceção do apóstolo Paulo para o divórcio. Depois dessa separação, tanto o irmão como a 

irmã estarão livres para contrair novas núpcias. 
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A parte final do versículo 15 diz: "Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, 

nem a irmã; Deus vos tem chamado à paz" (ARA). O texto sagrado afirma que "não fica sujeito à 

servidão", o que parece ser referência ao novo casamento. O divórcio era conhecido e 

praticado naquela época pelos judeus, romanos e gregos. Se esse "apartar-se" não fosse uma 

referência ao divórcio, certamente o apóstolo teria dito para não se casar, como fez no v. 11, 

pois estava escrevendo para um povo familiarizado com o divórcio. Havendo a dissolução do 

vínculo matrimonial, o cônjuge fiel, portanto, estava livre para se casar com quem quiser, desde 

que "seja no Senhor" (v. 39), alguém que seja crente. O impedimento para contrair novas 

núpcias permanece quando a separação acontece por iniciativa da parte cristã. 

 
6. DIVÓRCIO NA IGREJA 

No Brasil, a partir da Constituição de 1967, com o advento da Emenda Constitucional de 

28 de junho dc 1977, foi permitido, de forma muito tímida e restrita, o instituto do divórcio. 

Para regulamentar o referido dispositivo constitucional foi editada a Lei n° 6.515/1977, que 

passou a disciplinar todos os procedimentos para a efetivação do divórcio, cujo pedido, à 

época, podia ser formulado por uma pessoa somente uma vez. 

Só com o advento da Constituição Federal de 1988 é que a matéria foi institucionalizada, 

tendo o texto magno inserido este instituto de forma positiva no ordenamento jurídico 

nacional. A Constituição Federal vigente trata do divórcio no seu Art. 226, parágrafo 6". 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Lei n° 6.515/1977, com as modificações 

que lhes deram as Leis n° 7.841/1989 e n° 8.408/1992, foi admitida na atual ordem 

constitucional do país. O Código Civil vigente (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também 

disciplinou a matéria a partir do Art. 1.571 até o Art. 1.582. Dando um passo em direção à 

celeridade processual, foi editada a Lei nº 11.441 /2007, a qual autoriza que a separação e o 

divórcio consensuais, assim como a partilha de bens, em que não haja interesse de menores, 

sejam feitos diretamente em cartório, desde que com a presença obrigatória de advogado. 

 
6.1. AVALIAÇÃO 

Isso não significa que a Igreja seja obrigada a admitir o divórcio por qualquer motivo, 

salvo no caso das pessoas que só conheceram a Jesus quando já estavam nessa situação (Jo. 

6.37). Nem tudo o que é legal é ético: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 

me convém" (ICo. 6.12). As bases para o divórcio nas culturas judaica, grega e romana eram 

frouxas; entretanto, o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo não se deixaram influenciar pela 

legislação vigente. Mas a Igreja precisa pronunciar-se sobre o assunto, uma vez que o Senhor 

Jesus lhe conferiu essa autoridade (Mt. 16.19; 18.16-18). As igrejas, os ministérios ou as 

convenções devem estabelecer critérios embasados na Palavra de Deus. 

Há muito pouca referência ao divórcio nos primeiros séculos do Cristianismo. Alguns dos 

pais da Igreja, Agostinho, por exemplo, consideraram equivocadamente o casamento um 

sacramento. A base dessa distorção é a Vulgata Latina, uma tradução malfeita de Jerônimo da 

palavra grega mystêrion, mistério, segredo, em Efésios 5.32 traduzida pelo termo latino 

sacramentum1. Erasmo de Roterdã descobriu esse e outros erros de tradução na VL e esse 

                                                           
1 Sacramentum era o juramento público de fidelidade do soldado romano, mas, a princípio, era o termo aplicado 
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termo é um deles (MC-GRATH, 2005, p. 89). É com base nessa visão que a Igreja Católica, ainda 

hoje, não permite o divórcio. 

Os reformadores não consideravam o casamento um sacramento e tinham sobre o 

assunto uma visão mais voltada para a Bíblia, e não para a longa tradição da Igreja Católica. A 

Igreja Anglicana da Inglaterra apresenta dois relatórios: O Casamento, o Divórcio e a Igreja 

datado de 1971, e O Casamento e a Tarefa da Igreja, de 1978. Segundo a Enciclopédia 

Histórico-Teológica da Igreja Cristã esses documentos “recomendavam que a Igreja da 

Inglaterra relaxasse sua regra rigorosa, atual, de que nenhuma pessoa com cônjuge ainda vivo 

pode se casar na Igreja, embora pessoas divorciadas, que tenham recebido permissão para tal, 

possam ser admitidas à Santa Comunhão (ELWELL, 1988, p. 482). 

Resumindo o que vimos até agora, existem duas linhas opostas sobre o divórcio: uma que 

crê que Jesus revogou o divórcio previsto em Deuteronômio 24.1-4; outra que admite que o 

Novo Testamento permite o divórcio em situações excepcionais, já discutidas. Analisando o 

divórcio à luz da Bíblia, vimos que ele estava previsto na lei de Moisés e era realizado nos 

tempos do Antigo Testamento. Era uma prática comum nas comunidades judaica, grega e 

romana, nos dias do ministério terreno de Jesus e de seus apóstolos. Vimos também que o 

divórcio está amparado pelo Novo Testamento nos seguintes casos: prática de prostituição (Mt. 

5.31-32; 19.9) e impossibilidade de reconciliação entre os cônjuges em casais mistos, desde que 

a iniciativa seja da parte descrente (ICo 7.15). Fora isso, o divórcio será adultério, caso o 

divorciado ou a divorciada contraia novas núpcias. 

John Stott, em sua obra Grandes Questões sobre Sexo, declara do maneira resumida o 

propósito de Deus com o casamento e de que maneira o divórcio é visto biblicamente, nos 

seguintes termos: 

1. Deus criou o homem, no princípio, macho e fêmea, tendo ele mesmo instituído o 

casamento. Era seu propósito e ideal que a sexualidade humana se realizasse 

através do casamento, e que esta fosse uma união exclusiva, amorosa e vitalícia. 

2. Em nenhum lugar da Escritura se aconselha ou se encoraja o divórcio. Pelo 

contrário, mesmo no caso de ser biblicamente justificado ele continua sendo um 

lamentável pecado em relação ao ideal divino. 

3. O divórcio e o novo casamento são permissíveis (não imperativos) sobre duas 

bases. A primeira é aquela em que há uma parte inocente e outra culpada de 

imoralidade sexual. Em segundo lugar, o cristão pode concordar com a deserção do 

cônjuge no caso de este se recusar a viver com ele ou ela. Entretanto, em ambos os 

casos a permissão é concedida em termos negativos e relutantes. Somente 

querendo alguém se divorciar sobre o fundamento de infidelidade conjugal é que o 

recasamento não resulta em adultério. Somente se a parte não cristã insiste na não 

convivência é que a parte cristã "não está mais sujeita" (STOTT, 1993, pp. 93, 94). 

  

                                                                                                                                                                                           
ao depósito feito em lugar sagrado pelas partes envolvidas numa questão jurídica, como sinal de envolvimento 
numa causa justa. Os pais latinos usaram a palavra para traduzir o vocábulo grego mystêríon, que veio significar 
ordenança ou rito sagrado. Segundo Agostinho de Hipona "é um sinal de uma graça invisível". Eruditos que vieram 
depois deles o consideravam "a Palavra visível de Deus, distinta, mas não separada da Palavra audível ou Santa 
Escritura" (MULLER, 1993, p. 267). 
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Sem essa compreensão sobre casamento e divórcio, fica difícil para o pastor aconselhar 

as pessoas que se encontram nessa situação. Quem defende tais princípios terá condições de 

êxito no aconselhamento para os casais. Essa linha resumida, traçada acima por John Stott, é o 

padrão que a maioria das igrejas evangélicas segue, e está amparada pela Palavra de Deus. 

Afora as exceções previstas em Mateus 5.31-32; 19.9, ICoríntios 7.15, já discutidas aqui, 

existem casais crentes que esgotaram todos os recursos para a reconciliação. Esses casos 

devem ser analisados pela Igreja, por meio do pastor ou de comissões, para que o divórcio 

possa ser aceito ou não pela Igreja. Não é apenas por causa da falta do culpado que o divórcio 

terá validade aos olhos de Deus, pois, em algumas ocasiões, há intransigências que impedem a 

reconciliação. É necessário, pois, analisar as causas pelas quais o cônjuge culpado procede 

dessa maneira. Quais seriam os estímulos que provocaram tais reações? O simples fato de se 

estar divorciado legalmente, conforme a legislação brasileira, não garante o amparo bíblico. A 

Igreja não está obrigada a aceitar essas pessoas no rol de membros. Por isso, cada caso deve 

ser analisado cuidadosamente. 

O problema do divórcio não se resume ao que temos visto até agora. Há o lado prático, 

extremamente complexo e, em muitos casos, de difícil conclusão. A injustiça, o ódio, as mágoas 

e os ressentimentos deixam sequelas que marcam para sempre a vida de ambas as partes, 

comprometendo toda a estrutura emocional, psicológica e espiritual. Há a destruição do lar, a 

situação dos filhos, principalmente se forem menores. Ou o pai vai tornar-se pai solteiro, ou a 

mãe, mãe solteira. Muitas vezes os filhos ficam traumatizados por toda a vida. Isso não raro 

envolve a família de ambos os lados, a Igreja e os amigos. Por essa e outras razões, a Bíblia não 

"ordena nem sequer encoraja o divórcio". 

Considerando superados todos os problemas familiares, vem o lado espiritual. Se o 

cônjuge infiel divorciado vier ao arrependimento e pedir a sua reconciliação com a Igreja, qual 

deve ser a posição desta última? O Senhor Jesus disse que quem se casa com cônjuge 

divorciado ou divorciada, que tenha sido a parte infiel no primeiro casamento, comete 

adultério. Assim ambos estarão em adultério (Mt. 19.9; Mc. 10.11-12). Como a Igreja pode 

receber em comunhão uma pessoa que cometeu adultério, destruiu o próprio lar, depois vem 

com outro cônjuge pedir a sua reconciliação com Igreja, visto que à luz da Bíblia ambos estão 

em adultério? Será que não há reconciliação para situações dessa natureza? A Bíblia nada 

declara sobre isso. Afirma apenas que eles estão em adultério, mas não diz se a situação é 

irreversível. Fica difícil generalizar, pois cada caso é um caso. Em situações extremas, cabe ao 

pastor da Igreja analisar cada situação. 

Quando o culpado pede reconciliação com a Igreja, estando sem cônjuge, é menos 

complicado, mormente se resolve tornar-se eunuco, vivendo sozinho (Mt. 19.10-12). Do 

contrário, à luz da Bíblia, seu novo casamento será adultério. Mas, se a parte inocente ainda 

não contraiu novas núpcias, é a ocasião para a reconciliação do casal, mas o relacionamento 

conjugal só deverá acontecer após se casarem novamente, pois do contrário será adultério, 

visto que ainda não são "marido e mulher", mas divorciados. 

Quanto ao que vem para Jesus já nessa situação, as condições são diferentes. Essa 

pessoa, após o encontro com Jesus, passou a ser nova criatura (IICo. 5.17). Jesus disse: "O que 

vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora" (Jo. 6.37); pois Deus não leva "em conta os tempos 

da ignorância" (At. 17.30). Essa pessoa deve consertar o que puder. Fora isso, já foi alvejada 
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pelo perdão e pela misericórdia de Deus, assim cada um deve ficar "diante de Deus no estado 

em que foi chamado" (ICo 7.24). É uma situação diferente daquela em que a pessoa se desviou 

ou abandonou o seu cônjuge. 

No caso de casais mistos, isto é, quando um dos cônjuges se desvia, ou quando um se 

converte e o seu cônjuge não quer saber do evangelho, o ensino bíblico é que vivam juntos. Os 

casamentos mistos, nesse caso, são legítimos, não devendo haver a dissolução do matrimônio 

(ICo. 7.12-14). O divórcio não é e nunca foi um mandamento, mas uma permissão, em casos 

humanamente insolúveis. Deus assim permitiu por causa da pecaminosidade do gênero 

humano (Mt. 19.8). Se a irmã ou o irmão está impossibilitado de viver com o seu cônjuge 

incrédulo, sem possibilidade de reconciliação, o assunto deve ser levado ao pastor da igreja. 

Esgotados todos os recursos para uma vida pacífica – Deus nos chamou para a paz (ICo 7.15) a 

Igreja poderá aprovar esse divórcio, pois nesse caso ele é válido e estará amparado pela Bíblia. 

O papel da Igreja é o de ajudar e orientar, e não rejeitar as pessoas já divorciadas, procedendo 

como Jesus ao tratar com a mulher samaritana (Jo. 4.17-18). A Igreja deve, assim, aconselhar os 

casais que estão com problemas a superar os obstáculos e buscar reconciliação. 

 
6.2. O ADULTÉRIO E A DISCIPLINA DA IGREJA 

A lei contra o pecado de adultério era extremamente severa no Antigo Testamento. Esses 

infratores deviam ser punidos com a morte (Lv. 20.10; Dt. 22.22). Alguns princípios da lei de 

Moisés jamais foram observados, como, por exemplo, o ano do jubileu (Lv. 25.8-55) que, à luz 

de IICrônicas 36.21, o povo havia esquecido. Com relação ao adultério, parece que nos 

primeiros séculos da história de Israel essa punição foi-se afrouxando e aos poucos deixou de 

ser observada, salvo em casos esporádicos. No livro do profeta Oseias tem-se a impressão de 

que essa prática estava abandonada no reino do Norte, mas o profeta Ezequiel ainda menciona 

essa sanção da lei mosaica (Ez. 16.38-40). No período interbíblico, segundo a Enciclopédia 

Histórico-Teológica da Igreja Cristã, essa prática deixou de ser observada (p. 482). O episódio 

da mulher adúltera, registrado em João 8.1-11, foi uma anomalia. A lei existia, mas ninguém 

ousava colocá-la em prática. Os escribas e fariseus pressionaram a Jesus, com o único objetivo 

de atingi-lo. A aplicação dessa lei era algo anormal, e, além disso, eles trouxeram apenas a 

mulher, ignorando o seu parceiro, o que também contrariava os princípios legais. 

Quando essa disciplina foi totalmente abandonada, é assunto obscuro. Guy Duty, em sua 

obra, Divórcio e Novo Casamento, afirma que procurou descobrir na Biblioteca Pública de Nova 

Iorque, na seção judaica, a data exata em que a pena de morte para os adúlteros foi abolida, e 

tudo o que conseguiu do bibliotecário foi que o Talmude afirma que isso ocorreu 40 anos antes 

da destruição de Jerusalém, no ano 70 d.C. Essa afirmação, segundo o próprio Guy Duty, não 

pode ser consubstanciada em outra literatura antiga (p. 34). William L. Coleman afirma, em seu 

livro Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, que o adultério já não era uma questão de vida 

ou morte nos dias de Cristo. Por causa da influência pagã, os judeus não executavam os 

adúlteros (p. 119). 

No Novo Testamento essa pena foi abolida, pois predomina a lei do amor: "Vai-te e não 

peques mais" (Jo 8.11). Esse princípio é válido para os pecadores que estão na ignorância e 

precisam de perdão e de um encontro pessoal com o Senhor Jesus (Jo 6.37). William L. Coleman 

apresenta, como alternativa, que o divórcio mencionado em Mateus 5.32 foi uma espécie de 
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válvula de escape, para livrar os culpados desse pecado da morte (p. 119). O perdão de Jesus, 

aplicado à mulher adúltera, não isenta da disciplina os crentes que caem em adultério. 

O Senhor Jesus Cristo delegou à Igreja a autoridade para excluir do rol de membros os 

que praticam esses e outros tipos de pecado. Delegou também autoridade para reconciliar com 

a Igreja os que se arrependem (Mt. 16.19; 18.18). O apóstolo Paulo identifica exclusão como 

"entregar a Satanás" (ICo 5.5; lTm 1.20), e Jesus fala de "considerar gentio e publicano" (Mt. 

18.17). O que as autoridades eclesiásticas não devem nem podem anunciar no púlpito é o 

pecado de imoralidade sexual, como o adultério de qualquer membro; isso é crime e pode 

terminar em processo nos tribunais. Ninguém tem o direito de tornar pública a intimidade dos 

outros; isso é violação de privacidade. Não há necessidade disso para resolver um problema de 

pecado no lgreja. O infrator deve, sim, e precisa ser cortado da comunhão, mas o Novo 

Testamenlo não obriga ninguém tornar público o seu pecado. 

 
6.3. OS OBREIROS 

A questão agora gira em torno dos obreiros. Pode um divorciado ser diácono, presbítero 

e ministro do evangelho, ou não? É ético um divorciado ministrar culto ou realizar cerimônia de 

casamento, mesmo sendo ele a parte inocente que não cometeu pecado algum? São duas 

situações distintas: os que vieram do mundo já nesse estado e os que já eram crentes em Jesus 

quando tudo aconteceu e levou ao divórcio e ao novo casamento. 

No primeiro caso, há os que consideram os divorciados que se casaram como proscritos 

para todo o sempre, condenados a nunca mais servir no altar por causa dos pecados dos 

tempos da ignorância, que, segundo Paulo assegura no discurso aos atenienses, Deus não leva 

em conta quando o pecador se arrepende (Atos 17.30). Dizem que se pode criar uma situação 

embaraçosa e constrangedora, se a primeira esposa de tal obreiro se converte e passa a 

congregar na Igreja que ele dirige ou preside. Por isso essas pessoas permanecem prisioneiras 

de um passado que Deus já perdoou. Esse argumento sempre é levantado por tais pessoas, 

como se o divorciado continuasse num pecado em grau menor e nunca mais pudesse livrar-se 

dele. 

Ora, seguindo essa linha de raciocínio, da mesma forma um ex-bandido ou um ex-

traficante jamais poderia ser ministro. Seria também uma situação embaraçosa para ele 

pastorear uma igreja local, uma vez que uma de suas vítimas, nos tempos de sua ignorância, 

pode converter-se, ou até mesmo já ser crente. Será que a situação dos divorciados é mais 

grave que as demais citadas, a ponto de não poderem eles servir no altar? A História tem 

mostrado que muitas pessoas pecaminosas, completamente dentro do contexto de Romanos 

1.28-31, no entanto, tornaram-se grandes pregadoras. Isso porque: "Os seus muitos pecados lhe 

são perdoados, porque muito amou; mas aquele a quem pouco é perdoado pouco ama” (Lc. 7.47). 

Tal proibição é inconsistente e sem base bíblica. Trata-se de regra puramente humana 

convertida em dispositivos estatutários, mas a Bíblia não ensina nada disso. Os evangelhos 

mostram que o Senhor Jesus valorizava mais as pessoas do que as instituições. O que acontece, 

às vezes, é que queremos ser mais justos do que Deus, dizendo "não" para o que ele diz "sim", 

ou simplesmente silenciando. Outro problema é a dificuldade de voltar atrás num tema contra 

o qual pregamos a vida inteira, quando se descobre, com provas bíblicas robustas e irrefutáveis, 

que se trata apenas de interpretação equivocada; aí falta nos humildade suficiente para aceitar 
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um reposicionamento a respeito da referida questão. É mais fácil dizer: "Pecado é sempre 

pecado; o que foi pecado ontem é pecado hoje", quando, na verdade, não se trata daquilo que 

a Bíblia ensina, mas daquilo que pensávamos que a Bíblia ensinasse. Tal atitude muitas vezes 

traz perdas irreparáveis para o rebanho do Senhor Jesus. Isso não é santidade, entristece o 

Espírito Santo, as igrejas, e o Reino de Deus sai perdendo. Se esse casamento é reconhecido 

pela Bíblia, tal censura será improcedente. 

Quanto aos que chegaram a uma situação dessa, de precisar divorciar-se, e ao contrair 

novas núpcias, sendo já membros da Igreja, ou mesmo obreiros, a ética e a prudência nos 

aconselham cautela, ainda que o cônjuge desses irmãos se tenha desviado por causa de 

imoralidade sexual. Isso não é muito comum, mas tem acontecido. A hipótese de excluir 

alguém do ministério, no caso de novo casamento, é a meu ver uma crueldade, uma dupla 

punição. A primeira pelo desgaste ministerial, que às vezes resulta na honra vilipendiada, 

somando-se a isso a perda do cônjuge; a segunda é a cassação de seu cargo eclesiástico. 

Estamos partindo do princípio em que o obreiro é comprovada mente a vítima. É verdade que o 

divórcio é em si mesmo um pecado contra o princípio da indissolubilidade que Deus 

estabeleceu, mas negar o direito de o irmão continuar em suas funções é insinuar adultério. Já 

está mais que provado biblicamente que o divórcio, nesse caso, não é adultério. Jamais um 

judeu ousou chamar uma mulher de adúltera simplesmente por ser divorciada. O Senhor Jesus 

não impôs esse jugo, que muitas vezes “a tradição dos anciãos” quer colocar sobre o ombro 

dessas vítimas. A expressão "qualquer que", em Mateus 5.32, não revela restrição alguma aos 

líderes e obreiros de modo geral, antes, o contrário, franqueou esse direito a qualquer cônjuge 

vítima de infidelidade conjugal ou de abandono. O apóstolo Paulo disse: "Estás livre de mulher? 

Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas" (ICo. 7.27-28 - ARA). 

O que dizer da restrição de ITimóteo 3.2 e da passagem paralela de Tito 1.6: "marido de 

uma mulher"? Uma linha de interpretação aplica essa passagem paulina para negar o direito de 

novas núpcias aos obreiros, mesmo sendo inocentes, nos casos previstos na Bíblia. Evidente 

que tal interpretação é artificial e baseada numa exegese ruim; se não fosse assim, obreiros 

viúvos não poderiam também contrair novas núpcias. A passagem bíblica em apreço condena o 

homem que é casado com mais de uma mulher, isto é, que possui duas ou mais mulheres. 

Quem é divorciado e contrai novas núpcias continua sendo "marido de uma só mulher"; a 

primeira já não é mais sua esposa. O texto sagrado diz respeito à poligamia. Já vimos que os 

antigos judeus da era apostólica eram polígamos. Não era novidade alguma encontrar família 

constituída de marido, mulheres e numerosos filhos. Foi nesse contexto social que o 

Cristianismo nasceu e que sua ética, instituída pelo Senhor Jesus e seus apóstolos, veio para 

restaurar também o plano original com relação ao casamento monogâmico (Gn. 2.24; Mt. 19.4-

6; ICo. 7.2). 

Esse contexto social era um dos desafios da Igreja do primeiro século. O que fazer com 

famílias polígamas que vinham para Cristo? Muitos casos eram irreversíveis, e nem sempre era 

possível o marido despedir suas mulheres com seus filhos. O apóstolo Paulo investiu visando o 

futuro e, graças ao Cristianismo, a cultura ocidental é hoje monogâmica. Ainda hoje, porém, 

muitos povos são polígamos, como o mundo muçulmano e muitas tribos da África e da Ásia,  

embora os missionários continuem administrando sabiamente essa situação como fazia o 

apóstolo Paulo. Esses novos crentes, em tal situação, eram na antiguidade e são ainda hoje 
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recebidos na Igreja dessas regiões, mas com restrições, por exemplo, de não servirem como 

oficiais da Igreja. É isso que significa: "marido de uma só mulher". Nada tem que ver com o 

novo casamento de alguém divorciado. 

É necessário que haja sério controle sobre esses casos, não se aceitando no quadro de 

obreiros os que contraíram novas núpcias sem que antes as autoridades eclesiásticas se 

pronunciem sobre o assunto. Além disso, deve-se ponderar a reação dos membros, porque, às 

vezes, pode causar escândalos se o referido obreiro permanecer na mesma Igreja. São detalhes 

práticos importantes que não podem passar despercebidos. 
 

6.4. ALGUMAS ORIENTAÇÕES BÁSICAS 

O divórcio é por natureza um pecado contra o princípio divino de indissolubilidade do 

casamento. Os pais e os jovens da Igreja necessitam de orientação pastoral. É muito importante 

a realização de encontros de casais, tratando de assuntos de família, e também de encontro de 

jovens, abordando questões relacionadas a namoro, noivado e casamento. Todas as igrejas 

deveriam promover cursos de noivos para os que estão com casamento marcado. 

A escolha do cônjuge deve ser feita sob a direção de Deus. Uma das primeiras coisas a ser 

observada é o bom testemunho e se o futuro cônjuge realmente demonstra conversão genuína 

ao evangelho de Jesus Cristo, assumindo responsabilidade em seus compromissos. Outro ponto 

importante que precisa haver nos dois é o amor e a admiração mútua. Quando o casamento é 

baseado apenas na beleza física e na atração erótica, a chance de felicidade duradoura é 

remota. A maneira com a qual a moça ou o moço trata os pais também mostra qual será o seu 

comportamento como cônjuge depois de casado. É nesse momento que cada um precisa ser 

mais racional do que emocional; é uma decisão séria que ninguém pode errar. Há os que são 

"lobo na pele de ovelha" e conseguem esconder seu intento, sua má índole e seus vícios; esse 

caso só se resolve com oração. Quem busca a direção divina jamais será enganado. Deus é o 

maior interessado no bem-estar de seus filhos e de suas filhas. O noivado é para discutir o 

projeto para a vida de casados, quantos filhos virão, quando isso deve acontecer, qual deve ser 

a atividade da esposa com relação a trabalho e estudo, e no caso de ela trabalhar fora de casa 

como deve ser o orçamento familiar. Tudo isso deve ser avaliado e discutido antes para evitar 

surpresas desagradáveis após o casamento. 

 

************ 

VII – AS FINANÇAS NO CASAMENTO 

Na parábola dos talentos (Mt. 25.14-30) vemos que Deus é nosso provedor e espera que 

administremos bem tudo que ele nos dá. As finanças também devem ser consideradas no 

contexto de “deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma 

só carne” (Mc. 10.7-9; Ef. 5.31). Acumular não é incentivado na Bíblia, mas sim repartir, e o 

amor às riquezas torna-se um grande perigo (Mt. 6.19-21; At. 20.35 e ITm 6.3-19). 

Boa parte dos conflitos entre o casal vem de atitudes inadequadas na vida financeira. 

Talvez a principal dessas atitudes seja o consumismo, que os leva a gastar mais do que ganham 

e exibir uma condição financeira irreal. Muitas pessoas baseiam seu conceito de felicidade em 



48 
 

ter ou não determinadas coisas, e quando são frustradas em seus desejos descarregam toda a 

sua ira sobre aqueles que julgam culpados por isso: o cônjuge e os filhos.  

O casal precisa estabelecer um sistema de valores baseados na Bíblia, para que a área 

financeira não se torne um problema grave, com tristes consequências para o casamento. Mas, 

qual seriam as atitudes financeiras corretas à luz da Bíblia? 

a) Trabalhar – O princípio estabelecido por Deus para Adão obter o seu sustento, depois 

da queda, foi o trabalho (Gn. 3.19). Temos a promessa de que Deus suprirá cada uma de nossas 

necessidades, e isso é verdadeiro, contudo somos também advertidos sobre a preguiça (Pv. 6.6-

11; IITs. 3.7-12). 

b) Planejar (Mt. 25.14-30; Lc. 14.27-30) – A falta de planejamento arrasta a família para 

empréstimos e cartões de crédito, alguns ainda caem nas mãos de agiotas, e quando percebem 

já afundaram tanto, que é quase impossível sair de tal situação. 

c) Não contrair dívidas (Pv. 22.7) – Ao contrairmos uma dívida assumimos uma posição 

de servo em relação ao nosso credor, e o fruto do nosso trabalho é consumido no pagamento 

da dívida (Rm. 13.8). 

d) Não gastar mais do que ganha – O ato de comprar indiscriminada e compulsivamente 

é uma doença chamada oneomania. Pessoas que apresentam esse comportamento necessitam 

de tratamento, evitando assim o comprometimento da situação financeira da família. 

e) Não viver em função do dinheiro – Jesus recomenda: “Tende cuidado e guardai-vos de 

toda e qualquer avareza; por que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que 

ele possui” (Lc. 12.15). 

d) Não correr atrás das riquezas (Pv 28.20-22) – Querer ficar rico depressa, e a qualquer 

custo, leva muitos a realizarem desastrosos “negócios da China”, que oferecem lucros fáceis e 

altos ganhos. 

e) Praticar a benevolência. A Bíblia afirma “mais bem-aventurado é dar que receber” (At. 

20.35; Lc. 6.38). O princípio de dar e receber atua em três áreas: Deus (Pv. 3.9-10 e Ml. 3.10); os 

irmãos na fé (Gl. 6.10 e At. 2.42-47); o pobre necessitado (Pv. 14.21,31 e 19.17). 

f) Não ser desonesto – A desonestidade no campo financeiro é prática corrente e 

aprovada na nossa sociedade. A Bíblia diz: “trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é 

vaidade e laço mortal” (Pv. 10.2). A desonestidade com certeza será punida. 

 

************ 

VIII – OS GRANDES INIMIGOS DO CASAMENTO 

1. INFIDELIDADE (Êx. 20.14) 

A infidelidade é um assunto tão sério, tão delicado, que em Mateus 5.32 Jesus abre essa 

única exceção para o divórcio, declarando que o adultério é motivo suficiente para acabar com 

um casamento. A menos que a parte infiel se arrependa de verdade, e que a parte ofendida 

seja capaz de oferecer perdão, a separação torna-se a solução legal para por fim ao adultério e 
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à infidelidade, coisas abomináveis para Deus. Tanto o homem quanto a mulher devem ter 

cuidado com velhos amores não esquecidos, flertes ou a rejeição usada como vingança. 

2. MENTIRAS (IJo. 2.21) 

Mesmo aquelas mentiras que começam pequenas - "é só uma mentirinha à toa, só para 

ela não ficar aborrecida” - sempre vêm do diabo, tenham o tamanho que tiverem. A mentira 

além disso, desemboca fatalmente para a desconfiança, e o cônjuge que descobre que a outra 

parte mente torna-se um eterno desconfiado. 

3. CIÚMES 

Este sentimento, quando levado ao exagero, mina qualquer relacionamento e destrói o 

amor. Que não se confunda ciúme com zelo. Um certo ciúme, espontâneo, comedido, que mais 

significa zelo, é até perdoável e natural. Este sentimento assim dominado, tranquilo, racional, 

pode até impedir que o outro destrua o lar e a família, ou facilite brechas e entradas indevidas. 

Já o ciúme caudaloso, doentio, tem que ser combatido pois é joio, produto de um sentimento 

maligno que cria uma raiz difícil de arrancar. 

Uma pessoa ciumenta vê o que não existe. Ela é capaz de transformar uma fantasia em 

realidade e sofrer a fantasia como se fosse realidade. Uma pessoa ciumenta aumenta o que 

existe. Quando uma pessoa está dominada pelo ciúme, é capaz de julgar um simples olhar do 

cônjuge para outra pessoa como um apaixonado desejo lascivo. Uma pessoa ciumenta procura 

o que não quer achar. Essa é uma ironia que atinge a pessoa ciumenta: ela busca 

obsessivamente o que jamais gostaria de encontrar. Ela procura na carteira, na bolsa, no celular 

e nas roupas do cônjuge uma confirmação para suas suspeitas. A pessoa ciumenta é 

masoquista, gosta de sofrer. 

4. AMARGURA 

“Atentando, diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de 

Deus; nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e, por meio dela, muitos 

sejam contaminados” (Hb. 12.15). O autor de Hebreus destaca três coisas sobre a amargura:  

a) A amargura brota e cria raízes, ela finca seus tentáculos em nós com toda força; ela se 

alimenta dos nossos sentimentos mais primitivos; ela nos domina e nos encharca com veneno; 

ela atinge nossa alma e o nosso corpo; ela afeta nossa razão e nossos sentimentos. 

b) A amargura perturba aquele que a carrega, uma pessoa amargurada vive perturbada; 

não tem paz com Deus nem com o próximo; vive no cativeiro do diabo. Quem nutre amargura 

no coração não conhece o perdão, e quem não perdoa não pode orar, nem adorar, nem 

contribuir e nem mesmo ser perdoado. Sem perdão não há casamento saudável. 

c) A amargura contamina os outros. É quase impossível conviver com uma pessoa azeda e 

amarga. Uma pessoa amargurada não só adoece, mas deixa enfermo quem está ao seu lado. 

Aquelas mágoas guardadas, aquelas queixas sem fim, aquelas reclamações que não 

cessam nunca alimentam as raízes da amargura. Precisamos tomar cuidado com esse gotejar 

contínuo de amarguras e murmurações, que destroem o relacionamento conjugal. Não 

podemos evitar que na caminhada da vida tenhamos motivo de queixa uns contra os outros. 

Nós decepcionamos nosso cônjuge e nosso cônjuge nos decepciona. Muitas vezes as pessoas 

que mais amamos são as que abrem as feridas mais profundas na nossa alma. O remédio para 
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curar essas feridas não é o tempo nem o silêncio, mas a terapia do perdão. O perdão não exige 

justiça, mas manifesta misericórdia. Perdão não é amnésia, jamais esquecemos aquilo que nos 

sobrevêm, as dores ficam registradas na nossa memória e isso é um fato inexorável. Mas então, 

o que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus perdoa e esquece, e nós devemos perdoar como 

Deus nos perdoa? É que, quando Deus nos perdoa, jamais nos cobra aquilo que já foi 

cancelado! 

5. FALTA DE TEMPO 

Refiro-me àquele tempo fundamental que os cônjuges devem dedicar um ao outro. Os 

casais que não gastam tempo juntos são casais que vão se superficializando, esfriando, se 

afastando. Chega um dia em que foram tantas as horas consumidas separadamente que já não 

há mais diálogo possível.  

6. A PERDA DO ESPÍRITO ROMÂNTICO 

No tempo do namoro, naquelas noites de luar, a moça romântica comentava: “como a 

noite está linda, como a lua está brilhante!” E o namorado dizia: “minha querida, mais que a lua 

brilham teus olhos, a tua face! Vê como ela foge do teu olhar". Aí eles se casam e a vida segue. 

Um ano depois ele não lhe diz mais nada, e quando ela pergunta: “quem brilha mais que a lua 

querido?” Ele responde: “mulher olha para baixo senão vai cair no buraco!” É lamentável que o 

espírito romântico dos primeiros tempos tenha acabado e cedido lugar à frieza, indiferença, 

falta de sensibilidade e imaginação. 

7. O TERRÍVEL HÁBITO DE DISCUTIR 

É terrível quando o casal adquire o hábito de discutir, queixar-se, reclamar, murmurar. É 

como gripe - alastra-se pela vida do casal. Diz-se que "quando um não quer dois não brigam" e 

isso tem muito de verdade. O casal deve evitar as reprimendas em público (ridicularizando o 

cônjuge). Comentar suas falhas (nem no círculo de oração). Os cônjuges nunca devem 

comentar relacionamentos íntimos com os amigos. Nunca reprove seu cônjuge na presença dos 

filhos por discipliná-los. 

 

************ 

IX – LIDANDO COM A HOMOSSEXUALIDADE NA FAMÍLIA 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, homossexualidade é a condição de 

homossexual, e homossexualismo é a prática amorosa ou sexual entre indivíduos do mesmo 

sexo (p. 1.033). É a atração sensual entre pessoas do mesmo sexo. 

Segundo a Baker Encyclopedia of Psychology, transexualismo é a incompatibilidade entre 

a identidade sexual de uma pessoa e sua realidade anatômica e, consequentemente, social. 

Trata-se de "uma rara condição em que o pós-adolescente ou adulto individual, 

conscientemente, se identifica como um membro do sexo oposto" (p. 1.178). Os procedimentos 

para corrigir esse problema são de ordem médica, jurídica e social. Quando a terapia hormonal 

feita para redirecionar, sexual e socialmente o transexual, não apresenta resultado satisfatório, 
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geralmente indica-se a cirurgia para mudança de sexo. Antes dessa decisão há um longo 

caminho a ser percorrido. Além da indicação terapêutica, a medicina precisa comprovar o 

problema para que essa pessoa possa ser legalmente submetida à cirurgia. A lei não permite a 

mudança de sexo se não for comprovado pela medicina tal problema. 

Segundo a Nova Enciclopédia Barsa "não está comprovada a origem genética do 

transexualismo" (vol. 14, 1998, p. 154). A ciência ainda não apresentou nem um exemplo 

sequer de transexual concebendo e gerando filhos de forma natural. Assim, cada caso deve ser 

analisado à parte. Não é o mesmo caso do hermafroditismo (reunião, no mesmo indivíduo, 

animal ou vegetal, dos órgãos reprodutores dos dois sexos – Dicionário Aurélio Online). 

Hermafroditismo não se trata de uma questão de ordem moral, mas pertence ao campo da 

medicina. 

 

I – A FAMÍLIA CRISTÃ E A HOMOSSEXUALIDADE 

A Bíblia é muito clara sobre o correto padrão ético, moral e comportamental do homem e 

a formação da família. Uma coisa é o que cada um pensa, gosta e decide escolher para crer e 

viver; outra coisa é o padrão bíblico de regra de vida. 

Está escrito, por exemplo, no Novo Testamento, em um trecho no livro de Paulo em que 

ele ensina aos cristãos romanos: “Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até 

suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da 

mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se 

inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com 

homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto 

que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, 

para praticarem o que não deviam” (Rm. 1.26-28). Nesse texto tudo está muito claro; nele 

podemos entender que, primeiro: corromper o padrão da sexualidade saudável é algo muito 

antigo na sociedade. Em segundo lugar, a igreja, há mais de dois mil anos, denunciava e 

condenava desde o princípio tais desvios de comportamentos tanto feminino, quanto 

masculino. E em terceiro lugar, a Bíblia também deixa claro a questão da consequência, porque 

existe um salário por abortar o padrão de Deus e se entregar às suas paixões da carne. Paulo 

também escreveu, nesta mesma carta 6.23: “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom 

gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”. 

Nessas passagens fica muito claro que a homossexualidade é uma paixão infame, isto é, 

ela é contrária à natureza divina e humana, pois corrompe o modo natural da vida e fisiologia 

humana. É também uma inflamação da sensualidade, e como tal, é classificada diretamente na 

Bíblia como ato de pecado, ou seja, errar o alvo da boa, perfeita e correta vontade de Deus. Eu 

tenho liberdade para aceitar ou não esse padrão cristão de vida, mas como cristão, eu também 

preciso lutar para que os que assim entendem e aceitam, possam continuar tendo liberdade de 

viver e pregar este valor para si e para os outros. 

Sendo assim, existem dois fatores muito diferentes e que precisam ser pontuados. Uma 

coisa é a homofobia, que é odiar e agir com preconceito e violência contra quem não segue 

este padrão de vida; outra é ser um cristão e não aceitar o padrão hedonista do mundo atual, 

no qual o valor do prazer infame deve ser imposto como padrão absoluto para a sociedade e a 
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família. Como cristãos, temos que amar a todos, inclusive aos que vivem fora dos padrões da 

Bíblia, e vivermos sob os princípios da Palavra de Deus, seja na questão da sexualidade ou sob 

qualquer outra área de nossa vida. 

Contudo, nós cristãos que temos a Bíblia como fiel regra de fé e prática de vida, que 

temos uma consciência cristã à luz dos mandamentos e valores da Palavra de Deus, temos que 

entender que nem todo mundo vive assim. Lendo dias atrás o devocional 67º do livro 100 Dias 

de Oração: Impactando a Família (editado pela CBB e Junta de Missões Mundiais), me deparei 

com um artigo do Dr. Josué de Mello Salgado, da Igreja Batista Memorial de Brasília que 

salienta três questões sobre o assunto de forma lúcida e equilibrada: “1ª. Nós vivemos, como o 

Apóstolo Paulo em Roma, numa sociedade não cristã, dirigida por valores não cristãos. Não 

podemos exigir desta sociedade um comportamento cristão. Seria como exigir vida de 

conversão, a uma pessoa não convertida. 2ª. A ira do homem não opera a justiça de Deus - 

Tiago 1.20. É Deus quem castiga o pecado e não nós, isto desautoriza todo ato de violência 

homofóbica, verbal ou física. 3ª. Deus odeia o pecado e ama o pecador, por isto quem optou 

pela “paixão infame de viver” deve ser alvo do nosso amor e da pregação misericordiosa, 

porque “a misericórdia triunfa sobre o juízo divino" Tiago 2.13. 

Ore sobre esse assunto, converse e ore com seus filhos sobre esse tema; eles estão 

expostos diariamente a ele, sem nenhum filtro cristão pela sociedade secular. A melhor 

maneira de cuidar da sua família e da sociedade é com o diálogo à luz da Palavra de Deus, 

sempre baseado no verdade com amor e graça! 

Fonte: Pr. Carlito Paes - https://guiame.com.br/gospel/familia/familia-crista-e-homossexualidade.html 

 

II – HOMOSSEXUALISMO E A IGREJA 

Discriminação, seja ela relacionada à política, religião ou sexo é sempre condenável 

perante a sociedade em que vivemos. Quero que você considere que as linhas a seguir irão 

analisar um grande tabu da sociedade sob o ponto de vista de Deus, o homossexualismo.  

Sem querer entrar no mérito da ciência, não posso crer que as pessoas nascem 

geneticamente homossexuais, mas não discuto que algumas circunstancias de vida desastrosa 

“inclinem” as pessoas a este pecado, o que quero é provar biblicamente que este é um 

problema espiritual e que tem cura!  

Curiosamente ou não, a sociedade em sua maioria, não aceita o relacionamento 

homossexual taxando-o de imoral ou chocante. Mas e a questão do pecado? A sociedade é 

desprovida de discernimento para avaliar a questão sob o ponto de Deus, ela não aceita porque 

não lhe é agradável sob o seu ponto de vista do certo ou errado. 

Mas e a igreja? E o cristão? A verdade é que por causa do tabu, muitos estão precisando 

de ajuda e se escondem em seus próprios pecados, porque sabem que mesmo dentro da igreja 

de Jesus Cristo irão encontrar uma barreira chamada preconceito. Mas vejamos o que está na 

Bíblia em Provérbios 28.13 “Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, 

mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona”. Parece-me que 

aqui a palavra é clara e indica que devemos estar dispostos a ajudar a todos aqueles que estão 

dispostos a abandonar o pecado, não há distinção de pecado fumar, beber, roubar. É 

https://guiame.com.br/gospel/familia/familia-crista-e-homossexualidade.html
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importante que haja dentro da Igreja pessoas com disposição para ajudar. A pessoa em pecado 

grave como a homossexualidade está afastada da presença de Deus, mas Deus nunca deixa de 

ser misericordioso e quer colocar eu e você no caminho desta pessoa, mas precisamos estar 

dispostos a ouvir com amor e misericórdia aqueles que se encontram perdidos. Está na Bíblia 

em Tiago 5.16 “Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos 

outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito 

poder”.  

A Palavra de Deus é tão clara e esclarecedora, que não é difícil explicar a esta pessoa que 

precisa da libertação, que Deus criou HOMEM e MULHER e lhes dotou de órgãos sexuais 

específicos e especialmente destinados à reprodução da espécie. Veja o que está na Bíblia em 

Gênesis 1.27–28a “Assim Deus criou os seres humanos; ele os criou parecidos com Deus. Ele os 

criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: —Tenham muitos e muitos filhos; espalhem-se 

por toda a terra e a dominem”. Se o homem assume postura própria de mulher; se a mulher 

assume funções próprias do homem no ato sexual, caracteriza-se um comportamento contrário 

à vontade do Criador. Deus nos criou para uma relação heterossexual! A Bíblia é clara! 

A maioria das pessoas é alheia aos homossexuais, principalmente se forem da família. 

Quem já não ouviu: “pau que nasce torto morre torto”; “homossexualismo é uma opção na 

vida”; “tudo é permitido em nome do “amor”; “homossexualismo é genético e irreversível”, “a 

única saída para os pais é aceitar a opção sexual dos filhos” – e tantos outros argumentos 

semelhantes? É muito difícil para aquele que está no mundo enxergar as coisas, porque aquele 

que está no mundo está sob o senhorio do mundo, é servo do mundo, faz a vontade do deus 

deste século que lhe cegou o entendimento, Satanás!  

Talvez alguns de nós devamos rever nosso Cristianismo preconceituoso e desprovido de 

disposição incondicional em estender a mão ao que clama por ajuda! Uma coisa é estarmos 

conscientes pelo conhecimento da palavra de Deus de que abomina, tem nojo e acha 

asqueroso toda tipo de pecado, não somente o homossexualismo, mas também o homicídio, a 

injustiça, a prostituição, a feitiçaria, o ódio, a inveja, o roubo, o vício, a idolatria etc. De certo 

que precisamos mostrar o que está na Bíblia! Levítico 18.22 “Nenhum homem deverá ter 

relações com outro homem; Deus detesta isso”. Levítico 20.13 “Se um homem tiver relações 

com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento; eles serão 

responsáveis pela sua própria morte”. Contudo, nunca podemos perder o foco de nossa 

missão: amar, amar, amar. Deus ama sobrenaturalmente o pecador! Então, Deus ama o 

homossexual.  

Um dos motivos pelos quais Deus destruiu Sodoma e Gomorra foi o homossexualismo. 

Daí surge o termo “sodomia”. O apóstolo Paulo usou esta expressão quando escreveu uma 

carta para os cristãos na cidade de Corinto, o texto sugere que alguns deles antes de serem 

crentes eram homossexuais. Vejamos o que o apóstolo disse em 1Corintios 6.9-11 “Vocês 

sabem que os maus não terão parte no Reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que 

adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os 

caluniadores e os assaltantes não terão parte no Reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. 

Mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por ele por meio do 

Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus”. Bendita palavra “alguns de vocês eram 

assim.” De certo que alguns de nós nunca pensamos que aquele irmão ou irmã que abraçamos 
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antes, durante ou depois do culto na igreja local, tenha sido anteriormente um homossexual. 

Mas, Glória seja dada ao Deus Eterno, porque foram lavados do pecado, separados para 

pertencer a Deus e aceitos por ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso 

Deus.  

Deus não está interessado em condenar, mas salvar o sodomita, o efeminado, a lésbica. 

Essa verdade fica bem clara no verso 11 que diz: “Mas foram lavados do pecado, separados 

para pertencer a Deus e aceitos por ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do 

nosso Deus”. Há um caminho: arrependimento, abandono do pecado e crer em Jesus Cristo! 

É um desafio ajudar a tirar estas pessoas dessa situação vergonhosa. Deus odeia o 

pecado, mas ama o pecador, e está disposto a lavar espiritualmente o pecador, santificando-o e 

justificando-o. Justificar biblicamente é declarar inocente, como se nunca estivesse cometido 

pecado antes, através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Para aquele 

que é homossexual, efeminado, lésbica, promíscuo, vive na prostituição ou dela, é viciado ou 

tem estado em qualquer sorte de pecado, temos uma mensagem que recebemos de Deus para 

lhe transmitir: Deus o ama e quer salvá-lo!  

Para os que pensam que homossexualismo é doença, está na Bíblia em Marcos 2.17 

“Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da Lei: — Os que têm saúde não precisam de 

médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons”. E em João 14.6 

“Jesus respondeu: — Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém pode chegar até o Pai a 

não ser por mim”. 

Para os que pensam que esse pecado é muito grave, Mateus 11.28-30 diz: “Venham a 

mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei 

descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração 

humilde; e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga 

que eu ponho sobre vocês é leve”. 

É preciso conscientizar os praticantes de que o homossexualismo é um relacionamento 

pervertido e altamente pecaminoso, que desagrada a Deus independente de se conseguir ou 

não administrar os problemas emocionais ou sociais. Não podemos iludi-los, seria zombar de 

Deus. É preciso alertar que cada um colherá o que semeou.  

 
A CONDUTA CRISTÃ 

A Igreja tem como missão de Deus ajudar as pessoas a conhecê-Lo em sua plenitude. 

Convide aquele homossexual que é seu parente ou amigo para frequentar uma igreja que creia 

na Bíblia como sua única regra de fé e prática e que seja cheia do Espírito Santo. Traga-o para 

perto de pessoas que o amam sem conotações sexuais e que possam ajudá-lo a ter uma vida 

disciplinada e devocional. 

Ajude-o a não se conformar com este mundo, e ser transformado pela renovação de sua 

mente. Ajude-o a receber o fruto do Espírito – amor, alegria, paz, paciência, bondade, 

longanimidade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. Essas são virtudes e marcas do 

caráter do próprio Deus, que Ele gera em seus filhos, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo as 

produzirá nele como as produziu em você, e elas tomarão o lugar da velha natureza mundana e 

carnal, que resultava no homossexualismo. Fale da necessidade de revestir-se da armadura de 

Deus: a verdade, a justiça, o Evangelho, a fé, a salvação e um bom conhecimento da Bíblia. Com 
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esta armadura, ele será capaz de resistir às maquinações e tentações de Satanás. A armadura 

de Deus vem como resultado do conhecimento e obediência à Palavra de Deus. Ela é necessária 

ao viver vitorioso. É preciso que a mente seja cheia da Palavra de Deus para vencer a tentação, 

sua mente deverá estar firmada na Palavra e não na tentação ou pecado. Ajude-o a louvar e dar 

graças constantemente a Deus, isto sempre traz paz, mesmo em meio às tentações. Não hesite 

em dar auxílio. Trata-se de uma vida, uma alma muito importante para você, para Deus e para a 

família. 

 
ORIENTAÇÕES PARA QUEM DESEJA SER LIBERTO 

Se você está praticando a homossexualidade e deseja abandoná-la siga estes passos: 

● Reconheça o seu pecado e ore como no Salmo 51.2-4 “Purifica-me de todas as minhas 

maldades e lava-me do meu pecado.  Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está 

sempre diante de mim. Contra ti eu pequei—somente contra ti—e fiz o que detestas. Tu tens razão 

quando me julgas e estás certo quando me condenas”. 

● Peça perdão a Deus e manifeste seu desejo de começar uma vida nova, orando como 

no Salmo 51.7-12 “Tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais branco do 

que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade; e, ainda que tenhas me 

esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo.  Não olhes para os meus pecados e apaga todas as 

minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme! Não 

me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da 

tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente”. 

● Creia incondicionalmente que Deus o perdoou e pare de se sentir culpado, orando 

como no Salmo 32.1-6 “Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga!  Feliz 

aquele que o SENHOR Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade! Enquanto 

não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me 

castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. 

Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu 

perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fieis a ti 

devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles”. 

Fonte: Pr. Elias de Oliveira - http://vivos.com.br/homossexualismo-e-a-igreja/ 

 
CONCLUSÃO 

Discordar do homossexualismo não é sinônimo de homofobia, termo que significa 

"aversão aos homossexuais", e acusar os cristãos de homofóbicos é simples estratégia para 

tentar amordaçar as igrejas, impedindo-as de pregar contra o pecado. A Igreja reprova, de igual 

modo, os heterossexuais adúlteros ou fornicários, os quais não têm também de que se 

orgulhar. Os cristãos levam a sério o mandamento de amar o próximo. Não há espaço na fé 

cristã para desumanizar os homossexuais; são pecadores como os demais. O Senhor Jesus 

morreu para tornar livres todos os homens, e Deus não faz acepção de pessoas. Ele abomina o 

pecado, mas ama o pecador. A Igreja não declarou guerra aos gays e lésbicas; ela já nasceu 

defendendo essa posição recebida do Antigo Testamento. O mínimo esperado é que se respeite 

esse pensamento cristão, assim como os crentes em Jesus devem também respeitar o estilo de 

vida assumido por qualquer pessoa. 

  

http://vivos.com.br/homossexualismo-e-a-igreja/
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X – DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA 

COMO IDENTIFICAR E LIDAR 

“E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Pois, 

se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estais ansiosos pelas outras?” (Lc. 12.25-26). 

 

Depressão é uma doença crônica, recorrente, muitas vezes com alta concentração de 

casos na mesma família, que ocorre não só em adultos, mas também em crianças e 

adolescentes. O que caracteriza os quadros depressivos nessas faixas etárias é o estado de 

espírito persistentemente irritado, tristonho ou atormentado que compromete as relações 

familiares, as amizades e a performance escolar. 

De acordo com a “American Psychiatric Association”, um episódio de depressão é 

indicado pela presença de cinco ou mais dos seguintes sintomas, quase todos os dias, por um 

período de pelo menos duas semanas: 

* Estado de espírito depressivo durante a maior parte do dia; 

* Interesse ou prazer pela maioria das atividades claramente diminuídos; 

* Diminuição do apetite, perda ou ganho significativo de peso na ausência de regime 

alimentar (geralmente, uma variação de pelo menos 5% do peso corpóreo); 

* Insônia ou hipersônia; 

* Agitação psicomotora ou apatia; 

* Fadiga ou perda de energia; 

* Sentimento exagerado de culpa ou de inutilidade; 

* Diminuição da capacidade de concentração e de pensar com clareza; 

* Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida ou qualquer tentativa de atentar 

contra a própria vida. 

Na ausência de tratamento, os episódios de depressão duram em média oito meses. 

Durações mais longas, no entanto, podem ocorrer em casos associados a outras patologias 

psiquiátricas e em filhos de pais que também sofrem de depressão. 

A doença é recorrente: para quem já apresentou um episódio de depressão a 

probabilidade de ter o segundo em dois anos é de 40%, e de 72% em 5 anos. 

Em pelo menos 20% dos pacientes com depressão instalada na infância ou adolescência, 

existe o risco de surgirem distúrbios bipolares, nos quais fases de depressão se alternam com 

outras de mania, caracterizadas por euforia, agitação psicomotora, diminuição da necessidade 

de sono, ideias de grandeza e comportamentos de risco. 

Antes da puberdade, o risco de apresentar depressão é o mesmo para meninos ou 

meninas. Mais tarde, ele se torna duas vezes maior no sexo feminino. A prevalência da 

enfermidade é alta: depressão está presente em 1% das crianças e em 5% dos adolescentes. 

Ter um dos pais com depressão aumenta de 2 a 4 vezes o risco da criança. O quadro é 

mais comum entre portadores de doenças crônicas como diabetes, epilepsia ou depois de 

acontecimentos estressantes como a perda de um ente querido. Negligência dos pais e/ou 

violência sofrida na primeira infância também aumentam o risco. 
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É muito difícil tratar depressão em adolescentes sem os pais estarem esclarecidos sobre a 

natureza da enfermidade, seus sintomas, causa provável, evolução e as opções 

medicamentosas. Estudos mostram que 60% dos pacientes respondem bem a uma classe de 

antidepressivos conhecida como a dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Esse 

tipo de medicação apresenta menos efeitos colaterais e menor risco de complicações por 

“overdose” do que outras classes de antidepressivos, e é considerada como de primeira linha 

no tratamento em crianças e adolescentes. Esse tratamento só pode ser usado por prescrição 

médica, e havendo resposta clínica positiva deve ser mantido por seis meses, no mínimo, para 

evitar recaídas. 

A terapia comportamental mostrou eficácia em ensaios clínicos e parece dar resultados 

melhores do que outras formas de psicoterapia. Por meio dela, os especialistas procuram 

ensinar aos pacientes como encontrar prazer em atividades rotineiras, melhorar as relações 

interpessoais, identificar e modificar padrões cognitivos que conduzem à depressão. 

Outro tipo de psicoterapia eficaz em ensaios clínicos é conhecida como terapia 

interpessoal. Nela os pacientes aprendem a lidar com dificuldades pessoais como a perda de 

relacionamentos, decepções e frustrações da vida cotidiana. O tratamento psicoterápico deve 

ser mantido por seis meses, no mínimo. 

Como o abuso de drogas psicoativas e o suicídio são consequências possíveis de quadros 

depressivos, os familiares devem estar atentos e encaminhar os doentes a serviços 

especializados assim que surgirem os primeiros indícios de que esses problemas possam estar 

presentes. 

 

Fonte: 
https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/depressao-na-adolescencia/ 
Drauzio Varella é médico cancerologista e escritor. Foi um dos pioneiros no tratamento da aids no Brasil. 
Entre seus livros de maior sucesso estão Estação Carandiru, Por um Fio e O Médico Doente. 

 

4 JOGOS E DESAFIOS ENTRE OS ADOLESCENTES  
QUE PODEM SER FATAIS 

 

A adolescência é a fase da descoberta, da autoafirmação. Os jovens necessitam provar 

que já cresceram e são suficientemente capazes de fazer muitas coisas sozinhos. Em virtude 

disso, muitos deles não somente se mostram bastante abertos a novas experiências, mas 

querem ousar, arriscar-se. 

Para o desespero dos pais, essa tendência de optar por “manobras arriscadas” pode 

custar caro. Em alguns casos pode custar a própria vida. 

Nos últimos dias vimos notícias de que uma estudante de 18 anos morreu depois de 

inalar gás de buzina em um condomínio residencial em São José do Rio Preto (SP). A morte da 

garota nos alerta quanto aos ‘desafios e jogos’ que podem ser fatais na adolescência. 

Vejam, a seguir, quatro jogos ou desafios que estão fazendo sucesso na internet e os 

sérios riscos que seus filhos correrão se toparem tais desafios: 

 

https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/depressao-na-adolescencia/
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1 – JOGO DO DESMAIO 

Esse jogo está longe de ser inocente. Funciona da seguinte maneira: o jovem prende a 

respiração enquanto um amigo vem por trás dele e pressiona fortemente seu peito, ou o 

pressiona contra a parede. A apneia impede momentaneamente a oxigenação do cérebro 

provocando um desmaio. 

O doutor Antonio Carlos Turner, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, alerta: 

“Mesmo em pessoas jovens, não oxigenar qualquer parte do tecido do cérebro pode 

comprometer as funções dos órgãos, provocar sequelas neurológicas ou mesmo levar à morte”. 

Possíveis consequências: 

 Problemas de atenção e de memória. 

 Fratura óssea. 

 Hematomas e traumatismo craniano causados por uma possível queda. 

 Parada cardiorrespiratória grave. 

 Lesões cerebrais. 

 Coma. 

 Morte. 

 Convulsões e crises epiléticas, no caso de falta oxigenação no cérebro por muito 

tempo. 

 
2 – DESAFIO DA CANELA 

Consiste em colocar uma colherada de canela em pó na boca e tentar engolir. Parece 

fácil? Não é não! Além de ser perigosíssimo! 

Vários vídeos de jovens que toparam o desafio têm sido postados no youtube, o que 

acaba sendo um incentivo para que mais e mais jovens adiram à prática. Stephen Pont, 

membro da Academia Americana de Pediatria, alertou os pais sobre práticas como esta. Ele 

disse que os pais precisam estar cientes desse e de outros desafios, e passem a prestar mais 

atenção ao que seus filhos andam vendo online. 

Possíveis consequências: 

 Queimação das vias aéreas. 

 Pneumonia por aspiração. 

 Lesões pulmonares graves. 

 Obstrução das vias respiratórias e morte por asfixia. 

 
3 – DESAFIO DOS 500 ML DE CERVEJA 

Funciona da seguinte forma: uma pessoa faz um vídeo bebendo meio litro de cerveja de 

uma só vez e o posta nas redes sociais, desafiando outros três amigos a fazerem o mesmo nas 

24 horas seguintes. Quem não cumprir o desafio terá de pagar uma caixa de cerveja àquele que 

o desafiou. 

O médico Vitor Buaiz, do Centro de Estudos e Pesquisa Sobre Álcool e outras Drogas, da 

Universidade do Espírito Santo, alerta: “Pode haver quadro de embriaguez aguda, gastrite e até 
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mesmo coma alcoólico. A resistência ao álcool varia de pessoa para pessoa, mas não 

recomendamos a ninguém fazer isso”. 

Possíveis consequências: 

 Risco de dependência, pois provavelmente a pessoa não irá parar nos 500 ml; 

 Pancreatite aguda; 

 Descolamento da mucosa do esôfago; 

 Destruição das células hepáticas; 

 Acidentes de trânsito; 

 Cirrose hepática; 

 Coma alcoólico. 

Para crianças com problemas cardíacos, por exemplo, esses jogos são ainda mais 

perigosos. Sabe-se, inclusive, que fortes emoções podem desencadear crises de asma. 

 
4 – GÁS DE BUZINA: DO BRINQUEDO À DROGA 

Famosas buzinas do barulho são vendidas livremente em lojas. E embora os avisos do 

rótulo avisem do risco, elas são inaladas porque produzem alucinação semelhante ao lança-

perfume e o barulho do sino no ouvido é o reflexo do coração batendo, o que causa paradas 

respiratórias. 

É a “droga” da moda. Sempre inventam uma. Este ano, são essas buzinas. E esses gases 

causam riscos severos ao sistema cardiorrespiratório e ao sistema nervoso central. Se a pessoa 

tiver problemas no coração, pode ter uma morte súbita. 

 
Fonte: 

https://www.portalraizes.com/1jogos-e-desafios-populares-entre-adolescentes-que-podem-ser-fatais/ 

 

5 – BALEIA AZUL: O JOGO QUE TEM LEVADO ADOLESCENTES AO SUICÍDIO 

O jogo “Blue Whale”, muito conhecido como o jogo suicida, tem causado polêmica nos 

últimos dias. Tudo se deu depois que a polícia da Europa descobriu ligações entre os casos de 

suicídio de adolescentes e o tal jogo. O Blue Whale, que traduzido significa Baleia Azul é um 

termo tão inocente, mas de consequências trágicas; um jogo viral que tem por detrás um 

mentor que manipula e dá ordens a serem cumpridas pelos jogadores. Só é possível jogar se 

receber convite. 

Sem entrar nos por menores, porque aqui não é o objetivo, quero mais uma vez alertar 

para o problema que está por detrás do jogo: a vulnerabilidade do mundo adolescente. 

Se olharmos os perfis de quem entra neste caminho, encontraremos pessoas humanas 

desejosas de serem olhadas, ouvidas e percebidas. O simples fato de receber um convite para 

entrar no “tão seletivo” jogo sacia de forma ou outra este vazio. 

Qual é o público alvo? 

O público mais vulnerável é o adolescente, aquele mesmo que há alguns meses praticava 

o Jogo do Desmaio. A vulnerabilidade latente nesta fase, e que pode ser percebida, está na 

https://www.portalraizes.com/1jogos-e-desafios-populares-entre-adolescentes-que-podem-ser-fatais/
http://formacao.cancaonova.com/atualidade/comportamento/suicidio-infantil-fatores-de-risco/
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limitação do sono, busca por aventuras (algumas de risco), tédio (característico de uma 

mudança no sistema de recompensa), necessidade de firmar a identidade etc. 

A limitação e a má qualidade do sono podem ser percebidas nas poucas horas dormidas. 

Horas a fio em jogos online, ou filmes podem gerar um desgaste emocional e até mesmo um 

processo psicótico (fuga da realidade) e despersonalização. Nesta hora a fragilidade psíquica 

instaurada pode ser oportuna para entrar neste perigoso e trágico caminho como o jogo da 

Baleia Azul. 

A busca por aventuras é uma marca na vida dos adolescentes, é sinal de uma ruptura com 

o mundo infantil, é a tentativa de se colocarem no mundo adulto. Infelizmente muitos vivem tal 

marca de maneira desorientada, e até mesmo de risco. Receber um convite personalizado para 

cumprir várias metas é tocar em cheio na busca por aventura, sem capacidade reflexiva para 

perceber os riscos em que se encontram, podendo trilhar um caminho sem volta. 

No início da adolescência, o sistema de recompensa (área do cérebro responsável pela 

sensação de prazer) perde mais de um terço da sua capacidade de ativação, como 

consequência temos o tédio. Apesar de ser ruim a curto prazo, o tédio tem um papel 

importantíssimo: ele nos faz abandonar os brinquedos da infância e começar a procurar novas 

atividades. Infelizmente, nesta busca podemos tropeçar e cair num buraco sem fim. 

Identidade 

E por último, a necessidade de firmar identidade que existe em qualquer adolescente, 

encontra na combinação “mestre” x “discípulo” um jeito de se concretizar. Podemos pensar o 

que leva uma pessoa (adolescente/discípulo) a seguir ordens de alguém (mentor/mestre) que 

ela não conhece, mas que ali funciona como um “desafiador” que precisa ser confrontado, e 

assim a identidade será “firmada”, mesmo que deixe de existir, tendo o suicídio como 

resolução final. 

E aí você me pergunta: o que estes jogos têm de novidade? Talvez na essência, nada. Mas 

em sua construção utilizam a estratégia de sempre: a vulnerabilidade de nossos tempos, porém 

com novas roupagens. 

 

Fonte: 

https://formacao.cancaonova.com/atualidade/sociedade/baleia-azul-o-jogo-que-tem-levado-

adolescentes-ao-suicidio/ 

 
O DRAMA DE UMA FAMÍLIA CRISTÃ 

O escritor Daniel Mastral compartilhou nas redes sociais a notícia do suicídio de seu filho, 

Mikhael, após meses de luta contra a depressão. O adolescente de 15 anos tirou a própria vida 

em uma plataforma de trem no último sábado, 22 de dezembro de 2018. 

Mastral, que é autor de livros como Filho do Fogo, Guerreiros da Luz e Voz que Clama no 

Deserto, dentre outros, vinha compartilhando em seu canal no YouTube detalhes da luta que 

ele e sua esposa enfrentavam para ajudar o filho, que já havia tentado o suicídio 

anteriormente. 

“A ordem natural da vida se alterou! Nenhum pai ou mãe gostaria de passar por isso, 

nunca! Não há palavras para mensurar a dor de todos neste momento. Fizemos tudo que 

https://formacao.cancaonova.com/atualidade/sociedade/baleia-azul-o-jogo-que-tem-levado-adolescentes-ao-suicidio/
https://formacao.cancaonova.com/atualidade/sociedade/baleia-azul-o-jogo-que-tem-levado-adolescentes-ao-suicidio/
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podíamos. Mas, nosso Mikhael foi morar na Jerusalém Celestial, na Morada Eterna, onde não 

há mais dor e nem sofrimentos. E um dia estaremos juntos! Te amaremos para sempre 

15/02/2003 – 22/12/2018”, escreveu Mastral. 

Mikhael vinha recebendo acompanhamento profissional, incluindo medicação 

antidepressiva, e já havia inclusive ficado internado em uma clínica durante 22 dias. No dia 25 

de setembro, Daniel Mastral usou seu canal para compartilhar detalhes da luta e disse que ele e 

a esposa estavam sob medicação para suportar a fase, e que todos eles precisavam das 

orações. 

Daniel Mastral contou que na manhã do dia 22, ele não viu o filho ao acordar e notou que 

o menino havia saído sem documentos e sem o celular. Imediatamente, tomado por 

preocupação, o escritor saiu à procura do filho sem falar nada à esposa. Em contato com 

parentes, saiu à busca do filho com ajuda de familiares em uma área de mata existente próximo 

à sua casa, mas não o acharam. 

Horas depois, usando o Facebook de Mikhael, Mastral informou o desaparecimento do 

filho e pediu informações aos amigos dele. Um irmão que é policial ajudou o escritor a registrar 

um Boletim de Ocorrência (B.O.) e da delegacia foram para um hospital onde havia o relato de 

uma pessoa que havia sido atendida no setor de psiquiatria por ter testemunhado um suicídio 

horas antes na plataforma de uma estação de trem. 

De lá, eles partiram para o Instituto Médico Legal (IML), onde Mastral reconheceu o corpo 

do filho. Chocado, o escritor contou que desejou cremar o corpo do filho para livrar-se logo da 

dor, mas não foi possível porque em casos de suicídio o sepultamento é obrigatório. O corpo do 

menino foi colocado em caixão lacrado e enterrado no dia 23 de dezembro, domingo. 

Na última terça-feira, 25 de dezembro, Daniel Mastral publicou mais um vídeo revelando 

mais detalhes do esforço que ele e sua esposa fizeram na busca por ajudar o filho a superar a 

doença. Alguns dos gatilhos que o casal enxergou foram a tentativa de suicídio de uma amiga 

de Mikhael, meses antes, e a morte de uma gata de estimação. 

Durante os exames médicos solicitados pelo psiquiatra, Mikhael apresentou condições 

intelectuais intactas, acima da média, segundo o relato de Daniel Mastral, que contou ainda 

que o filho se sentia pressionado pelo fato de ser filho de um escritor e palestrante, e de uma 

médica. 

“Existem registros que ele escreveu muito bem, escreveu frases que eu não teria 

capacidade de formular e que rementem à profundidade da dor de quem passa por uma 

situação como essa ou de quem chega a pensar em suicídio. Eu creio que isso é um dos legados 

que ele vai deixar, é uma das sementes que ele está deixando na terra. Nós vamos traduzir para 

o português e eu vou lançar um livro em homenagem a ele”, comentou Daniel Mastral. 

Fonte: https://noticias.gospelmais.com.br/daniel-mastral-detalhes-suicidio-filho-105859.html 

 

CONCLUSÃO 

Pais, agora que vocês conheceram essas práticas, cabe a vocês instruírem seus filhos a 

JAMAIS aceitarem esses ou quaisquer outros desafios que coloquem sua saúde física, 

psicológica ou emocional em risco. Leiam este estudo com eles e continuem vigilantes. Essa é a 

sua parte. 

https://www.facebook.com/dmastral/videos/521875664981222/
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Pais, estejam atentos aos seus filhos! Por mais que eles se achem maduros e crescidos, 

não entendem que boas horas de sono – tanto na qualidade, quanto na quantidade – são 

necessárias para o desenvolvimento saudável de sua personalidade. As aventuras da vida têm 

consequências e algumas delas são irremediáveis. Ensinem que o tédio se supera com 

tolerância à frustração e que a identidade se firma com boas escolhas.  

 

************ 

XIX – A DÁDIVA DA VELHICE 

 
“Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade; e até aqui tenho anunciado as tuas 

maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó 

Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros” 
(Sl. 71.17-18). 

 

INTRODUÇÃO 

“Não, a velhice não é para os fracos”. Mas esse não é o fim da história, nem Deus quer 

que seja dessa forma. Apesar de a Bíblia não tratar dos problemas que enfrentamos à medida 

que envelhecemos, ela também não pinta a velhice como um tempo a ser desdenhado nem um 

fardo a ser carregado com os dentes cerrados (se ainda nos resta algum). Além disso, ela não 

descreve nossos últimos anos como sendo inúteis e improdutivos, condenados ao tédio infinito 

e a atividades insignificantes, até que Deus finalmente nos leve para casa. Em vez disso, a Bíblia 

afirma que Deus nos mantém aqui por alguma razão. 

Este estudo reproduz trechos do livro A Caminho de Casa, que Billy Graham escreveu aos 

93 anos de idade. Na introdução ele diz: “este livro não foi escrito apenas para pessoas mais 

velhas, mas para pessoas de todas as fases da vida – até mesmo para aqueles que nunca 

pensaram que um dia irão envelhecer. A ideia é simples: a melhor forma de vencer os desafios 

da velhice é se preparar para eles agora, antes que eles cheguem... Um dia nossa jornada 

chegará ao fim. De certa forma, estamos todos a caminho de casa. Nesse percurso, clamo ao 

Senhor para que você e eu possamos aprender o que significa envelhecer e, ainda, com a ajuda 

de Deus, fazê-lo de forma abençoada, encontrando a direção para terminarmos bem”. 

 

1 – NÃO SE APOSENTE DA VIDA 

“Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto...” (Mc. 6.31) 

“Não se sinta mal por envelhecer. Muitos não têm esse privilégio” (autor desconhecido) 

 

“Aproveite a vida – ela tem data de vencimento” era a frase do adesivo colado no 

parachoque de um velho Ford Thunderbird vermelho conversível, estacionado ao lado de um T-

Bird preto novinho em folha. A diferença de idade entre ambos os carros? Cinquenta anos. Tive 

que sorrir quando soube que o adolescente e o bebê sentados no banco traseiro daquele 

modelo de terceira geração de 1961 eram os netos do motorista. O dono do carro preto era seu 

filho – três gerações juntas em viagem de férias. Isso fez com que eu me lembrasse do tempo 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/71/17,18+
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em que meus filhos eram pequenos e toda a família se amontoava em um carro. A gente sabia 

o que “estar próximo” significava na prática. Para a maioria das famílias de hoje em dia, isso é 

algo do passado. 

Uma amiga minha fez uma ligação com a cena do estacionamento. Os avós dela 

contavam que as pessoas se aglomeravam para admirar o Bullet Bird 61, como era chamado 

esse carro na época. Ele também ficou conhecido como “o carro dos sonhos dos americanos”. 

John F. Kennedy era um grande fã desses Bullets Birds e tinha cerca de cinquenta deles em seu 

desfile de posse, em 1961. Fascinava-me ver que o carro antigo despertava muito mais 

interesse do que o modelo novo, que mesmo com as suas peças de alta tecnologia, ficava para 

trás. O motivo talvez fosse o fato de ninguém ter o novo modelo para exibi-lo, mas ainda acho 

que era o contraste de ver um vovô de cabeça grisalha com duas crianças radiantes no banco 

de trás, ansiosas para pegar a estrada. Saber que este carro pertenceu àquele homem durante 

cinquenta anos era realmente autêntico. 

Em um mundo de alta velocidade e gratificação instantânea, o fascínio por relíquias, 

antiguidades e jeans surrados parece desconexo. Quando a Coca-Cola mudou sua fórmula de 

cem anos, em 1985, um movimento público pediu o retorno do refrigerante original. Em dois 

meses, a empresa teve que voltar a suprir a bebida sob o nome de Coca-Cola Classic, o que 

evitou que as vendas caíssem. A conclusão dos comerciantes era de que a fórmula tinha 

vencido o teste do tempo. A receita secreta superava a nova receita, conforme provado pelos 

milhões de fãs que não queriam a “coisa verdadeira” alterada. 

O que isso tem a ver com envelhecer? Velho é autêntico. Velho é genuíno. Velho é 

valioso. Alguns até dizem que é lindo. Contaram-me sobre uma idosa que lamentou: “Eu 

gostaria de ter tempo, dinheiro e coragem para fazer um lifting... meu rosto está desabando” 

Seu amado esposo disse: “Querida, o lifting mais barato e duradouro que existe é sorrir – 

levanta teus traços e chama a atenção dos outros”. 

Bem, nem todos os idosos podem estar atrás do volante de um carrão ou fazer liftings, 

mas temos a opção de nos contentar com o que temos na vida. Podemos concordar com o 

apóstolo Paulo, que disse: “porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação” (Fp. 

4.11). Devo admitir que sinto falta de dirigir, mas sou grato àqueles que me levam onde eu 

preciso ir. Minhas dores e indisposições fazem com que eu me lembre de que não sou mais tão 

jovem quanto gostaria, mas agradeço por ainda estar aqui para falar sobre elas e por ter 

alguém gentil que me escute pacientemente. O espelho não mente, mas eu posso sorrir para 

ele, porque minha visão turva camufla minhas rugas. Mesmo aos 92 anos de idade, meu desejo 

é aprender a me contentar. Nunca devemos ficar velhos demais para aprender, ou velhos 

demais para sorrir! 

Um oficial de polícia mandou uma senhora de aparência distinta encostar o carro, porque 

ela havia ultrapassado o limite de velocidade. O senhor ao lado dela riu e disse: “Meu jovem, 

estamos correndo para chegar antes de que nos esqueçamos para onde estamos indo!”. Chegar 

onde estamos indo é importante. Igualmente importantes são aqueles que nos seguem, pois 

estão na mesma jornada, por mais que ainda não tenham percebido. As gerações mais antigas 

podem ter certa dificuldade em acompanhar os mais jovens, mas lembremo-nos de que, 

enquanto estivermos respirando, estaremos guiando o caminho. As próximas gerações estão 

aprendendo sobre o envelhecimento conosco. Somos bons exemplos? Por mais que tenhamos 
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consciência de nossos erros e vontade de voltar no tempo para corrigi-los, sabemos que isso 

não é possível. Contudo, as lições que aprendemos com nossos fracassos e êxitos podem ajudar 

os que nos sucedem. O impacto que podemos ter sobre essas gerações pode significar a 

diferença entre deixar boas memórias ou simplesmente desaparecer, ser esquecido. 

A filha adolescente de um amigo do nosso ministro refletiu sobre a morte de seu avô em 

casa. Ela disse com lágrimas nos olhões: “Nunca esquecerei o carinho e a devoção que o vovô 

recebeu de minha avó. Isso me ensinou a cuidar dos doentes e pacientes terminais. Mais do 

que isso, aprendi a ter coragem em meio às dificuldades”. Os jovens podem aprender muito 

com aqueles que já percorreram distâncias. Da mesma forma, seria sábio por parte dos mais 

velhos levar em consideração as contribuições que os mais jovens podem trazer para sua vida. 

Eles verão os nossos erros e contemplarão os nossos êxitos. Iremos reconhecer suas batalhas e 

realizações e encorajá-los a enfrentar o futuro desconhecido. A Bíblia diz: “tudo tem o seu 

tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu... tempo de buscar e tempo 

de perder” (Ec. 3.1,6). Em tempos de penúria, há lições a serem aprendidas. Não nos desviemos 

dos propósitos de Deus, mesmo em tempos de mágoa e frustração, pois Ele está sempre 

conosco em nossa jornada (Mt. 28.20). 

 
1- Transição Para a Aposentadoria 

Muitas pessoas têm histórias parecidas. O velho ditado é verdadeiro: a grama do vizinho 

é sempre mais verde. A aposentadoria é bem diferente de férias de duas semanas e a mudança 

é uma parte inevitável da vida, não importando quão jovem ou velho sejamos. 

Com o passar dos anos, vamos da infância para a adolescência, nos tornamos jovens 

adultos, construímos uma carreira, em seguida normalmente nos casamos, temos filhos, até 

que um dia, enfim, o ninho fica vazio. Algumas das transições da vida são previsíveis, porém 

outras podem nos pegar de surpresa. 

A vida é repleta de mudanças, mas uma das maiores é a aposentadoria. Muitos anseiam 

por ela, outros a temem. Cedo ou tarde, praticamente todos os que viverem bastante passarão 

por ela. “Mal posso esperar pelo dia em que me aposentarei”, um homem em torno dos 60 

anos me escreveu, muito tempo atrás – uma frase que já ouvi centenas de vezes. Outro disse: 

“Minha esposa e eu estamos nos trinta, e nossa ambição é nos aposentarmos quando eu tiver 

50 anos”. Por outro lado, alguém me disse recentemente: “Estou com medo da aposentadoria. 

A política da empresa prevê aposentadoria compulsória, e terei que passar alguns anos 

afastado. Eu gosto do meu trabalho e não posso imaginar minha vida sem ele”. 

As reações são diferentes, porque as pessoas são diferentes. No entanto, o fim dos anos 

de trabalho costuma ser um divisor de águas na vida da maioria das pessoas, marcando o fim 

da carreira e o início da terceira idade. A aposentadoria é apenas uma das mudanças que 

encontraremos à medida em que envelhecermos, mas é certamente uma mudança enorme. 

Mesmo quando a esposa nunca trabalhou fora, a aposentadoria do marido pode ser tão 

chocante para ela quanto para ele. 

Podemos vislumbrar os anos de aposentadoria como um período de descanso e 

relaxamento, o que, até certo ponto, é verdade. Todavia, há outro lado: assim como em 

qualquer outro estágio da vida, a terceira idade tem suas mudanças e transições. A decisão de 

aposentar-se... ajustar-se a uma rotina diferente... enfraquecimento da saúde com o passar dos 
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anos... a perda do cônjuge... a necessidade de mudar-se... maior dependência dos outros — 

esses e outros eventos que ocorrem durante os anos de aposentadoria trazem suas próprias 

dificuldade e ajustes.  

Ainda, há pessoas mal preparadas para a aposentadoria; ou porque a veem de forma 

irreal através de lentes cor-de-rosa, ou porque se recusam a pensar nela. “Nunca pensei muito 

em me aposentar ou envelhecer”, um empresário aposentado confessou-me certa vez. “Se eu 

tivesse dirigido a minha empresa com o mesmo planejamento que tracei para a minha 

aposentadoria, certamente estaria falido”. E uma mulher escreveu-me: “Achei que estava 

preparada para a terceira idade. Sendo solteira e com uma carreira profissional, dediquei 

grande parte dos meus esforços à estabilidade financeira. Porém, agora percebo que estou 

totalmente despreparada para os desafios emocionais e espirituais que estou enfrentando. 

Descobri que estabilidade financeira não é tudo o que importa – definitivamente, não”. 

 
2- A Aposentadoria e a Bíblia 

O trabalho faz parte dos planos de Deus para nossa vida. Trabalho não se limita a uma 

atividade que desempenhamos para colocar comida na mesa, mas é um dos principais meios 

que Deus nos deu para O glorificarmos. O escritor de Eclesiastes declarou: “Nada há melhor 

para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No 

entanto, vi também que isto vem da mão de Deus” (Ec. 2.24). Paulo disse: “Portanto, quer 

comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus” (ICo. 

10.31). 

Durante a maior parte de Sua vida, Jesus trabalhou com Suas mãos: “Não é este o 

carpinteiro?” (Mc. 6.3). Seus inimigos o desdenharam (erroneamente), concluindo que um 

trabalho como o de carpinteiro certamente O desqualificaria como Messias. O apóstolo Paulo 

também trabalhava com as mãos, normalmente ganhando a vida como fabricante de tendas 

durante suas viagens (ver At. 18.3). Aos olhos de Deus, todo trabalho legítimo tem dignidade e 

importância, o que significa que devemos executar nosso trabalho com orgulho, diligência e 

integridade. 

Mas nosso trabalho não foi feito para se tornar o centro de nossa vida. Esse lugar 

pertence a Deus. Quando permitimos que nosso trabalho nos domine e nos controle, ele se 

torna um ídolo para nós e isso está errado. Há quem se gabe de trabalhar setenta ou até 

oitenta (ou mais) horas por semana, acreditando ser um mestre no seu trabalho, mas na 

realidade não passa de um escravo. Alem disso, como a vida está centrada no trabalho, a 

identidade ou o amor próprio dessas pessoas, ou seja, a consciência de seu valor e significado 

enquanto pessoa – acaba dependendo do êxito no trabalho. Infelizmente, a nossa sociedade 

materialista apenas reforça essa visão. Mas Deus diz que você é mais do que o seu trabalho e 

que seu trabalho é apenas uma parte dos planos que Ele tem para você. Isso significa que parar 

de trabalhar e se aposentar está errado aos olhos de Deus? 

É verdade que a palavra “aposentadoria” – especialmente como a empregamos hoje — 

não pode ser encontrada na Bíblia. Na Antiguidade, a maioria das pessoas trabalhava enquanto 

fosse fisicamente capaz. Tinha que ser assim, pois não havia previdência ou planos de 

investimento para garantir o sustento na terceira idade. Além disso, muitas pessoas 

trabalhavam para si mesmas, como agricultores, pescadores ou artesãos; logo, tinham que 
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continuar trabalhando enquanto fosse possível para poder sobreviver (como ainda ocorre em 

muitas partes do mundo). Se fossem incapazes de trabalhar, provavelmente dependeriam de 

suas famílias. Por vezes, isso não era possível, razão pela qual a Bíblia nos ensina a ter um 

cuidado especial com aqueles que não têm ajuda da família, como viúvos, órfãos e deficientes.  

Declarou o salmista: “Fazei justiça ao fraco e ao órfão; procedei retamente para com o 

aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado” (Sl. 82.3-4). 

A única referência bíblica à aposentadoria diz respeito aos membros da tribo de Levi, que 

tinham a responsabilidade de ajudar os sacerdotes no tabernáculo (posteriormente nos 

templos), o centro da adoração de Deus em Israel. Entre outras atribuições, essa 

responsabilidade incluía a manutenção do espaço e o cuidado dos objetos sagrados usados na 

adoração. As suas responsabilidades tinham início na idade de 25 anos. A Bíblia diz: “mas desde 

a idade de cinquenta anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão” (Nm. 8.25). A 

razão não é explicitada, mas presumimos que seja para minimizar o perigo (devido à fraqueza 

física) de acidentalmente deixar cair algum objeto de adoração, danificando-o ou tornando-o 

impuro. Também pode ser para dar oportunidade às outras gerações de levitas para que 

assumam suas responsabilidades. 

Hoje vivemos em um mundo diferente. A ideia de nos aposentarmos de nosso trabalho, e 

aproveitarmos a terceira idade, faz parte da nossa cultura. Os mais velhos costumam ser 

pressionados a se aposentar, para abrir espaço aos mais novos. Não há nada errado com a 

aposentadoria, e esses anos podem estar dentre os melhores de nossa vida, desde que 

consigamos vê-los como um presente de Deus. Deus descansou ao sétimo dia, quando 

terminou Seu trabalho de criação do universo, e nós não deveríamos nos sentir culpados por 

Deus nos dar a oportunidade de descansarmos após o término do nosso trabalho. 

 
3- Minha Aposentadoria 

A decisão de afastar-me do meu trabalho como pregador não foi fácil. Durante anos, 

repeti para as pessoas que apenas me aposentaria quando Deus decidisse me aposentar. Mas o 

que exatamente eu queria dizer com isso? Aos poucos, fui percebendo que não tinha certeza 

de como saberia que Deus desejava que eu me afastasse. Em algum lugar, tinha ouvido a 

história de um pregador que continuou trabalhando muito tempo após a época em que devia 

ter se aposentado, até que um dia alguém teve que pegá-lo pelo braço e retirá-lo do púlpito, 

pois ele não falava mais de forma coerente. Com certeza, eu não queria que o mesmo 

acontecesse comigo. 

À medida que os anos passaram, comecei a perceber que não tinha mais o mesmo vigor 

físico de antes para cumprir minha agenda. Após orar muito e me aconselhar com pessoas de 

grande sabedoria, comecei a encurtar a duração (e o número) de cruzadas municipais, 

inicialmente de duas semanas para dez dias, depois para uma semana e, finalmente, para três 

dias. Também comecei a limitar outros compromissos ao máximo, para preservar meu vigor. 

Com o tempo, transferi mais responsabilidades administrativas da nossa organização ao meu 

filho Franklin, cujo comprometimento com o evangelismo e a extensa experiência como 

presidente de uma organização internacional de ajuda humanitária cristã claramente o 

qualificavam para tomar a frente do nosso trabalho. Em 2001, nosso conselho de diretoria o 

elegeu por unanimidade para ocupar meu cargo de presidente. 
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Porém, nossas cruzadas continuaram, e por mais exaustivos que esses três dias de 

eventos fossem para mim, Deus continuou a abençoar minha pregação de Sua Palavra. Como 

poderia afastar-me diante disso? Tanto quanto eu temia alongar-me demasiadamente, eu 

temia afastar-me cedo demais. 

A decisão de me aposentar do ministério de cruzadas veio gradualmente e, para ser 

honesto, de forma um tanto quanto relutante. Orando e buscando aconselhamentos, senti que 

Deus definitivamente me encaminhava rumo ao fim do ministério. Ninguém é indispensável. Eu 

sabia que Deus iria eleger outros (inclusive Franklin) para continuar a proclamação do 

evangelho. Dessa forma, após muita oração, decidi que nossa Grande Cruzada de Nova York de 

2005 seria minha cruzada final. Quando ela terminou, tive uma sensação clara de paz, certo de 

que eu tinha tomado a decisão correta. 

Isso não significava que eu nunca mais pregaria: um ano depois, dividi o púlpito com 

Franklin na última noite do festival de Baltimore. Mesmo enquanto reviso este capítulo, penso 

em pregar uma breve mensagem pela internet (o que alguns dizem que poderia atingir o maior 

público da história do nosso ministério). Agora tenho mais tempo para fazer algumas coisas que 

sempre quis fazer, como encontrar jovens evangelistas e incentivá-los em seus ministérios. Às 

vezes, consigo visitar nosso centro de treinamento da Bíblia, que se chama The Cove, na cidade 

de Asheville, ou a biblioteca Billy Graham, na cidade de Charlotte. Eu também pude dar 

continuidade a outras partes do meu ministério, como escrever livros e artigos de vez em 

quando. Mas nada me emociona mais do que saber daqueles que estão na linha de frente. É 

estimulante ver o que Deus continua fazendo através dos outros. 

Enquanto geração mais velha, temos que ter em mente a nossa responsabilidade de orar 

pelos outros. A aposentadoria não deveria nos engavetar. Devemos usar essa época de nossa 

vida para descansarmos da labuta, mas também para incentivar aqueles que estão carregando 

fardos pesados. 

 
4- A Aposentadoria e Você 

A questão permanece: quando você vai decidir o momento de se aposentar? Você será 

como o casal que se aposentou cedo demais? Ou será como o homem que construiu uma 

grande empresa de sucesso, mas esqueceu-se de pensar sobre sua aposentadoria e sobre a 

contratação de um sucessor, deixando a companhia no caos quando ele morreu, aos 93 anos de 

idade? O conselho mais importante que posso lhe dar é o seguinte: procure descobrir qual é a 

vontade de Deus com relação à sua aposentadoria. Esta pode ser uma das decisões mais 

importantes que você irá tomar, então, por que não orar e procurar descobrir qual a vontade 

de Deus, entregando sua decisão nas mãos do Único que sabe o que é melhor para você e sua 

família? 

Entretanto, você pode se perguntar: como é que alguém descobre qual o desejo de Deus 

com relação à aposentadoria? Quais sinais devemos buscar? Bem, eu não tenho nenhuma 

fórmula secreta, mas deixe-me sugerir três coisas que Deus pode usar para guiá-lo. 

Considere sua situação – Talvez a sua saúde física esteja declinando, ou você sinta que 

não tem mais o mesmo vigor de antes. Por mais que tenha uma boa saúde hoje, isso 

provavelmente irá mudar algum dia. Há coisas que você sempre quis fazer antes que esse dia 

chegue? Ou talvez você sinta que não está preparado para os desafios futuros do seu trabalho, 
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tais como mudanças na tecnologia. Como está a sua saúde financeira, incluindo tanto as suas 

economias quanto o seu seguro de saúde? A sua atitude com relação ao seu trabalho mudou 

recentemente? Por exemplo, você costumava achar o seu trabalho interessante ou 

recompensador, mas agora ele se tornou um peso? As suas respostas a essas questões podem 

indicar se é hora de levar a aposentadoria em consideração. 

Considere seu cônjuge – não tome essa decisão sozinho. Sua aposentadoria irá afetar seu 

cônjuge tanto quanto afetará você. Caso seu cônjuge ainda esteja trabalhando, ele ou ela irá se 

aposentar na mesma época em que você? Caso negativo, o que você irá, fazer enquanto seu 

cônjuge estiver trabalhando? Se ele ou ela não estiver trabalhando, quais serão as mudanças 

que a sua aposentadoria trará para o relacionamento de vocês? Caso o seu cônjuge se oponha 

à sua decisão de se aposentar ou não entenda por que você está pensando nisso, talvez seja 

melhor postergar seus planos. 

Considere as armadilhas – “Durante a minha carreira, estive cercado de pessoas com as 

quais gostava de trabalhar”, um homem disse a um amigo meu. “Sempre me senti como parte 

importante de um time. Mas, agora, ninguém liga, me sinto inútil. Passei algumas vezes no 

escritório para ver como todos estavam, porém me senti quase que como um intruso”. Solidão, 

perda de objetivo, ansiedade, medo do futuro: estas e outras emoções são comuns entre os 

aposentados. Infelizmente, alguns não conseguem lidar com sua nova situação e um número 

surpreendentemente grande de aposentados sucumbe a doenças após um ano de 

aposentadoria apenas. “O atestado de óbito que assinei dizia que ele morreu em consequência 

de um AVC, o que estava correto do ponto de vista médico”, disse um médico a respeito de um 

de seus pacientes recém-aposentados. “No entanto, acredito que ele realmente morreu devido 

a um coração partido. Ele se sentia inútil e não queria mais viver”. 

Leve essas armadilhas em consideração, quando pensar em se aposentar, e faça tudo o 

que puder para se preparar para as mudanças que inevitavelmente virão com a aposentadoria. 

Deus não quer que você termine seus dias se sentindo inútil e deprimido. Ele também não quer 

que você tome decisões intempestivas sobre o seu futuro. Não decida se aposentar antes de 

refletir e planejar cuidadosamente, ou sem ter certeza de que é Deus quem o está guiando, 

pois a Bíblia diz: “o prudente atenta para os seus passos” (Pv. 14.15). 
 

5- Aposentadoria e Gratidão 

Lembremo-nos de que as gerações que nos precederam não tiveram as conveniências das 

quais podemos usufruir. Essas conveniências nos permitem economizar tempo para que 

possamos nos dedicar a outras atividades. A maioria de nós não precisa mais cultivar seus 

alimentos, carregar água todas as manhãs, ou viajar quilômetros apenas para conversar com 

um amigo. Em vez de nos frustrarmos com a tecnologia, sejamos gratos pelas facilidades que 

ela nos traz para que nos concentremos nas bênçãos do Senhor. Pensar em tudo o que Deus 

nos deu pode preencher as horas — e deve. “Quanto ao mais”, Paulo diz aos Filipenses, “tudo 

o que é verdadeiro... respeitável... justo... puro... amável... tudo o que é de boa fama... seja isso o 

que ocupe vosso pensamento” (Fp. 4.8). 
 

6- A Caminho de Casa com Ação de Graças 

O apóstolo Paulo escreveu estas maravilhosas palavras de esperança para a igreja de 

Filipos enquanto estava na prisão. As suas condições de vida eram difíceis, contudo ele 
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escreveu uma carta a seus amigos, fieis a Deus, para encorajá-los em sua fé. Aqueles que 

capturaram Paulo, sem dúvida acreditaram terem-no afastado — ou aposentado — de seu 

serviço a Deus, porém o zelo de Paulo por seu Salvador o fortaleceu quando ele escreveu: “uma 

coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de 

mim estão” (Fp. 3.13). Apesar de estar próximo do fim de sua vida, Paulo não permitiu que o 

passado atrapalhasse o futuro — ele perseverou. Em outra carta que escreveu da prisão para 

seu amigo Filemom, referiu-se a si mesmo como “Paulo, o velho” (Fm. 9). Todavia, ele não 

permitiu que sua prisão ou suas limitações físicas o impedissem de estimular e desafiar os 

outros a continuarem fazendo o que é certo. 

A Palavra de Deus deve nos encher de esperança, pois o próprio Deus não abandonou os 

idosos. Você pretende ser usado por Deus, independentemente dos limites impostos pelas 

indisposições físicas, dificuldades financeiras ou solidão? Sem que Paulo assim o quisesse, ele 

estava alcançando os outros. Pense nas limitações de Paulo e, então, considere o impacto de 

suas palavras: “Pois, irmão, tive grande alegria e conforto... porquanto o coração dos santos 

tem sido reanimado por teu intermédio” (Fm. 7). Você tem a capacidade de ser o “aroma suave, 

como sacrifício aceitável e aprazível a Deus” (Fp. 4.18). 

 

2 – PERDENDO FORÇAS, MANTENDO-SE FIRME 

“Não me rejeites na minha velhice; 

Quando me faltarem as forças, não me desampares” (Sl. 71.9) 

Enfrente seus obstáculos. Você descobrirá que eles não têm metade da força que você temia 

que tivessem — Norman Vincent Peale 

 
“Uma roupa-robô que dá superpoderes aos idosos” era o título do artigo publicado em 

um website de Tóquio, em 2010, que exibia a foto de uma espécie de armação motorizada 

colocada no corpo de um jovem atleta, e não em um senhor de idade. A chamada dizia que a 

resistente “roupa” pesava 30 kg e custaria 1 milhão de yens (cerca de 21 mil reais). Perguntei a 

mim mesmo: “Quantas pessoas da minha idade têm força suficiente para carregar 30 kg 

durante uma única hora — ainda mais em um dia inteiro? Quem poderia arcar com um preço 

tão alto?” Fiquei aliviado ao ler que não havia previsão de exportação. Lutar para calçar meus 

sapatos todas as manhãs já está de bom tamanho! 

Tive que ler o artigo atentamente, para entender como um esqueleto mecânico feito de 

plástico e de metal poderia dar-me alguma força. O segredo não estava na roupa, mas nos oito 

motores elétricos e sensores que respondem a comandos através de um sistema de 

reconhecimento de voz, o que permite que o corpo erga-se e curve-se sem contração muscular. 

Provavelmente, esta invenção futurística nunca será vista em nossas lojas, mas ilustra o desejo 

humano pela força e pelo poder acima da realidade. 

Um senhor de 65 anos de idade ajudou seu filho em sua mudança para uma nova casa. O 

filho contou para os seus amigos: “Eu e meu pai estávamos tentando levar o congelador para a 

cozinha. Fui até a garagem buscar um carrinho de mão e, quando voltei, meu pai tinha 

arrastado o congelador pelo corredor até a cozinha. Ele tinha feito o deslocamento do jeito 

mais difícil: usando força pura! Minha primeira reação foi dizer que ele poderia ter dado um 
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mal jeito na coluna ou tensionado um músculo. Então, notei um brilho em seus olhos. Ele 

estava orgulhoso de seu feito e, devo admitir, eu estava orgulhoso dele também. Percebi que 

eu tinha muito a aprender com aquele homem de cabelos grisalhos que sempre se manteve 

firme e mostrou grande determinação”. 

A Bíblia diz: “O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cãs” (Pv. 

20.29). Os jovens nem sempre valorizam a força e a sabedoria que os velhos ainda podem ter e, 

por vezes, os velhos testam os limitem de sua sabedoria! Quando jovem, eu com certeza via em 

meu pai um homem de muita força. Ele era um agricultor e trabalhava com as mãos. Quando 

envelheceu, meu respeito pela força de sua sabedoria cresceu ainda mais. 

Já vivi muito mais do que meu pai. Uma das coisas que mais me surpreendeu no processo 

de envelhecimento foi a perda de força para fazer as tarefas mais simples: levantar de uma 

cadeira, fazer uma visita de mais de uma hora, ou ir ao consultório médico. Deus sabe das 

nossas enfermidades. Ele sabe que nossas forças se esvaem com o passar dos anos. Ele se 

deleita com nossa dependência Dele. Em Colossenses 1.29, Paulo lembra-nos que dependia da 

grande força de Cristo — também podemos orar para que ela opere em nós. Ele não criou 

nosso corpo para viver eternamente. Ele sabe exatamente como nos sentimos. Não deveríamos 

perder tempo pensando em quão fracos estamos. Em vez disso, devemos pensar em Deus e em 

quão forte Ele é. Da mesma forma que os sensores da roupa-robô respondem ao comando de 

voz, nós devemos responder à voz de Deus, e assim Ele será a nossa força. O salmista registrou: 

“Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração” (Sl. 

73.26). Dependemos Dele? Estamos reconhecendo a Sua voz? 

 

1- Quando Deus Fala 

Nunca ouvi a voz do Senhor de forma audível, mas Ele falou comigo muitas vezes durante 

a minha vida. Você pode perguntar: “Como alguém pode reconhecer a voz do Senhor?” A Bíblia 

diz: “Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz” (Jo. 18.37). Para reconhecer a voz do 

Senhor, devemos pertencer aEle. 

Uma avó e sua neta estavam fazendo compras juntas certo dia. Toda vez que o telefone 

celular da menina tocava, ela imediatamente respondia dizendo o nome da pessoa que estava 

ligando. Após uma série de telefonemas, a avó, confusa, perguntou: “Minha querida, como é 

que você sabe o nome da pessoa antes mesmo que ela diga uma palavra?” A netinha sorriu, 

abraçou sua avó e disse: “É uma nova tecnologia, vovó: identificador de chamadas”. Após ouvir 

a explicação de como essa tecnologia funcionava, ela disse: “Bem, confesso que essa tecnologia 

não existia na minha época. Era minha vizinha quem identificava todos aqueles que ligavam — 

nós dividíamos uma linha telefônica”. Então, foi a vez da neta ficar perplexa ao ouvir a incrível 

história de linhas telefônicas compartilhadas. 

Bem, Ruth nunca teve que se identificar, quando me ligava em minhas muitas viagens ao 

redor do mundo. Quando eu atendia ao telefone e ouvia sua voz, eu reconhecia a voz da minha 

esposa. Isso foi antes dos telefones celulares e do identificador de chamadas. Nunca tive que 

pedir aos meus filhos que se identificassem pelo nome, quando me ligavam. Eu diferenciava 

facilmente a voz de cada uma das minhas filhas, Gigi, Anne, Bunny, e de meus dois filhos, 

Franklin e Ned. Minhas irmãs, Catherine e Jean, e meu irmão, Melvin, tinham vozes 

inconfundíveis para mim. Lembro-me de vezes em que atendi ao telefone e ouvi a voz doce da 
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minha mãe. Nunca tive que perguntar quem estava ligando. Reconhecemos as vozes de 

pessoas queridas e com as quais convivemos. 

Da mesma forma, quando nos comunicamos com Deus em orações, ou meditando sobre 

Sua Palavra, nosso espírito se identifica com a Sua voz. Jesus disse: “As minhas ovelhas ouvem a 

minha voz; eu as conheço, e elas me seguem” (Jo. 10.27). O Senhor não esperaria que 

ouvíssemos a Sua voz se Ele não tornasse isso possível: Ele envia a Sua voz poderosa (Sl. 68.33) 

e diz que podemos ouvi-la (Sl. 95.7). “Porei no coração deles o desejo de reconhecerem que eu 

sou Deus, o Senhor” (Jr. 24.7). “Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus” (Jr. 7.23). 

A voz do Senhor vem de muitas formas diferentes: uma voz no meio do fogo (Dt. 5.24); 

uma voz sobre as águas (Sl. 29.3); uma voz dos céus (Mt. 3.17); uma voz vinda da nuvem (Mt. 

17.5); a voz da Sua boca (At. 22.14); a voz da glória (IIPe. 1.17); e a voz do trono (Ap. 19.5). 

Será que ouvimos a voz Dele em nossas tarefas cotidianas? Às vezes, Ele fala, mas nós não 

escutamos. Não podemos colocar a culpa no fim da bateria do aparelho de audição. A voz de 

Deus não está ligada às invenções humanas. Deus fala direto ao coração humano. Sua voz é 

descrita como cheia de majestade (Sl. 29.4), um sussurro calmo e suave (IRs. 19.12) e voz 

gloriosa (Is. 30.30). A voz do Senhor é identificada como a voz do Deus vivo (Dt. 5.26), a voz do 

noivo (Jr. 7.34); e a voz do Todo-Poderoso (Ez. 1.24). 

Ele é uma voz poderosa (Sl. 29.4). Sua voz faz tremer o deserto (Sl. 29.8), divide as 

chamas do fogo (Sl. 29.7), troveja (Jó 37.5), é forte como um estrondo (Ez. 3.12) e Sua voz 

clama à cidade (Mq. 6.9); devemos ouvi-la (Dt. 13.4) e obedecer à voz da sua palavra (Sl. 

103.20). 

As telecomunicações mudaram o nosso mundo. Quando pegava um avião, minha mulher 

sabia que não teria notícias minhas durante muitas horas. Agora, as distâncias são muito 

menores. Podemos telefonar durante o voo. Não é mais necessário parar o carro na estrada 

para procurar um telefone público e dar um telefonema. Porém, nem sempre o sinal é bom. 

Não é raro uma ligação cair no meio de uma frase ou uma transmissão ser momentaneamente 

interrompida por uma interferência. Muitas vezes, as pessoas praticamente berram no 

telefone: “Você está me escutando?” Chega a ser engraçado quando os mais jovens ficam 

pedindo para seus amigos repetirem a informação. 

A primeira pergunta que Deus fez ao homem foi: “Onde estás?” Adão respondeu: “Ouvi 

a tua voz no jardim” (Gn. 3.9-10). Deus também perguntou à mulher: “Que é isso que fizeste?” 

(Gn. 3.13). Se Eva tivesse um telefone celular, provavelmente diria que a linha estava com 

interferência. 

Mas não há nada de engraçado em comunicação cortada com o Senhor em nossa vida. 

Quando isso ocorre, pode ter certeza de que nós somos a interferência — não Ele. Por vezes, 

não queremos ouvir o que Ele tem a dizer porque já sabemos o que diz a Palavra de Deus. A 

Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres que escutam a voz do Senhor, porém não a 

reconhecem em um primeiro momento. Isso aconteceu com o profeta Samuel. Deus chamou 

pelo seu nome repetidas vezes. Samuel pensou que fosse outra pessoa. Porém, o Senhor 

persistiu até que Samuel reconheceu a Sua voz (ISm. 3.1). 

Se Deus não quisesse comunicar-se conosco, Ele não questionaria o homem. No entanto, 

Ele não quer apenas comunicar-se conosco; Ele quer escutar-nos. Ele espera uma resposta. 
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Isaías escutou o Senhor dizer: “A quem enviarei?” Isaías respondeu: “Eis-me aqui, envia-me a 

mim!” (Is. 6.8). O perseguidor dos cristãos ouviu a voz do Senhor dizer: “Saulo, Saulo, por que 

me persegues?” Neste diálogo marcante, Saulo respondeu: “Quem és tu, Senhor... o que devo 

fazer?” (At. 9.4-6). Este diálogo foi o início do grande ministério de Paulo. 

Contudo, nem sempre a voz de Deus é ouvida na forma de pergunta. Ele é um Deus 

amoroso que se preocupa com as nossas necessidades. A Sua voz dá conforto e direção. Gideão 

ouviu o Senhor dizer: “paz seja contigo” (Jz. 6.23), e Habacuque ouviu a voz de Deus dizer: “o 

justo viverá pela sua fé” (Hc. 2.4). 

Muitas pessoas já me disseram que acreditam que Deus fala por meio de Sua Palavra, 

porém elas não acreditam. Na verdade, Ele ouve os pedidos. A Escritura evidencia isso. O 

Senhor ouve os lamentos daqueles que O temem e honram (Salmo 6.8), e diz: “Reprime a tua 

voz de choro e as lágrimas de teus olhos; porque há recompensa para as tuas obras... Há 

esperança para o teu futuro” (Jr. 31.16-17). 

Quando sentir-se fraco e solitário, ouça as palavras de conforto de Deus: “Escute a minha 

voz” (Is. 28.23). “Ergue a tua voz fortemente” (Is. 40.9). Ele escuta a voz de suas palavras (Dt. 

5.28) e espera pela voz da oração (Sl. 66.19). Espero que estes lembretes da Escritura 

alimentem seu espírito. Na minha idade, compartilho dos sentimentos da maioria dos idosos. 

Por vezes, lembro-me dos bons velhos tempos, especialmente quando estou com amigos que 

passaram por inúmeras coisas junto comigo. Embora eu não viva no passado nem reviva minha 

juventude, às vezes, tenho saudades de escalar montanhas com meus filhos ou subir no púlpito 

para pregar o evangelho. Porém, o andador, a cadeira de rodas e a bengala, próximos à minha 

cama, me lembram de que esse capítulo da minha vida ficou no passado. Agradeço a Deus 

pelas memórias que enriqueceram minha vida, mas anseio por novas oportunidades, 

experiências que possam trazer mais significado para o presente. Nossas atitudes têm um papel 

muito importante na cena final do palco da vida. 

 

2- Quando a Juventude Desaparece 

“Fazer aniversário é bom”, alguém disse. “As estatísticas dizem que, quanto mais se faz, 

mais se vive”. A réplica foi a seguinte: “Aparentar ter 50 anos só é bom quando se tem 70!” É 

tudo uma questão de perspectiva! As crianças acham que seus pais de 30 anos são velhos e que 

seus avós são anciãos. Por sua vez, os pais acham que seus filhos e netos são eternamente 

jovens. Apesar disso, as crianças estão sempre aumentando a própria idade. Pergunte a uma 

criança quantos anos ela tem. A resposta sempre será algum número “e meio”. Quem tem dez 

anos, mal pode esperar para completar doze. As adolescentes querem ter idade para se casar. 

Os casais não veem a hora de seus filhos se casarem para que possam ser avós. E quando a 

época de ser avô chega, reclamam por serem muito velhos. 

Nossa sociedade é composta de contradições desmesuradas: os jovens querem ser 

recompensados com grandes empregos, sem precisar de experiência; os de meia-idade 

vangloriam-se do próprio trabalho, mas não veem a hora de se aposentar; e os velhos querem 

beber da fonte da juventude. A verdade é que o sucesso repentino tira o jovem do seu 

caminho, mas é justamente ao percorrer o caminho que adquirimos sabedoria, colecionamos 

memórias e obtemos vitórias que fazem da vida uma experiência. 
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Os mais velhos costumam iludir-se com cremes e remédios milagrosos que prometem 

vigor e beleza renovados. Juan Ponce de León, o explorador espanhol que viajou com Cristóvão 

Colombo, partiu em busca de uma fonte dessa água mágica, que as pessoas chamavam de 

“Fonte da Juventude”. Segundo o rumor, beber de sua água fazia com que a pessoa se 

mantivesse jovem. Ponce de León decidiu encontrar essa fonte lendária mas, em vez disso, 

encontrou a Flórida, que veio a se tornar o paraíso da aposentadoria nos Estados Unidos. 

Quantos casais americanos já não fizeram suas malas, cortaram raízes e deixaram suas casas e 

famílias para viver em um condomínio sofisticado, em um campo de golfe na Flórida? 

Um cirurgião plástico deu o nome de Instituto Fonte da Juventude para sua clínica, mas, 

de acordo com uma pesquisa da revista Scientific American, a fonte da juventude é um mito. O 

trabalho diz que “a possibilidade de imortalidade sempre teve um apelo mundial”. O artigo 

inclui uma declaração com o seguinte aviso: “Nunca foi comprovado que uma invenção 

comercial diminuísse, parasse ou revertesse o envelhecimento humano”. 

Lembro-me da história de um garotinho que se debruçou na cadeira do seu avô e disse: 

“Vovô, as rugas da sua cara estão começandoa encobrir a cicatriz que o senhor tanto se 

orgulha”. O avô sorriu, deu um tapinha no menino è disse: “Filho, cicatrizes, rugas e ossos 

enferrujados têm todos uma história para contar”. Naquela tarde, o neto aprendeu uma lição 

sobre o seu legado. Alguns anos depois, ele alistou-se no exército e, quando perguntaram o 

porquê do alistamento, ele respondeu: “Quero conquistar minhas rugas e cicatrizes, assim 

como meu avô”.  

O sonho da fonte da juventude é uma miragem. Só a Bíblia dota a alma de um oásis: “O 

temor do Senhor é fonte de vida” (Pv. 14.27). Para entendermos esse versículo, temos que 

entender o que significa “temer o Senhor”. É diferente de ter medo Dele. Deus não teria 

enviado Seu Filho para a Terra para comunicar-se conosco, se Ele quisesse que a humanidade 

tivesse medo de aproximar-se Dele. Esta maravilhosa frase contida na Escritura é um temor 

reverencia de Deus, para amarmos e nos entregarmos completamente a Ele em tudo: “Amarás, 

pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força” (Dt. 

6.5). O apóstolo João disse: “Afastem-se de tudo que puder tomar o coração de Deus em vosso 

coração” (IJo. 5.21). 

Aqui temos a linda imagem de uma fonte da qual fluem bênçãos de vida. “Tu és a fonte 

da vida, e, por causa da tua luz, nós vemos a luz” (Sl. 36.9) — o salmista declarou. “As palavras 

dos bons são uma fonte de vida” (Pv. 10.11). “Os ensinamentos das pessoas sábias são uma 

fonte de vida” (Pv. 13.14). “A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios” (Pv. 16.22). O 

Senhor Jesus resume tudo no último livro da Bíblia: “Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o 

Fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas 

coisas” (Ap. 21.6-7). 

A fonte da vida é real. Podemos tirar forças de seus recursos e permanecer firmes na 

determinação de ser vencedores, merecedores da herança e com o Salvador presente em nossa 

alma. Apesar de os olhos dos que estão cansados, assoberbados e velhos enturvecerem, a Sua 

luz iluminará o nosso coração. Os lábios dos mais velhos podem ser silenciados, mas palavras 

divinas continuarão a fluir em nosso ser. Se escutar pode ser um desafio, instruções sábias 

podem percorrer nossos pensamentos mais profundos. Enquanto muitos perdem a capacidade 

de decidir, outros irão se inspirar quando percorrerem novos caminhos.  



74 
 

Há algum tempo, encontrei um conhecido que não via há vinte e cinco anos, pelo menos. 

Quando apertarmos as mãos, pensei: “Meu Deus, como ele está velho!” (provavelmente ele 

pensou a mesma coisa a meu respeito). Da última vez em que o vi, era alto e atlético. Agora, 

estava curvado e cheio de rugas, tremendo levemente e se amparando totalmente em sua 

bengala. Ele ainda era a mesma pessoa, mas o pesar dos anos era claro. 

Depois, dei-me conta de que, se tivéssemos nos visto com intervalo de meses, em vez de 

uma vez a cada vinte e cinco anos, provavelmente não teríamos notado nenhuma mudança um 

no outro. Em regra, o envelhecimento é um processo gradual; não vamos dormir numa bela 

noite e acordamos velhos no dia seguinte. Tal qual a vida é uma viagem de muitos passos, o 

mesmo vale para a parte que chamamos de “anos de ouro”. 

Se vivermos bastante, a velhice irá inevitavelmente nos pegar. Podemos não gostar de 

admitir e até negar este fato, fazendo o impossível para afastá-la. Empresas de cosméticos e 

cirurgiões plásticos prometem manter nossa aparência jovem; produtores de vitaminas juram 

que suas pílulas podem retardar o processo de envelhecimento; médicos especialistas e 

preparadores físicos chamam nossa atenção para os benefícios de viver de forma saudável. Até 

certo ponto, essas soluções podem ser válidas. Cuidados com a saúde podem desacelerar o 

processo de envelhecimento e prevenir alguns de seus efeitos mais penosos — ao menos por 

um tempo. Isso não está necessariamente errado. Deus quer que cuidemos de nosso corpo. A 

Bíblia diz: “Glorificai a Deus no vosso corpo” (ICo. 6.20). 

Na realidade, algumas pessoas parecem ter genes mais fortes ou envelhecerem mais 

vagarosamente do que outras pessoas. Alguns já estão velhos aos 60 anos de idade; outros 

sequer aparentam a idade. Meu amigo e parceiro de longa data, George Beverly Shea, acabou 

de completar 102 anos e ainda está lúcido e jovial. Muitos meses atrás, ele passou alguns dias 

tocando sua música para prisioneiros na Penitenciária Estadual de Louisiana, na cidade de 

Angola — uma das maiores prisões dos Estados Unidos. Pouco após o seu aniversário, ele e sua 

esposa, Karlene, viajaram até Hollywood, onde ele foi premiado com um Grammy pelo 

conjunto de sua obra como cantor. Ele é a pessoa mais velha que já recebeu este prêmio tão 

prestigiado (e merecido). 

Poucos dias depois do retorno de Bev, ele e Cliff Barrows, que trabalhou comigo no 

ministério desde o início, participaram de um dos vídeos de Homenagem a Bill Gaither, gravado 

na Biblioteca Billy Graham. O show ao ar livre foi realizado sob uma enorme tenda, com a 

participação de 140 artistas de música gospel no palco. Cliff, aos 89 anos, e Bev, aos 102 anos, 

subiram ao palco e adentraram a noite cantando grandes canções de fé. No dia seguinte, 

quando Bill e Gloria Gaither foram em casa me visitar, eles me contaram como Cliff dominou o 

palco e liderou o grande coro de músicos e da congregação na canção Blessed Assurance. 

Outras pessoas me disseram que, naquela noite, não foi a bengala de Cliff que o amparou, mas 

seu “entusiasmo”. Eu já tive a oportunidade de ver Cliff entoar grandes coros, mas gostaria 

muito de ter estado lá naquela noite especial. 

Independentemente de quem você seja, nada irá impedir completamente o início da 

velhice. Goste ou não, quanto mais você viver, mais fardos e deficiências o acompanharão. Em 

vez de negar as realidades e dificuldades da velhice, é muito melhor admiti-las e preparar-se 

para elas — com a graça de Deus, até as aceitaremos como parte de Seu plano de vida. 
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3- Quando a Vida Desacelera 

Se tivesse que resumir as mudanças que ocorrem à medida que envelhecemos em uma 

única palavra, eu provavelmente escolheria “declínio”. A mudança mais óbvia é o declínio da 

força física e da capacidade de continuar a fazer tudo o que costumávamos fazer 

anteriormente. Pouco a pouco, os músculos perdem a força física, a mobilidade é reduzida, a 

visão e a audição deterioram-se, as reações diminuem e o vigor físico começa a decair. Por mais 

que eu queira, não consigo mais levantar sozinho da cadeira aos 92 anos de idade. Muitos anos 

atrás, meus médicos insistiram para que eu começasse a usar um andador para evitar que eu 

perdesse o equilíbrio ou caísse. Eu seria tolo se ignorasse a orientação deles. 

Enquanto a idade aumenta, a energia diminui. Tudo parece levar mais tempo, inclusive a 

recuperação de uma doença ou de exercícios. Quando me perguntaram qual era a maior 

surpresa com relação ao envelhecimento, pensei e respondi: “A perda de força; a completa 

incapacidade de seguir adiante”. Nesse estado fragilizado, a dor e a deficiência são hóspedes 

indesejáveis que se recusam a partir e ainda ameaçam não ir mais embora. 

Outra nova realidade desse estágio da vida é ver amigos e parentes adoecerem e 

morrerem. Rara é a semana em que não recebo a notícia de que alguém que conheço adoeceu 

ou faleceu. E não são apenas os idosos. Parece que, cada vez mais, jovens são diagnosticados 

com doenças que se acreditava que só acometiam os mais velhos. Por exemplo, o mal de 

Parkinson tem atingido muitos corpos jovens — já vi muitos avós acolherem novamente seus 

filhos crescidos para cuidar deles. 

Em alguns casos, pessoas mais velhas podem aprender com jovens que enfrentaram esse 

tipo de golpe. Lembro-me de um rapaz. Ele estava no auge da vida — 30 anos de idade — e 

tinha planos para um futuro sensacional. Ele estava dirigindo na estrada e uma dor no peito 

obrigou-o a parar no acostamento. Quando não podia mais aguentar a dor, dirigiu até o 

hospital e, dentro de poucos dias, este rapaz foi diagnosticado com um tumor maligno ao redor 

do coração. Durante meses de tratamento e cirurgia, seu comportamento surpreendeu os 

médicos da Universidade de Michigan. Ele era um jovem bonito. Apesar dos tubos, das agulhas 

e da forte medicação, a sua expressão era radiante. Quando os médicos perguntavam de onde 

ele tirava tamanha força, ele tinha a oportunidade de falar sobre Cristo com eles. Os médicos 

tinham pouca esperança, mas tentavam encorajá-lo, dizendo que um milagre poderia salvar a 

sua vida. Ele olhou para eles com uma segurança abençoada e falou: “Doutores, estou em uma 

final de vitória certa: se viver, eu ganho; se morrer, eu ganho”. Algum tempo depois, ele faleceu 

com a certeza de que iria se unir ao Senhor, deixando um testemunho que é até hoje lembrado 

no Centro Médico da Universidade de Michigan. Essa é uma lição através da qual todos 

podemos aprender. 

Não há dúvida de que doenças catastróficas acometem, sobretudo, os idosos. Assim 

como nosso corpo, nossa mente também envelhece e declina. Na realidade, ambos estão 

intimamente ligados: à medida que envelhecemos, mudanças físicas ocorrem em nosso cérebro 

e em todo o nosso corpo, resultando em todo tipo de problema, desde suave perda de 

memória até demência e doença de Alzheimer. 

O Alzheimer é uma doença cruel. Ainda lembro-me da tristeza que senti quando visitei o 

ex-presidente americano Ronald Reagan. A doença tomou conta de sua mente e ele mal 

conseguia lembrar-se das pessoas que conhecia ou do escritório que tinha tido. A última vez 
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que o vi foi no gramado de sua casa em Bel Air, no estado da Califórnia, a convite de sua 

esposa, Nancy. Após receber-me em sua sala de estar, ela perguntou se eu gostaria de 

cumprimentar o Sr. Reagan, e concordei imediatamente. Fomos para a parte externa da casa, 

sob o sol escaldante da Califórnia. Uma enfermeira estava ajudando o ex-presidente a almoçar. 

Ele pareceu não notar nem a Nancy nem a mim quando o cumprimentei. Depois de uma breve 

conversa (unilateral), Nancy pediu-me para fazer uma oração — como eu sempre fazia quando 

os visitava, tanto em Washington como na Califórnia. Mais tarde, enquanto ela me 

acompanhava até a porta, perguntei: “A senhora acha que ele me reconheceu?” E ela 

respondeu: “Não até o senhor orar. Nesse momento, acredito que ele sabia quem estava 

orando por ele”. 

Já ouvi outras histórias parecidas. Recentemente, uma escritora contou-me que viu seu 

pai sofrer dos efeitos da demência. Ele não falava há meses e não a chamava pelo nome. Logo 

antes de morrer, ela pegou sua mão e começou a recitar uma oração. Ele repetiu cada palavra 

com ela claramente. 

Assistir impotente à perda de memória de uma pessoa que amamos deve ser um dos 

fardos mais pesados da vida de uma pessoa. Aqueles que passam por isso merecem nossa 

compaixão e nossas orações. 

No entanto, lapsos de memória ocasionais são normais quando ficamos velhos. Isso 

apenas nos lembra de que não somos mais tão jovens quanto antigamente. Na pior das 

hipóteses, pode ser levemente desconcertante; na melhor das hipóteses, pode até ser 

engraçado. Alguns anos atrás, fui apresentado em uma recepção. O meu anfitrião era um 

homem da minha idade e nos conhecíamos há muito tempo. Ele estava contando para o grupo 

como foi que nos conhecemos por meio de um grande amigo que tínhamos em comum. Ele 

disse: “O nome dela era... era... ai, está na ponta da língua. Eu sei tão bem quanto o meu 

próprio nome. Era... era...” Finalmente, ele me perguntou irritado: “Por Deus, Billy, qual era o 

nome dele?” Tive que confessar que eu também não me lembrava e nós dois acabamos rindo 

das nossas memórias envelhecidas. Ficamos mais tranquilos quando, um minuto depois, 

lembramo-nos do nome. 

 
4- Quando Perigos Latentes se Aproximam 

Podemos nos ver em diversas passagens da Escritura: “Tu reduzes o homem ao pó... Tu os 

arrastas na torrente... de madrugada, viceja e floresce; à tarde, murcha e seca” (Sl. 90.3-6). 

Descobri que esta descrição é muito real: murcha e seca é exatamente como toda pessoa idosa 

que conheço se sente de vez em quando, incluindo eu mesmo. 

Os efeitos físicos e mentais da idade são óbvios, porém o envelhecimento também nos 

impacta de maneiras menos óbvias. Refiro-me às reações emocionais e espirituais que podem 

facilmente nos abalar se não estivermos alertas. Como elas não são tão óbvias quanto uma 

bacia quebrada ou a perda de memória, elas esgueiram-se em nossa vida sem que percebamos. 

Quais são esses perigos latentes? Com certeza, um deles é quando enfrentamos as 

incertezas de uma doença, de uma deficiência, da solidão ou de preocupações financeiras, é 

natural preocuparmo-nos quanto ao que irá acontecer conosco. Contudo, às vezes, nossas 

preocupações nos dominam e só conseguimos pensar nelas. Em vez de lidarmos com uma 

preocupação passageira, somos tomados pela ansiedade e pelo medo crônico e implacável. 
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Outro perigo latente costuma estar relacionado com o medo e a ansiedade: a depressão. 

Olhamos para o passado, pensamos em todas as coisas que fizemos na vida e ficamos abatidos 

ao pensar que nunca mais as faremos. Os médicos nos dizem que a depressão é um dos 

problemas mais frequentes (e mais sérios) que os mais velhos enfrentam. No entanto, na maior 

parte das vezes não é detectada. Os sintomas mais comuns incluem cansaço, esquecimento 

sensação de solidão facilmente confundidos com alguns dos efeitos do envelhecimento, 

deixando, assim, de ser tratados. 

Um perigo latente de outra natureza é a raiva. Ninguém gosta de perder o controle da 

própria vida — todos nós gostaríamos de continuar independentes. Porém, muitas vezes, isso 

não é possível, e não é fácil para nós aceitar este fato. “Nunca vi a mamãe desse jeito”, uma 

pessoa me disse. “Ela costumava ser tão gentil. Ela tem raiva de não morar mais na casa dela e 

depender dos cuidados dos outros, apesar de não haver outra opção”. Essa situação se repete 

em muitas outras famílias. Às vezes, a raiva não se manifesta apenas contra os outros, mas 

contra Deus: “Se Deus realmente me amasse, Ele não deixaria isso acontecer”, um amigo 

comentou recentemente. Infelizmente, a amargura costuma vencer. 

Outro perigo que pode nos assombrar quando envelhecemos: uma grande solidão, ou até 

mesmo um sentimento de abandono. “Ninguém se importa com o que acontece comigo”, disse 

uma mulher na casa de repouso. “Meus filhos moram em regiões diferentes do país e 

raramente eles veem me ver. Eu choro até dormir, me sinto muito sozinha”. A sua história 

tocou meu coração, mas eu sabia que havia muitos outros na mesma situação que ela naquele 

lugar. 

Por vezes, pessoas idosas acabam tomando decisões insensatas quando estão sozinhas, 

tais como se casar com pessoas que mal conhecem, ou gastar muito dinheiro em coisas de que 

não precisam, simplesmente porque o vendedor foi atencioso. Há muitos anos, uma de minhas 

tias morava no estado da Flórida. Ela nunca tinha se casado, mas acumulou uma boa 

quantidade de bens e dinheiro no decorrer da sua vida. Quando ela estava nos últimos anos de 

vida, descobrimos que um homem de personalidade amável tornara-se amigo dela e 

conseguira conquistar a sua confiança. Em dado momento, ele a convenceu a vender boa parte 

de suas propriedades e deixá-lo investir o dinheiro para ela. Pouco antes de morrer, ela 

descobriu que a maior parte do dinheiro tinha desaparecido. Aquele homem aproveitou-se dela 

e de sua solidão. 

Um último perigo é ficarmos tão obcecados por nossos próprios problemas que não 

conseguimos pensar em mais ninguém. “Ninguém é mais egoísta do que uma pessoa doente”, 

confessou-me uma enfermeira, após atender um paciente difícil. Acho que ela tem a sua 

parcela de razão. Às vezes, tenho que forçar-me para parar de pensar em meus problemas e 

focar-me nas necessidades dos outros. Jó tinha um problema parecido: em meio à dor e ao 

sofrimento, ele esqueceu-se das verdades espirituais com as quais sempre consolava aqueles 

que tinham problemas. Um de seus amigos gentilmente o repreendeu: 

“Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm 

sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a 

tua vez, tu te enfadas... Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias?” (Jó 4.3-6). 
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5- Quando Cristo é o Foco 

Como superar os perigos que subtraem a vontade de viver? Permita que as promessas da 

Palavra de Deus amparem-no todos os dias. Volte-se para Ele por meio da oração, certo de que 

Ele sempre escuta, e de que Jesus sempre intercederá por você. Concentre seus pensamentos 

em Cristo e mantenha-se em contato com fiéis que possam encorajá-lo e ajudá-lo nessa missão. 

As palavras da Bíblia são verdadeiras: “Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, 

nem as coisas do presente, nem do porvir... nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do 

amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Rm. 8.38-39). 

Nas semanas que precederam a morte de minha esposa, Ruth repetiu esses versos 

diversas vezes para nós. Ela sempre pensava nos outros. Esse era o seu segredo para viver com 

alegria. Ela nunca colocou os seus problemas no centro de tudo: ela voltava sua atenção para 

Cristo, e Ele sempre a direcionava até alguém necessitando de uma palavra de encorajamento 

ou de um ouvido atento. 

Minha irmã (Catarina) viveu em uma casa de repouso durante anos antes de falecer. Ela 

tinha mobilidade restrita e sua saúde era frágil. Ela conhecia todos os residentes e escutava 

cada um deles com muita paciência. Ela compartilhou a compaixão de Cristo e teve muitas 

oportunidades para dar o seu testemunho. O Senhor usou-a mesmo em suas horas de fraqueza.  

Contaram-me a respeito de uma senhora de 86 anos de idade, que está enfrentando uma 

doença altamente destrutiva e, ainda assim, vai a igreja todos os domingos, de onde parte para 

visitar os idosos, ler a Escritura para eles e orar por eles. Ela anseia por esse momento a semana 

inteira. Ela preocupa-se com os outros. 

Uma avó de 96 anos de idade contou-me que passa muito tempo sozinha em casa. 

“Sento-me na poltrona e começo a seguir minha lista de orações. Deus Pai, há tantas pessoas 

por quem orar que me falta tempo”. 

Outra senhora, que está com quase cem anos de idade, espera ansiosamente durante 

toda a semana pelo dia em que distribui “comida sobre rodas” para idosos. Ela pensa nas 

outras pessoas. 

O Senhor abençoa aqueles que abençoam os outros. Ele dá graças àqueles voltados para 

coisas que O satisfazem. 

Raramente, a vida é fácil quando envelhecemos, mas a idade também tem seus prazeres 

especiais: o prazer de ter mais tempo para passar com a família e os amigos, o prazer da 

liberdade de responsabilidades que costumávamos ter, o prazer de experimentar pequenas 

coisas que, antes, deixávamos passar. Acima de tudo, quando aprendemos a confiar todos os 

nossos dias em Suas mãos, os anos de ouro podem se transformar em um período de 

aproximação de Cristo. E esse é o maior prazer da vida. 

 
6- A Caminho de Casa Com a Força de Deus 

A verdadeira alegria advém da dependência no Senhor Jesus. É Ele quem nos dá forças na 

fraqueza, pois somos fracos e Ele é forte (IICo. 12.10). Se, por um lado, é importante colocar a 

casa em ordem, por outro, não podemos nos esquecer de fazer das coisas de Deus o centro de 

nossos pensamentos e atitudes. 
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Com certeza, este era o estado de espírito do profeta Ageu, quando escreveu o segundo 

menor livro do Velho Testamento, já aos quase 70 anos de idade. Ageu foi escolhido pelo 

Senhor para reconstruir o templo em Jerusalém após o cativeiro da Babilônia. Ele repreendeu o 

povo de Deus por permitir que a casa de Deus ficasse em ruínas. “Pensem bem no que tem 

acontecido com vocês. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas... foi 

porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha 

Casa, que está destruída” (Ag. 1.7-9). 

O que me toca nesse livro de dois capítulos é a repreensão de Ageu e o seu 

encorajamento. Por meio da esperança, Ageu mobilizou o povo de Deus a cuidar dos negócios 

de Deus e a construir sua casa: “Sê forte... porque eu sou convosco” (Ag. 2.4). 

Podemos conseguir colocar nossos assuntos pessoais em ordem. Porém, se para tanto, 

sacrificamos o mais importante — colocar nossos assuntos espirituais em ordem – perdemos o 

prazer e o objetivo da vida. A Bíblia diz: “Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de 

conhecimento, mais do que o robusto” (Pv. 24.5). A força está na sabedoria de Deus, e ela está à 

nossa disposição, sejamos jovens ou velhos. A sua única preocupação é cuidar de negócios em 

um mundo que o aprisiona? Ou Cristo está no centro da sua vida e você irá obedecer-lhe por 

toda a eternidade — o lugar onde a esperança se torna realidade? Você pode perder suas 

forças, mas é Ele quem irá levantá-lo e ajuda-lo a permanecer firme durante a sua fraqueza? 

Quando sua fé começar a enfraquecer, peça ao Senhor que a renove, lembrando-se de tudo o 

que Ele faz por você. Fique firme, pois “meu Espírito habita no meio de vós; não temais” (Ag. 

2.5). 

 

3 – AS RAÍZES SE FORTALECEM COM O TEMPO 

Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor; assim andai nele, radicados, e edificados, e 

confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças” (Cl. 2.6-7). 

“Quem cessa de aprender fica velho, seja aos vinte ou aos oitenta” — Henry Ford. 

 
Nossa cultura não é definida pelo velho ou pelo novo, mas pelo mais recente. O mundo 

da alta tecnologia evolui em uma velocidade impressionante. A sociedade se molda pelo que há 

de mais moderno, o que pode ser ilusório. Recentemente, uma rede de notícias transmitiu a 

coletiva de imprensa para anunciar o novo iPad. Antes do final da apresentação, os criadores do 

produto já falavam dos planos para a nova versão do eletrônico. Acompanhar o melhor e o 

mais recente é difícil. 

O ritmo acelerado da inovação é especialmente desafiador para quem tem a idade 

avançada. Minha geração assistiu a vida passar do Ford modelo T para o “itudo” — iPhone, 

iPod, iPad, iCard, etc. Aprendemos a cuidar do que possuíamos para passar adiante aos jovens, 

esperando que eles fossem cuidar com carinho de coisas que tinham significado. No entanto, a 

juventude está acostumada a descartar um objeto para trocá-lo por outro que possa ter a 

aparência idêntica, mas que possui algo invisível: mais memória. Em um mundo submerso em 

inundações de informação, as empresas de tecnologia estão progressivamente aumentando a 

capacidade de memória para deleite dos usuários, que adoram descartar o velho e abrir espaço 

para o novo. Paralelamente, a geração mais antiga se apega às memórias acumuladas durante a 
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vida, com medo de esquecer-se das âncoras que a estabilizaram, do farol que a direcionou, e da 

Palavra de Deus que acalmou águas turbulentas. 

Uma empresa popular de acessórios eletrônicos publicou em seu site: “Estamos rodeados 

por tanta tecnologia que começamos a esquecer de nossas raízes”. É um reconhecimento e 

tanto. É verdade. As pessoas podem ficar tão sobrecarregadas para estar “conectadas” com as 

informações, que acabam “desconectadas” dos outros. A tecnologia pode enfraquecer 

relacionamentos e afastar a realidade. Normalmente, quanto mais velha uma pessoa é, mais 

intenso é o impacto dessa “desconexão”, especialmente com os jovens. Aconselho aqueles que 

são avós a nunca desistir de buscar alternativas criativas para prender o interesse de seus 

netos. Lembre-se de que a geração mais antiga pode sofrer de falha de memória recente, mas a 

sua capacidade de concentração é provavelmente melhor do que a das gerações mais novas. 

Instruí-las é nossa responsabilidade: “Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos 

reciprocamente” (ITs. 5.11). 

Gerações anos mais jovens conseguem superar o tédio mais do que a minha geração. 

Algo que era novo permanecia novo por um longo período de tempo. Mas, eventualmente, a 

novidade ficava ultrapassada. Poucos dias após o nascimento de um bebê, aquilo que era um 

chorinho estimado pelos pais se transforma uma barulheira. Os primeiros passos de uma 

criança, inicialmente aplaudidos, logo viram motivo de repreensão quando eles a levam para 

algum lugar não seguro. O sábio rei Salomão previu este rápido descontentamento com o que 

há de mais novo e melhor quando escreveu: “Nem se enchem os ouvidos de ouvir... Nada há, 

pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: Vê, isto é novo? Não! Já foi 

nos séculos que foram antes de nós” (Ec. 1.8-10). 

Considerando que todos nós tiramos proveito da tecnologia moderna de alguma forma, 

tento imaginar o que aconteceria com o mundo se, de repente, perdêssemos toda a energia 

elétrica necessária para manter o funcionamento de nossa comunicação. Será que as gerações 

mais jovens saberiam como cultivar alimentos para suas famílias? Elas saberiam como jogar a 

âncora e esperar a presa? Elas saberiam como ganhar a vida com o suor de seu rosto? O novo é 

bom. O antigo é necessário. A Bíblia tem muito a dizer sobre o novo e o antigo. “Não vos 

escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual, desde o princípio, tivestes. Esse 

mandamento antigo é a palavra que ouvistes” (IJo. 2.7). Neste texto, João relembra aos leitores 

que a prova de que se conhece Deus é a obediência aos mandamentos que Ele proferiu há 

muito tempo, “desde o princípio”. O amor de Deus é aperfeiçoado naquele que guarda a sua 

Palavra (IJo. 2.5). Nada “desde o princípio” é antigo ou ultrapassado, incluindo o amor de Deus, 

existente desde antes do início dos tempos. Quando o homem não compreendeu o amor 

inexprimível do Deus Criador, Ele enviou o amor para a Terra na forma de Seu filho, o Senhor 

Jesus Cristo. Nossa redenção tem suas raízes no próprio sacrifício de Jesus, nos mantendo 

firmemente plantados. 
 

1- De Semente à Muda 

Cultivar leva tempo. Exige planejamento. Requer comprometimento. Há algo de 

gratificante em preparar o solo, plantar a semente, regar as raízes, assistir o sol erguer uma 

planta do solo. É agradável abrir o chão, erguer uma estrutura e fincar uma raiz. Um 

cronômetro é incapaz de contar o tempo que falta para alcançar os resultados. A paciência 
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tornou-se uma virtude perdida. Há cem anos, a ampulheta marcava o tempo. Hoje, se o ícone 

da ampulheta permanece na tela do computador mais do que alguns segundos, ele causa uma 

tensão exagerada no aluno ou no executivo que não tem tempo para contemplação. 

Sempre admirei as pessoas que trabalham com as mãos. Quando um amigo meu se 

aposentou, anos atrás, ele e sua esposa começaram a pesquisar onde iriam viver. Um pré-

requisito era encontrar um lugar onde ele pudesse abrir uma marcenaria. Até hoje, ele faz 

lindos vasos e candelabros de madeira antiga que ele encontra quando faz caminhadas. 

— Qual sua madeira favorita para trabalhar? —, perguntei a ele certo dia. 

— Acho que é a madeira das árvores que crescem no alto dos Apalaches —, ele respondeu. 

— Por quê? 

— Porque devido ao clima hostil, aquelas árvores crescem muito lentamente — ele explicou. — 

Consequentemente, a madeira é dura e de grão fino, o que a torna difícil de entalhar, porém 

tudo que é feito com ela fica lindo e dura muito tempo. 

Isso me surpreendeu, porque eu já tinha visto várias dessas árvores e elas sempre me 

pareceram atrofiadas e grotescamente retorcidas pelos ventos frios que sopram no alto do 

Monte Mitchell, o ponto mais alto do leste dos Estados Unidos, no Rio Mississippi, a cerca de 20 

quilômetros de casa. Contudo, quando ele me mostrou uma caixa que tinha feito com essa 

madeira, entendi, que aquilo que um dia foi feio e surrado, pode se tornar algo requintado, 

quando trabalhado por mãos magistrais. Pedi a ele que me mostrasse um pedaço da madeira 

bruta. “Não tenho nenhum agora. Sabe, eu não derrubo essas árvores. Espero até que elas 

caiam, então as recolho e transformo a madeira em algo belo”. 

Assim como essas árvores expostas ao vento do alto das montanhas, costumamos nos ver 

atingidos por tempestades — as tempestades da vida. Assim como essas árvores, precisamos 

de raízes profundas que nos fornecerão os nutrientes espirituais necessários para crescermos 

em nossa fé e nos mantermos ancorados quando confrontados com os testes da vida. 

Nos últimos anos, o mundo tem sofrido uma catástrofe pluvial atrás da outra. Revisei e 

atualizei meu livro Storm Warning em 2010, para alertar sobre o que a Bíblia diz sobre 

tempestades no nosso mundo, tempestades em nossa vida e tempestades que estão por vir. À 

medida que envelhecemos, deparamo-nos com tempestades que nunca imaginamos que 

enfrentaríamos. Porém, com a ajuda de Deus e por Sua misericórdia, podemos permanecer 

fortes quando os ventos começarem a soprar. 

Não é por acaso que a Bíblia nos compara a árvores, alertando para que nos 

certifiquemos de que nossas raízes são profundas e fortes. Segundo o salmista, uma pessoa 

religiosa “é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu 

fruto” (Sl. 1.3). Mas, uma árvore não foi sempre uma árvore. Ela começou como uma pequena 

semente, que no tempo certo germinou. Se as condições forem corretas, ela se transforma em 

árvore nova e, finalmente, em árvore madura. 

O mesmo vale para a vida espiritual. Ela começa com uma semente — a semente da 

Palavra de Deus, plantada no solo de nossa alma, que com o tempo germina e se transforma 

em nova muda. Porém, assim como a árvore, a muda espiritual não deve permanecer para 

sempre como muda! Ela é feita para crescer e se tornar forte e madura, dando frutos que 

agradem a Deus. A Bíblia ilustra esta verdade de outra forma. Quando se trata de Cristo, diz 

que somos como bebês recém-nascidos: cheios de vida, mas indefesos, fracos e vulneráveis a 
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todo tipo de perigo. No entanto, um bebê não é feito para permanecer para sempre dessa 

forma. As crianças devem crescer e se tornar adultas — não mais indefesas, fracas e 

vulneráveis, mas capazes de cuidar de si mesmas e de ter uma vida plena e produtiva. 

Isto se aplica à nossa espiritualidade. Quando nos voltamos para Cristo, nascemos 

novamente — ou seja, Deus, nosso Pai Celestial, trabalha em nosso coração por meio do 

Espírito Santo para nos dar uma vida nova como Seus filhos (Jo. 3.1-17). Mas não devemos 

permanecer crianças espirituais fracas e vulneráveis a toda e qualquer tentação, dúvida, 

falsidade ou medo. "À vontade de Deus é que nossa fé se fortaleça e nos tornemos espiritualmente 

maduros, alicerçados na verdade da Sua Palavra, e fortemente comprometidos com a realização da 

Sua vontade. A Bíblia diz: “desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite 

espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação” (IPe. 2.2). 

Entregar a sua vida a Cristo é um primeiro passo essencial, mas é apenas o primeiro. A 

vontade de Deus é que você se torne espiritualmente maduro, fortalecendo-se através de sua 

relação com Cristo e servindo a Ele. Porém, isso requer tempo e esforço. A conversão é o 

trabalho de um instante, a maturidade espiritual é o trabalho de uma vida. É uma jornada 

composta de muitos passos e deveria ser o principal objetivo da vida de todos. É o seu? 

 

2- Parecidos com Ele 

O que é maturidade espiritual? Em outras palavras, o que Deus quer fazer em nossa vida? 

O que ele quer fazer na sua vida? A resposta da Bíblia cabe em uma frase: a vontade de Deus é 

que sejamos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Como lembra Pedro “pelo seu 

divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo 

conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude” (IIPe. 1.3). 

Tragicamente, muitos cristãos nunca chegam a descobrir isso. Eles entregaram sua vida a 

Cristo... eles podem ser engajados em suas igrejas... eles oram e leem a Bíblia quando 

necessário, porém eles continuam espiritualmente imaturos e fracos diante das tentações e 

reveses da vida. A Bíblia nos alerta sobre o perigo de permanecermos como “crianças 

espirituais agitadas de um lado para outro e levadas ao redor por todo vento de doutrina, pela 

artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro” (Ef. 4.14). 

Podemos ser velhos na idade, mas se nossa fé for imatura, passaremos nossos últimos 

anos temerosos e despreparados, porém, não precisa ser dessa forma. Assim como um bebê 

precisa de alimento e exercícios para poder crescer, nós também precisamos do alimento e dos 

exercícios espirituais que Deus nos dá. Sem eles, nossa fé é fraca; com eles, nossa força 

espiritual aumenta e ficamos mais preparados para tudo o que a vida nos reserva. 

Como crescemos em nossa fé? Quais recursos espirituais Deus nos deu para tanto? Nas 

próximas páginas, eu gostaria de avaliar cinco dessas dádivas. 

 
A Dádiva da Palavra de Deus 

Alguns anos atrás, quando Ruth estava visitando uma de nossas filhas, ela decidiu 

construir uma pequena tirolesa para os netos. Sempre aventureira, ela ancorou um cabo 

robusto entre duas árvores. Para testar, ela subiu no ponto mais alto da árvore, agarrou a alça 

(feita de um pedaço de cano) e começou a descer o cabo inclinado. 
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O cabo, porém, se rompeu, fazendo-a despencar quase cinco metros. Ela quebrou vários 

ossos, fraturou uma vértebra e teve uma concussão cerebral aguda, que a deixou em coma por 

uma semana. Enquanto se recuperava lentamente, ela percebeu que tinha perdido parte da 

memória, incluindo versículos bíblicos que ela sabia de cor desde criança. “Foi a pior parte” – 

ela disse. “A Bíblia significava tanto para mim e tinha me guiado durante toda a minha vida, 

mas eu não conseguia lembrar-me de um versículo sequer. Foi devastador”. Eu entendia sua 

preocupação, afinal, eu teria me sentido da mesma forma. Felizmente, grande parte de sua 

memória voltou com o tempo, inclusive — pouco a pouco — os versículos da Bíblia que ela 

tinha aprendido. 

Por que a Bíblia era tão importante para ela? E por que deveria ser importante para nós? 

O motivo é simples: a Bíblia é a Palavra de Deus, dada por Ele para nos ensinar Sua verdade e 

nos guiar durante a vida. A Bíblia diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te 

guia pelo caminho em que deves andar” (Is. 48.17). 

A Bíblia não é uma opção, ela é uma necessidade quando pretendemos estabelecer 

nossas raízes Nele. Como a Bíblia nos ajuda no desenvolvimento espiritual? Primeiramente, ela 

nos aponta a verdade — sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o mundo ao nosso redor, sobre 

o futuro e, acima de tudo, sobre Jesus Cristo e Seu amor por nós. Só Jesus, o Filho encarnado de 

Deus, poderia dizer: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por 

mim... Quem me vê a mim vê o Pai” (Jo. 14.6,9). A fé do cristão não é apenas questão de 

opinião pessoal ou otimismo infundado. Ela tem suas raízes na verdade imutável de Deus, 

revelada para nós nas páginas de Sua Palavra escrita. A Bíblia é a chuva constante que rega 

nosso sistema de raiz de fé. É a inspiração da qual bebemos diariamente. 

Então, a Bíblia alimenta nossas raízes com princípios de acordo com os quais devemos 

viver. Todos os dias temos decisões a tomar — algumas insignificantes, outras de grande 

importância (apesar de nem sempre percebermos na hora). Como podemos ter certeza de que 

estamos tomando as decisões corretas? Pelo cultivo dos princípios bíblicos. O salmista 

relembra: “De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o 

segundo a tua palavra” (Sl. 119.9). 

O mundo tem seus próprios valores e objetivos: autogratificação, sucesso, prazer, 

segurança, orgulho e assim por diante. Todavia, esses valores são falsos e nunca irão nos 

fornecer a paz e a certeza duradoura que buscamos. Em Seu guia, Deus nos fornece um grupo 

diferente de valores e objetivos – valores que colocam Cristo no centro de nossa vida, em vez 

de nós mesmos. A Bíblia diz para nos livrarmos do pecado e da autoindulgência, pautando 

nossa vida em “justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão” (ITm. 6.11). A Bíblia também 

nos dá sabedoria prática para a vida cotidiana. Ela é nossa instrutora, mostrando-nos como 

viver. Durante muitos anos, adotei a prática de ler um capítulo do livro de Provérbios por dia, 

logo terminando o livro todo mês. Ele é repleto de sabedoria prática sobre uma série de 

assuntos: relacionamentos, bens, família, trabalho, hábitos e muito mais. “Os caminhos do 

Senhor são retos e os justos andarão neles” (Os. 14.9). A Bíblia é nossa autoridade em tudo. 

Do começo ao fim, a Palavra de Deus é cheia de promessas: sobre Seu amor 

incondicional, Sua presença, Sua ajuda, Sua paz em tempos de turbulência. Acima de tudo, a 

Bíblia nos promete que, um dia, estaremos para sempre com o Senhor, graças ao que Jesus 

Cristo fez por nós. Aprenda sobre as promessas de Deus, confie nelas e viva de acordo com 
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elas, pois Deus “tem nos doado as suas preciosas e mui grandes promessas, para que por elas 

tornemo-nos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há 

no mundo” (IIPe. 1.4). 

Você está tentando pautar sua vida nos princípios e valores que Deus nos deu na Bíblia? 

Não se deixe intimidar, acreditando que é impossível entendê-los. Mesmo que você leia poucos 

versículos por dia, Deus ainda pode usá-los para redesenhar sua vida. Aproveite as 

oportunidades de aprender sobre a Bíblia com os outros — seu pastor, respeitados professores 

da rádio cristã, conferências e estudos bíblicos, livros cristãos, etc., mas nunca deixe essas 

coisas substituírem sua leitura pessoal das Escrituras. 

 

A Dádiva do Espírito Santo 

Quando vamos até Jesus Cristo, e depositamos nossa fé e nossa confiança Nele, o próprio 

Deus passa a viver dentro de nós. Podemos não sentir nada diferente, podemos não ter 

consciência de Sua presença, podemos até mesmo duvidar que alguma coisa tenha acontecido 

conosco. Mas aconteceu. Agora Deus vive dentro de nós! Ele o faz através de Seu Espírito 

Santo. 

Assim como Jesus é totalmente Deus, o Espírito Santo também é totalmente Deus. Apesar 

de não o vermos, Ele é a parte de Deus que está operando e é ativa em nosso mundo. Não é 

uma força impessoal (como a gravidade), mas uma pessoa, assim como Deus Pai e Cristo Filho 

são pessoas — colocado de outra forma, são pessoas na natureza deles (é por isso que não 

devemos nos referir ao Espírito Santo como “isto”, e sim, como “Ele”). 

Por que o Espírito Santo passa a viver dentro de nós quando entregamos nossa vida a 

Cristo? Um dos motivos é para nos assegurar de nossa salvação. Como sabemos que Cristo 

perdoou todos os nossos pecados e nos concedeu a dádiva da vida eterna? Sabemos porque a 

Bíblia diz que o Espírito Santo confirma em nosso coração que isso é verdade. A Bíblia afirma: 

“O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus” (Rm. 8.16). Deus 

também nos concede o Espírito Santo para nos ajudar a descobrir a Sua vontade. Por certo, a 

Bíblia contém os princípios de acordo com os quais devemos viver, nos ajudando a evitar o que 

é errado e fazer o que é certo. Devemos mudar de emprego? Devemos vender nossa casa? 

Casar com esta pessoa? A lista é quase infinita, porque a vida é repleta de decisões. Deus quer 

nos orientar na tomada de decisões, porque Ele nos ama e quer que tenhamos o que é melhor 

para nós. A promessa de Deus é certa: “Quando te desviares para a direita e quando te 

desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o 

caminho, andai por ele” (Is. 30.21). 

Ainda, o Espírito Santo nos foi concedido para nos encorajar e nos fortalecer em tempos 

de dificuldade. “O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza” (Rm. 8.26) – isso 

inclui mais do que mera ajuda quando oramos. Quando chegam os tempos difíceis, Ele pode 

trazer à mente passagens da Escritura que nos asseguram o amor e a proteção de Deus. 

Quando as tentações nos atacam, o Espírito nos fortalece e nos dá coragem para lutar contra o 

nosso adversário, o diabo. Paulo orou a Deus para que “segundo a riqueza da sua glória, vos 

conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior” (Ef. 

3.16). 
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A Dádiva da Oração 

Algumas pessoas veem a oração como um fardo ou uma obrigação. Na realidade, a 

oração é um de nossos maiores privilégios enquanto filhos de Deus. Pense nisso: o Senhor do 

universo quer que enviemos todas as nossas preocupações para Ele na oração! Nunca conheci 

ninguém que orasse bastante diariamente, estudasse a Palavra de Deus regularmente, e tivesse 

uma fé forte se sentir desesperançado por muito tempo. A Bíblia diz: “Não andeis ansiosos de 

coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela 

oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 

guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus” (Fp. 4.6-7). 

Deus sempre responde nossas orações da forma que gostaríamos que Ele respondesse? 

Não, não necessariamente — nem Ele prometeu fazê-lo. Ele vê a situação completa; nós, não. 

Ele sabe o que é melhor para nós, mas nós normalmente não o sabemos. Portanto, algumas 

vezes Ele diz “não” ou “agora não”. Porém, Deus prometeu nos ouvir quando oramos, 

responder às nossas súplicas em Seu tempo e da Sua forma. “E esta é a confiança que temos 

para com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve” (IJo. 5.14). 

No entanto, lembre-se de que orar não se resume a pedir o que queremos. A oração é 

para todos os momentos da nossa vida, não apenas momentos de tristeza ou alegria. A oração 

é um lugar: um lugar onde você encontra Deus em uma conversa franca. Na oração, devemos 

agradecer-lhe e louvá-Lo por quem Ele é e pelo que Ele faz. Em ITs. 5.17, a Bíblia nos diz para 

‘orarmos sem cessar”, não apenas quando estamos passando por uma crise ou desejamos que 

Deus faça algo por nós. Independentemente do quão sombria e desesperadora uma situação 

possa parecer, nunca pare de orar. A oração deveria ser uma atitude da vida. Não podemos 

estar ocupados demais para orar. 

Normalmente, recebo cartas de inválidos ou pessoas idosas que dizem: “Tudo o que 

posso fazer é orar”. Costumo responder o seguinte: “Deus o abençoe por poder fazer a coisa 

mais importante”. Lembro-me do conforto que sentia no início do ministério, quando sabia que 

minha mãe estava em casa orando por mim. Isso me fortalecia, e Deus usou essa informação 

para me ajudar a ficar concentrado e engajado na tarefa que Ele tinha reservado para mim. 

Precisamos de batalhões de cristãos que orem. 

 

A Dádiva da Congregação 

Não somos feitos para ficar isolados uns dos outros, nem como seres humanos, nem 

como cristãos. Precisamos de outras pessoas para viver, e elas precisam de nós. Isso é 

especialmente válido quando almejamos crescer na fé. Diz a Bíblia: “Não deixemos de 

congregar-nos; antes, façamos admoestações” (Hb. 10.25). Um cristão solitário é um cristão 

fraco, porque não consegue tirar forças do que Deus está fazendo na vida de seus irmãos em 

Cristo. 

Caso você não faça parte de uma congregação da igreja, rogue a Deus para que ele o guie 

até uma igreja onde você possa crescer em sua fé através da pregação, do ensinamento e da 

adoração. A igreja é o armazém da comida espiritual! É lá que as almas são alimentadas, 

nutridas e desenvolvidas para a maturidade. É o lugar para aplicar o que diz a Palavra: 

“consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos” (ITs. 5.11). 
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A Dádiva do Serviço 

Assim como nosso corpo precisa se exercitar, para ficar fisicamente forte, nossa fé precisa 

de exercícios para ser espiritualmente forte. Sabe-se que muitos rios deságuam no Mar Morto, 

mas nenhum rio sai dele. É por isso que a água se tornou tão saturada de minerais com o passar 

dos séculos e nada lá consegue viver. Sem nenhuma saída, ele se tornou efetivamente um “mar 

morto”. 

O mesmo vale para nós. Se guardarmos a nossa fé para nós mesmos, se nunca 

permitirmos que ela flua e enriqueça os outros, e se ela não tiver saída, então seremos como o 

Mar Morto: sem vida e espiritualmente mortos. 

Deus quer usá-lo exatamente onde você está. Provavelmente, todos os dias você está em 

contato com pessoas que nunca vão à igreja, conversam com um pastor ou abrem a Bíblia. 

Você pode ser a ponte que Deus usará para trazê-las para seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. 

Qualquer um pode servir, independentemente do quão incapaz se sinta. O próprio Moisés 

protestou que não poderia falar em nome de Deus, porque ele não era eloquente e talvez até 

sofresse de uma dificuldade de comunicação (Êx. 4.10). Uma querida amiga ficou paraplégica 

há alguns anos. Apesar das dificuldades, a sua fisionomia irradia o amor de Cristo. Ela é grata 

por cada ida ao médico, ao terapeuta, ou a qualquer outro profissional da saúde porque, como 

diz para amigos em comum “se eu não estivesse nessa cadeira de rodas, eu não teria o 

privilégio de contar sobre Jesus”. 

 
3- Permanecendo Forte 

Uma ameixeira jovem de folhas roxas parecia ser a escolha perfeita: a sua cor combinava 

com o resto da paisagem e minha vizinha achou que, quando crescesse, ela faria uma sombra 

sobre o quente lado leste de sua casa. Ela estava errada. Cinco anos após plantá-la, a árvore 

estava como que atrofiada. Ela estava frequentemente doente — atacada por insetos e 

enfraquecida pela geada — e, pior, ela se curvava até seu galhos tocarem o chão sempre que 

ventava forte. Independentemente do quanto ela cuidasse daquela ameixeira, ela nunca crescia 

ou ficava ereta. 

Minha vizinha reclamou para um amigo, que foi examinar a árvore. Ele identificou o 

problema: suas raízes não tinham se desenvolvido. Plantada próxima a uma calha, a árvore 

nunca precisou alongar suas raízes para encontrar água. Inevitavelmente, ela iria morrer. 

Compare esta árvore com uma muda de bordo plantada no canto de sua casa, naquela 

mesma primavera. Planta de raiz reduzida, seria obrigada a crescer bastante para poder 

alcançar a luz do sol e receber água da chuva. Cinco anos depois, estava tão grande como uma 

ameixeira e muito saudável. Quando nosssas raízes da fé são plantadas no solo fértil da 

verdade, devemos crescer por meio da compreensão da Palavra de Deus, da aproximação com 

o Espírito Santo, da conversa diária com Deus na oração, da congregação com os irmãos em 

Cristo. Quando bebemos da primavera da vida, nossas raízes crescem cada vez mais 

profundamente se estamos servindo a Cristo. Só um profundo sistema de raiz é capaz de 

suportar as tempestades da vida e preparar as próximas gerações para seguir nossos passos. 
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4- A Caminho de Casa Com Uma Fé Madura 

O fortalecimento de nossas raízes espirituais começa com a Palavra de Deus. Muitos 

dizem que, quando eram jovens, estavam sempre ocupados demais para ler a Bíblia e decorar a 

Escritura. Antes que pudessem perceber, eles tinham envelhecido e não conseguiam gravar 

versículos bíblicos, porque suas memórias falhavam. Isso pode ser verdade para alguns, mas 

não para todos. Muitos de nós se lembram apenas do que querem se lembrar. 

Um grande amigo nosso, Robert Morgan, escreveu um pequeno livro sobre a declamação 

e a memorização da Bíblia. “Nossa mente é um cofre especialmente elaborado para armazenar 

as sementes da Palavra de Deus”. Neste livro, ele conta a história de uma mulher de 89 anos de 

idade da sua igreja, que disse: “Pastor Morgan, estou tão feliz pelo senhor estar nos fazendo 

decorar os versículos da Bíblia. Eu já comecei. Isso irá me ajudar a manter a mente fresca e 

jovem”. Sorri ao ver que ela queria manter sua mente fresca e jovem. Ela não permitiu que sua 

mente envelhecesse. Não há depósito melhor para o coração e a alma do ser humano do que 

os tesouros encontrados na Palavra de Deus. 

Vemos os resultados do comprometimento com a Palavra de Deus na memória das vidas 

de Simão e Ana, que testemunharam quando os pais trouxeram o menino Jesus ao templo (Lc. 

2.27). Como eles conheciam as profecias do Velho Testamento, e acreditavam que um Salvador 

nasceria em Israel, o Espírito Santo revelou-lhes o menino Jesus quando eram velhos. Simão, 

um homem velho que não queria morrer antes de saber que o Salvador tinha chegado ao 

mundo, pegou Jesus em seus braços e abençoou-o, dizendo: “Agora, Senhor, podes despedir 

em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual 

preparaste diante de todos os povos” (Lc. 2.29-31). “Também Ana, uma viúva de 84 anos, não 

deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e falava a respeito do menino a 

todos os que esperavam a redenção” (Lc. 2.37-38). Nas histórias de Simão e Ana, vemos essas 

dádivas: Palavra de Deus, Espírito Santo, oração, congregação e serviço: todas trabalhando 

juntas para gerar bênçãos extraordinárias. Tudo começou com corações e mentes plenas da 

Palavra de Deus. 

Sempre que leio sobre a fé dos idosos na Escritura, meu coração fica tocado. As verdades 

de Deus estão alimentando nossas raízes? Podemos nos aposentar de nossas carreiras, mas 

nunca devemos nos aposentar da plenitude de dádivas divinas, que trazem esperança e 

satisfação.  

 

4 – CUIDADOS COM IDOSOS 

Quando falamos em cuidados com idoso, é imprescindível levar em conta a atuação 

especial dos familiares ou de um cuidador profissional. É importante entender que os idosos 

estão mais vulneráveis a certas situações e que é normal precisarem de auxílio para além de 

simples tarefas do cotidiano. 

Para que a saúde, segurança, assistência e demais cuidados com idoso sejam feitas de 

maneira satisfatória, é preciso que a pessoa encarregada dessa função tenha responsabilidade 

e comprometimento. 

Com o objetivo de fazer você entender melhor o assunto, no post de hoje, trataremos de 

alguns pontos fundamentais que devem ser considerados para cuidar dos idosos. Confira! 

http://www.escoladapaz.com.br/blog/cuidador-de-idoso
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1- Oferecer Uma Alimentação Balanceada e Adequada 

A alimentação do idoso deve ser equilibrada para suprir a carência de nutrientes, que é 

comum nessa etapa da vida. Nas refeições, procure proporcionar verduras, legumes, frutas e 

sucos naturais. Além disso, tenha atenção ao consumo de grãos, fibras, derivados do leite e 

água. 

Caso precise, procure orientação do nutricionista para que elabore uma dieta de acordo 

com as necessidades exclusivas de cada um, como um possível surgimento de alergia alimentar, 

a restrição de sal ou açúcar, restrição aos alimentos ricos em gorduras, entre outras. 

 

2- Auxiliar na Higiene 

Quanto à higiene, pode ser preciso supervisionar banhos ou, em muitos casos, ajudar o 

idoso com essa tarefa. Lembre-se de observar se há algum assento, para que o idoso possa se 

ensaboar com segurança. Além disso, é importante pensar na segurança do banheiro: colocar 

barras de apoio no vaso sanitário e deixar a pia bem fixada à parede são soluções fundamentais 

para evitar acidentes. 

Não se esqueça também de supervisionar a higiene bucal e ter os cuidados com a 

hidratação da pele. Caso o idoso precise do uso de fraldas, é importante ter atenção para trocá-

las sempre que necessário. 

 

3- Zelar pela Segurança da Casa para Evitar Acidentes 

Mantenha a casa bem organizada e livre de possíveis obstáculos que possam causar 

acidentes ao idoso. Elimine os pisos soltos ou molhados, os móveis pequenos espalhados pelos 

cômodos e os tapetes escorregadios. 

O ideal é sempre ter piso e tapetes antiderrapantes nos cômodos, principalmente no 

banheiro e no quarto do idoso, para evitar possíveis quedas. Outra providência segura e que 

evita acidentes é deixar uma lanterna com o idoso, para que ele possa se locomover com mais 

segurança pela casa à noite. 

 

4- Atentar à Rotina de Medicamentos e Consultas Médicas 

Faz parte da rotina dos idosos fazerem uso de medicamentos, seja para controle da 

diabetes ou outras doenças relacionadas à idade. Para que os remédios sejam tomados da 

forma correta, organize-os em caixas separadas de acordo com o período do dia e da noite. 

Agende as consultas com o geriatra regularmente, e quando necessário com outros 

especialistas de acordo com a saúde do idoso, e cuide para que ele tome somente os remédios 

receitados pelo médico, na quantidade e no horário indicados. 

 

5- Estimular o Convívio Social e Atividades Físicas para o Idoso 

É muito importante que o idoso mantenha uma vida social ativa. Para isso, proporcione a 

ele momentos de lazer e passeio ao ar livre. Além de trazer benefícios físicos, isso será útil para 

que ele mantenha a saúde mental em dia. 

http://www.escoladapaz.com.br/blog/dietas-das-cores-em-nutricao-aplicada-enfermagem
http://www.escoladapaz.com.br/blog/higienizacao-das-maos-e-sua-importancia-para-saude
http://www.escoladapaz.com.br/blog/diabetes-conheca-doenca
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Além disso, praticar atividades físicas como hidroginástica, pilates, musculação e 

alongamentos fará com que ele interaja com outras pessoas. Mas antes de matricular o idoso 

em alguma atividade, lembre-se de que a indicação e a autorização para a prática de esportes 

na terceira idade deve ser feita pelo médico do idoso. 

Como você conferiu no post, os cuidados com idoso requerem disposição em ajudar o 

próximo. No entanto, pode ser algo muito gratificante e prazeroso poder contribuir na vida 

daqueles que já não têm mais o vigor da juventude. 

 

Fonte: 
https://www.escoladapaz.com.br/blog/tudo-sobre-cuidados-com-idosos  

 

************ 

XII – EDUCANDO FILHOS COM VALORES CRISTÃOS 

 
INTRODUÇÃO 

Jennifer estava deixando de fazer sua lição de casa. A professora chamou os pais da 

menina para pedir-lhes ajuda. Eles não podiam ajudá-la. Apesar de seus doze anos de idade, 

Jennifer não os obedecia; ela não estava debaixo de sua autoridade. Seus pais esperavam que a 

escola fornecesse a orientação e a motivação que eles não estavam podendo oferecer à sua 

filha. 

Esta história é bastante comum. Na idade de 10 a 12 anos, muitos filhos já saíram de casa. 

Não estou me referindo aos trágicos casos dos garotos da “Times Square”, na cidade de Nova 

Iorque, ou da “Candelária”, no Rio de Janeiro. Refiro-me a muitas crianças, que na idade de 10 a 

12 anos, já deixaram efetivamente de considerar a mãe e o pai como uma autoridade ou um 

referencial para suas vidas. 

Nossa cultura perdeu seus recursos no que diz respeito à criação de filhos. Somos como 

um navio sem leme e sem rumo. Não temos senso de direção, nem a capacidade de orientar a 

nós mesmos. 

Como isto aconteceu? Vários problemas convergiram a esta encruzilhada, em nossa 

época e cultura. Muitas pessoas têm filhos, mas não querem agir como pais. Nossa cultura os 

têm convencido de que precisam satisfazer sua sede pessoal por realização. Em uma cultura de 

auto-absorção, os filhos são uma evidente desvantagem. Assim, os pais passam um tempo 

mínimo com seus filhos. A noção de qualidade de tempo é mais atraente do que a antiga ideia 

de quantidade de tempo. 

O que quero dizer com isto? Simplesmente que as crianças criadas neste clima não mais 

se assentam enfileiradas na escola. Não mais costumam pedir licença para falar. Não têm mais 

medo de responder mal a seus pais. Não aceitam um papel submisso na vida. Como isto afeta a 

criação de filhos? Os velhos métodos de criação não funcionam mais. Os velhos métodos de 

exercer autoridade são ineficazes, e não conhecemos nenhum novo método que funcione. 

A igreja pediu emprestado ao mundo o velho método de criação do tipo “Obedeça, 

garoto, senão eu vou puxar sua orelha”. Isto parecia funcionar. As crianças pareciam obedecer; 
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eram exteriormente submissas. Este método não funciona mais, visto que a nossa cultura não 

atende mais à autoridade como o fazia até pouco tempo.  

Hoje, os pais estão frustrados e confusos. Os filhos não reagem mais como deveriam, e os 

pais não entendem o motivo. Muitos concluíram que a tarefa de ser pai é impossível. Alguns 

simplesmente desistem, frustrados. Outros tentam fazer funcionar métodos ainda mais antigos, 

exercendo autoridade em extremo. Enquanto isso, uma geração de crianças está se estragando. 

Nossa cultura evangélica está quase tão confusa quanto a sociedade em geral. Estamos 

perdendo nossos filhos. Os pais de filhos pequenos vivem com temor mortal da adolescência. O 

único guia seguro é a Bíblia. Ela é a revelação de um Deus que tem conhecimento infinito e, 

portanto, pode oferecer a verdade absoluta. Deus nos deu uma revelação suficiente e 

completa. Ela apresenta um quadro exato e compreensível a respeito de filhos, pais, vida 

familiar, valores, treinamento, desenvolvimento, disciplina — tudo que precisamos para 

executar a tarefa de criar filhos. 

Indiscutivelmente a família nos deixa marcas para toda vida. Há alguns que tem boas 

recordações dos ensinos recebidos no lar. Há outros que não gostam nem de ouvir falar de sua 

infância, tal foi a angústia que viveu. Tudo que a família é, faz, diz e ensina caminha conosco 

para sempre. Quando constituir sua família, o jovem terá em mente aquilo que aprendeu no 

lar. A família não apenas educa, mas molda o ser humano e o estilo de vida de várias gerações 

subsequentes. 

 

I – PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA CRIAÇÃO DOS FILHOS 

1- O Desejo do Coração de Deus 

Deus expressou com clareza o desejo do Seu coração sobre essa questão: pais e filhos 

convertidos um ao outro: “Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos 

a seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição” (Ml. 4.6). 

Características dos Pais Convertidos aos Seus Filhos 

● São capazes de dialogar com eles 

● Disciplinam seus filhos sem ira 

● Sempre ofertam perdão sincero 

● São desejosos de manter um relacionamento estreito com os filhos 

● Se interessam em fazer parte do mundo dos filhos, rompem barreiras e preconceitos e 

imergem no mundo e na realidade dos filhos. 

● Priorizam o relacionamento com os filhos sobre as demais relações. 

● Têm compromisso de amor com seus filhos (ICo. 13.7). 

 
Características dos Filhos Convertidos aos Pais  

● Têm desejo de estar ao lado de seus pais 

● Aceitam incondicionalmente os seus pais 

● Fazem confissão de amor a seus pais 

● Obedecem os pais 

● Têm orgulho de seus pais 
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2- Autoridade 

Muitas vezes os filhos têm tristes experiências: pais alcoólatras, intolerantes, irados, 

violentos, durões etc. tornando um verdadeiro desafio para os filhos amá-los e respeitá-los (Dt. 

5.16), porque a Palavra de Deus não oferece a possibilidade de desobediência. Para que tudo vá 

bem na vida dos filhos, eles devem honrar seus pais. 

Deus chama suas criaturas para viverem sob autoridade. Ele é a nossa autoridade e 

outorgou autoridade para algumas pessoas, dentro das instituições que estabeleceu: lar, igreja, 

administração pública, empresas etc. Não devemos nos envergonhar de exercer autoridade 

sobre nossos filhos como agentes de Deus. Devemos orientá-los não de acordo com nossos 

próprios interesses e conveniência, mas segundo os padrões de Deus, para o bem deles. 

Nossa cultura tende continuamente a assumir os extremos. Tendemos a um 

autoritarismo excessivo ou a uma postura fraca. Deus nos chama, através de sua Palavra, para 

exercer uma autoridade verdadeiramente gentil. Deus nos chama para exercer autoridade, e 

não para obrigar nossos filhos a fazer o que queremos. O propósito da nossa autoridade nas 

vidas de nossos filhos é capacitá-los para serem pessoas autocontroladas, que vivem livremente 

sob a autoridade de Deus. 

Jesus é o exemplo desse estilo de vida. Aquele que tem o comando, Aquele que possui 

toda autoridade, veio como um Servo. Ele é o Soberano que serve; também é o Servo que 

governa. Ele exerce a autoridade soberana que é gentil — autoridade exercida em favor de seus 

súditos. Em João 13.3, mesmo sabendo que o Pai colocara todas as coisas sob sua autoridade, 

Jesus tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Quando seu povo se submete à sua 

autoridade, é capacitado para viver livremente na liberdade do evangelho. 

Como pais, precisamos exercer autoridade, ensinando nossos filhos que eles são 

chamados por Deus para nos obedecer e honrar, porém exercer autoridade sobre os filhos não 

é agir como um carrasco cruel, mas amá-los verdadeiramente. Os pais que exercem autoridade 

com benevolência não veem seus filhos apressados em abandonar a casa. Os filhos raramente 

deixam um lar onde suas necessidades são atendidas. Quem gostaria de deixar um 

relacionamento onde se sente amado e respeitado? Que filho abandonaria pais que o 

conhecem e compreendem, têm compromisso com Deus, e estão empenhados em ajudá-lo a 

ser bem-sucedido na vida? 
 

3- A Centralidade do Evangelho 

Como pais, devemos esperar que a Palavra de Deus seja o poder de Deus para a salvação 

de nossos filhos. Essa expectativa está fundamentada no poder do evangelho, e não na 

aplicação de uma fórmula mágica capaz de produzir filhos crentes. 

O foco central na criação de nossos filhos deve ser o evangelho. Precisamos direcionar 

não apenas o comportamento dos filhos, mas as atitudes de seus corações. Precisamos 

mostrar-lhes não apenas o “que”, mas também o “porque” de seus pecados e fracassos. Nossos 

filhos necessitam desesperadamente entender não apenas o “que” fizeram de errado, mas 

também “porque” o fizeram. É necessário ajudá-los a entender que a Palavra de Deus trabalha 

de dentro para fora. Portanto, nosso objetivo não pode ser simplesmente ter crianças e jovens 

bem-comportados. Nossos filhos precisam compreender que pecaram e devem passar pela 

mudança interior chamada novo nascimento. 
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Não devemos rebaixar o padrão bíblico na educação de nossos filhos, achando que eles 

não são capazes de obedecer a Deus. Sabemos que a lei de Deus não é de fácil cumprimento 

para o homem natural, seu padrão é elevado, e só pode ser alcançado através da graça 

sobrenatural que vem dEle. A lei de Deus nos ensina a respeito de nossa necessidade de Sua 

graça e misericórdia. Deixar de expor o padrão divino é roubar dos filhos a misericórdia divina 

manifestada no evangelho. 

 

4- Ajustamento Psicológico 

De acordo com a visão bíblica da vida cristã, devemos instruir nossos filhos, desde cedo, a 

confiar em Deus em face das injustiças da vida. Esse é um dos princípios das Escrituras, 

expressado pelos servos de Deus. Romanos 12.17-21 nos diz que a única arma suficientemente 

forte para vencer o mal é o bem. Não somos exortados a atitudes de vingança, mas a entregar 

tudo a Deus, e Ele lidará com a questão da justiça. Lucas 6.27-36 nos ajuda a entender como 

amar nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Deus nos promete, através desta 

passagem, que seremos filhos dAquele que é gentil com os ingratos e maus. IPedro 2.23 nos diz 

que devemos encarar a injustiça sem retaliação, confiando-nos a Deus. Devemos encorajar 

nossos filhos a ver as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Precisamos ajudá-los a 

promover a paz e ensinar-lhes que uma resposta branda acalma o furor. Nossos filhos precisam 

ser treinados a usar a dor para aprender a amar a Deus e aprofundar sua segurança e confiança 

nEle. Isso irá fortalece-los para enfrentar as adversidades da vida. 

 

5- Filhos Salvos 

É nossa tarefa ensinar fielmente os caminhos de Deus a nossos filhos. É tarefa do Espírito 

Santo operar a fim de mudar os corações deles. Assim como nós, enquanto o Espírito os ilumina 

e vivifica, eles estão passando por um processo de crescimento espiritual progressivo e 

necessitam do alimento espiritual, que é a Palavra de Deus. Eles precisam ser ensinados nos 

caminhos do Senhor e instruídos no caráter de Deus, para desenvolver um correto temor dEle. 

Necessitam entender que caminhamos para o dia quando estaremos diante de Deus e 

prestaremos contas a Ele. Têm de conhecer efeitos perversos da Queda sobre a condição do 

homem e entender as sutilezas das maldades de seus próprios corações. Precisam 

compreender o perigo de confiarem em si mesmos. Carecem de respostas para os grandes 

problemas da vida.  

Alimentá-los carinhosamente, estimulando-os a confiar em Deus não apenas para a 

salvação, mas para o viver diário, é dever dos pais que já vivem essa experiência. Conhecer a 

Deus, e confiar nEle, vai impactar suas experiências de ser provocado no pátio da escola e fará 

diferença quando estiverem diante tanto de fracassos como de sucessos ao longo da vida. 

Conhecer a Deus fará uma diferença quando estiverem com medo, irados, magoados, 

ofendendo ou sendo ofendidos. Saber como Deus é lhes servirá quando forem tentados. 

Conhecer a Deus afetará os objetivos a longo prazo de suas vidas. Precisamos ajudar nossos 

filhos a entender os ricos tesouros de viver na vitalidade de uma fé robusta e ativa em Jesus. 

Precisamos sempre mostrar-lhes tanto sua necessidade da obra redentora de Cristo, 

quanto sua obrigação de se arrependerem de seus pecados e colocarem sua fé em Jesus Cristo. 

Arrependimento e fé não são rituais de iniciação ao Cristianismo. Arrependimento e fé são o 
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caminho que nos une a Deus. Arrependimento e fé não são papéis a desempenhar quando nos 

tornamos cristãos; são atitudes do coração relacionadas aos nossos pecados. Fé não é apenas o 

modo de ser salvo, é vitalidade para viver a vida cristã. 

Nossos filhos têm que entender o que significa arrepender-se, não apenas de todos os 

pecados, de modo generalizado, mas de pecados específicos guardados no coração. Precisam 

conhecer a purificação e o refrigério do perdão de Deus, não apenas para sentir a segurança da 

salvação, mas para uma vida cristã diária de fé, compromisso e comunhão com o Deus vivo. 

 

II – O QUE NOS DIZ O NOVO TESTAMENTO 

Depois de orientar os filhos a serem submissos e obedientes a seus pais (Ef. 6.1-3), a 

Palavra de Deus ordena aos pais não provocar seus filhos à ira (Ef. 6.4). A relação entre pais e 

filhos é uma pista dupla, onde há deveres e responsabilidades, direitos e obrigações. Se os 

filhos devem honrar os pais, os pais devem criar os filhos na disciplina e admoestação do 

Senhor. Se os filhos devem obedecer os pais, os pais não devem provocar os filhos à ira. Mas, 

como os pais poderiam provocar os filhos à ira? 

1º - Quando os pais deixam de ser um exemplo para eles. Os pais ensinam os filhos não 

apenas com palavras, mas, sobretudo, com exemplo. Quando os pais falam uma coisa para os 

filhos e vivem outra, quando são inconsistentes, então, seu ensino se apequena. Em virtude 

dessa incongruência, os filhos ficam desanimados e irritados. 

2º - Quando os pais usam dois pesos e duas medidas. Há pais que elogiam e criticam os 

filhos pelos mesmos motivos. Não há uma regra clara para encorajá-los nem para discipliná-los. 

Os filhos ficam à mercê do ímpeto emocional dos pais, que como pêndulos, oscilam entre 

serenidade e irritabilidade. Os filhos precisam de regras claras, de princípios absolutos, de 

posicionamento consistente dos pais. Há pais que tratam filhos adultos como crianças e tratam 

filhos pequenos como adultos. Isso irrita os filhos! 

3º - Quando os pais preferem um filho em detrimento do outro. Os filhos não são iguais. 

Têm personalidade e temperamento diferentes. Os pais podem exigir deles o mesmo empenho, 

mas nunca o mesmo desempenho. Têm habilidades e potencialidades diferentes. Sendo, assim, 

cada filho precisa ser tratado respeitando sua personalidade. Quando os pais demonstram 

preferência por um filho em detrimento de outro, provocam nos filhos ciúmes e essa emulação 

acaba por destruir a vida deles. Cada filho é um universo distinto. Cada filho deve ser tratado 

observando suas peculiaridades. As mesmas normas devem reger todos os filhos, mas a forma 

de aplicar essas normas deve variar de filho para filho. 

4º - Quando os pais deixam de dosar disciplina com encorajamento. Os filhos precisam 

de elogios e reprimendas. Precisam de apoio e de correção. Precisam de palavras de incentivo e 

de repreensão. Se os pais apenas cobram dos filhos e nunca os encorajam produz neles 

desânimo. Se os pais apenas cobrem os filhos de mimo e nunca os disciplina produz neles um 

caráter invertebrado. Firmeza e doçura, encorajamento e repreensão, consolo e disciplina 

precisam caminhar de mãos dadas na sublime missão de educar filhos para a glória de Deus. 
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5º - Quando os pais deixam de viver a vida comum do lar. Há pais que transferem o 

amor conjugal para os filhos e tentam compensar nos filhos o fracasso do casamento. Os filhos 

nunca podem ocupar o lugar do cônjuge. A melhor coisa que os pais podem fazer para os filhos 

é viver uma relação conjugal regada de amor e respeito. Os benefícios de crescer numa família 

onde o amor é o cardápio do dia têm reflexos mais profundos na vida dos filhos que qualquer 

outra influência fora do lar. 

6º - Quando os pais têm uma espiritualidade eivada de hipocrisia. Os pais são o espelho 

dos filhos. Um espelho precisa ser limpo e plano. Nada produz maior decepção na vida dos 

filhos do que os pais exigirem deles um estilo de vida que eles mesmos não vivem. Cobrarem 

deles uma vida espiritual que não têm. Esperarem deles um compromisso espiritual que nunca 

praticaram dentro do lar.  

 

CONCLUSÃO 

“Os filhos são presentes de Deus aos pais. São confiados aos pais para serem criados na 

disciplina e admoestação do Senhor. Os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que 

nossos filhos. Como mordomos de Deus devemos cuidar deles para sejam vasos de honra nas 

mãos do Senhor. Devemos prepará-los para a vida e não para viverem em nossa constante 

dependência. Devemos inculcar neles as verdades de Deus para que aprendam amar ao Senhor 

de todo o coração” – Pr. Hernandes Dias Lopes. 

Ao atingir a idade adulta, nossos filhos fazem suas próprias escolhas: assumem sua 

posição na sociedade, casam-se (ou não) e desenvolvem suas atividades profissionais. Essas 

decisões vão depender do compromisso e do relacionamento que eles tiverem construído com 

Deus, e nisso nós, os pais, temos participação direta e fundamental. Nesse ponto da vida deles 

nossa tarefa não é mais dirigi-los, passamos a ser seus intercessores, e essa é uma tarefa 

permanente dos pais.  

 

************ 

XIII – CONCUBINATO E UNIÃO ESTÁVEL 

O concubinato da atualidade não tem nada a ver com as concubinas mencionadas no 

Antigo Testamento. Hoje, trata-se do convívio de um homem com uma mulher sem a finalidade 

de conversão em casamento, havendo, inclusive, impedimento legal para converter tal união 

em casamento civil. Diz o Código Civil: “As relações não eventuais entre o homem e a mulher 

impedidos de casar, constituem concubinato” (Art. 1.727). 

A posição da Igreja é unânime sobre o tema, pois à luz da Bíblia eles estão em adultério. 

Não podem ser recebidos como membros, mas nem por isso devem afastar-se da Igreja, pois é 

nela que podem ter um encontro pessoal com Jesus e também encontrar solução para o seu 

problema. 

 

1. AVALIAÇÃO BÍBLICA DO CONCUBINATO 

As concubinas dos tempos do Antigo Testamento eram geralmente moças pobres, às 

vezes prisioneiras de guerra, escravas ou compradas dos próprios pais. Viviam em posição 
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inferior à da esposa, mas eram reconhecidas pela sociedade, pois o sistema era polígamo (Gn. 

25.6; IISm 5.13). Essa prática foi permitida nas comunidades polígamas e era mais uma 

ostentação de poder (IRs. 11.3). O sistema monogâmico, por natureza, proíbe 

terminantemente tal prática. No caso de o casal não ter filhos, a esposa, em geral, designava 

uma criada como concubina de seu marido, como aconteceu com Abraão e Hagar (Gn. 16.2-3) e 

com Jacó (Gn. 29.24-29). Essa prática estava prevista no Código de Hamurabi, parágrafos 144-

147. Moisés regulamentou a lei do concubinato para proteger as concubinas (Êx. 21.7-11; Dt. 

21.10-14). Elas se distinguiam das esposas legítimas (Jz. 8.31). 

O Novo Testamento afirma, com todas as letras, que o homem que vive com uma mulher 

divorciada ou não, que tenha marido vivo, ou vice-versa, é adúltero. Isso significa o direito de 

cada um ter apenas um só cônjuge; é o sistema monogâmico: "Qualquer que deixar a sua mulher e 

casar com outra adultera contra ela. E, se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera" 

(Mc. 10.11-12); "De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido; mas, 

morto o marido, livre está da lei e assim não será adúltera se for doutro marido" (Rm. 7.3). O apóstolo 

Paulo usa a regra geral e absoluta da indissolubilidade do casamento para ilustrar que os 

cristãos estão mortos para a lei, por isso estão livres dela (Rm. 7.1). Paulo não fala de o homem 

ser de outra mulher, pois o assunto dele aqui não é o divórcio. 

 
2. UNIÃO ESTÁVEL E IGREJA 

A união estável difere do concubinato, pois nada há que impeça sua conversão em 

casamento; isso depende apenas da vontade do casal. Não se trata de bigamia e seus 

praticantes não devem ser considerados adúlteros. O Estado reconhece como união duradoura 

de um homem e uma mulher com objetivo de constituir família. Segundo o Código Civil: "É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de 

família (Art. 1.723). 

A discussão é sobre a condição dessas pessoas, quando uma parte se converte ao 

evangelho de Jesus Cristo e a outra não. O que se vê muito nas igrejas é que a parte descrente 

se recusa a converter essa união em casamento civil, mas não é contra o cônjuge ser cristão. O 

Certificado de União Estável serve como testemunho público de que se trata de família 

constituída. Como fica a situação desses irmãos ou irmãs? Um testemunho vivo e genuíno de 

conversão a Jesus não é mais suficiente para a Igreja aprovar o batismo? Jesus disse: "O que 

vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora" (Jo. 6.37). Ainda mais quando o irmão ou a 

irmã depende da vontade apenas da outra parte. É uma condição adquirida no tempo da 

ignorância que só pode ser revertida se as duas partes concordarem. A situação do escravo da 

época apostólica possui o mesmo princípio: ele precisava submeter-se ao seu senhor ou à sua 

senhora descrente sem levar em consideração a ética cristã. O que podia fazer o escravo ou a 

escrava depois de conhecer Jesus? Nessa situação, o conselho apóstolico é: “Irmãos, cada um 

fique diante de Deus no estado em que foi chamado" (ICo. 7.24). Não seria exagero aplicar esse 

princípio a nosso contexto, mas somente na situação de casal misto, e não quando os dois 

estão na Igreja, e se pelo menos um deles se recusa a converter essa união em casamento civil. 
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Na união estável não existe o voto público e solene de fidelidade duradoura (Ml 2.14). 

Não é, portanto, uma união diferente sobre a qual Jesus anunciou: "O que Deus ajuntou não 

separe o homem" (Mt. 19.6)? Todavia, depois de algum tempo de reflexão e contemplação, a 

minha conclusão é de que o Senhor Jesus conferiu à Igreja autoridade para legislar sobre 

questões como essa (Mt. 18.17-18). Acho que essa discussão ainda não está definitivamente 

fechada. Essa situação pode ser revista no caso de o irmão ou a irmã se tornar refém da parte 

descrente. Mas, por enquanto, é melhor manter a cautela e examinar o assunto com mais 

serenidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto compilado e adaptado por Maria Candida Alves – Igreja Evangélica da Paz – fev/2019. 
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