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RESUMO 
 
Esta pesquisa se propõe, por meio de um estudo bibliográfico, examinar o 
entendimento da abrangência do sétimo mandamento da lei de Deus, relacionado à 
instituição divina do casamento, bem como o enfoque bíblico a respeito da 
admissibilidade do divórcio, relacionando-o à possibilidade de disciplina eclesiástica, 
quer haja novo casamento ou não, no contexto contemporâneo. Busca o 
entendimento dos termos usados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que 
se referem ao sétimo mandamento e quais pecados sexuais podem estar 
relacionados à ordem bíblica ―não adulterarás‖, no que se refere à quebra da aliança 
conjugal, bem como, pesquisa-se os termos usados na Bíblia para o divórcio. Uma 
pesquisa é feita nos escritos de Ellen G. White que tratam do sétimo mandamento, 
bem como do divórcio em si e/ou sua compatibilidade com o novo casamento, 
almejando uma ampliação da atuação eclesiástica e pastoral. São pesquisadas 
todas as edições do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia nas seções que 
tratam do adultério, divórcio e novo casamento e da disciplina eclesiástica, na busca 
da evolução do seu entendimento administrativo e teológico. Em sua metodologia, a 
pesquisa utilizou uma abordagem histórico-sistemática, a qual teve foco sincrônico e 
diacrônico. Cujos resultados compreenderam o entendimento que tanto na Bíblia 
Sagrada, quanto em os escritos de Ellen White, o divórcio não é apresentado como 
uma instituição divina, embora tolerado e admitido em algumas situações, de modo 
especial quando há quebra do voto matrimonial configurado pela transgressão do 
sétimo mandamento da lei de Deus. Conclui-se que de forma imperativa a igreja 
possa de maneira clara, incisiva e administrativa enfocar o assunto e atuar para 
evitar os sofrimentos que o divórcio por motivos não bíblicos possa causar. 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
This research proposes, through a bibliographic study, to examine the understanding 
of the scope of the seventh commandment of the law of God, related to the divine 
institution of marriage, as well as the biblical approach regarding the admissibility of 
divorce, relating it to the possibility of ecclesiastical discipline, whether remarriage or 
not, in the contemporary context. It seeks to understand the terms used in both the 
Old and New Testaments that refer to the seventh commandment and which sexual 
sins may be related to the biblical order ―thou shalt not commit adultery,‖ with regard 
to breaking the conjugal covenant, as well as, researching the terms used in the Bible 
for divorce. A research is done in the writings of Ellen G. White that deal with the 
seventh commandment, as well as divorce itself and/or its compatibility with 
remarriage, aiming at an expansion of ecclesiastical and pastoral activities. All 
editions of the Seventh-day Adventist Church Manual are searched in the sections 
dealing with adultery, divorce and remarriage and church discipline, in the search for 
the evolution of its administrative and theological understanding. In its methodology, 
the research used a historical-systematic approach, which had a synchronic and 
diachronic focus. The results of which included the understanding that both in the 
Holy Bible and in the writings of Ellen White, divorce is not presented as a divine 
institution, although tolerated and admitted in some situations, especially when there 
is a breach of the marriage vow configured by the transgression of the seventh 
commandment of the law of God. It is concluded that in an imperative way the church 
can clearly, incisively and administratively focus on the subject and act to avoid the 
sufferings that divorce for non-biblical reasons can cause. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

Em Sua discussão a respeito do casamento e do divórcio, Jesus Cristo 

fez a seguinte declaração: ―O que Deus ajuntou não o separe o homem‖ (Mt 

19:6). Concomitantemente, o sétimo mandamento do Decálogo assevera 

diretamente: ―Não adulterarás‖ (Êx 20:14). O divórcio, nos últimos tempos, tem 

sido uma prática cada vez mais recorrente no meio cristão. Alguns interpretam 

que, na Bíblia, o divórcio é autorizado por qualquer motivo que cause 

infelicidade no casamento; outros alegam que há motivos específicos nas 

Escrituras que permitem o divórcio e o novo casamento; outros ainda 

entendem que o divórcio não é permitido em hipótese alguma e ainda; 

finalmente, há aqueles que procuram encontrar base teológica para que, caso 

haja divórcio, não deva ser permitido o novo casamento.  

Diante do contexto de uma igreja inserida na vida moderna, faz-se 

necessária uma análise da abrangência da declaração de Jesus: ―não o separe 

o homem‖, bem como da cláusula de exceção: ―não sendo por causa de 

relações sexuais ilícitas (gr. porneia)‖ (Mt 19:9), inserida por Cristo no contexto 

da separação conjugal e da abrangência do sétimo mandamento (Êx 20:14). 

Tais declarações devem ser analisadas à luz do contexto bíblico mais amplo, a 

fim de se determinar qual seria a melhor postura da igreja perante o divórcio, 

motivado ou não pelo adultério, e a possibilidade de novo casamento. 

O tema desta pesquisa, portanto, é a atitude da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia (IASD) perante o adultério, o divórcio e o novo casamento, bem 

como a extensão do significado do sétimo mandamento do Decálogo.  

O Comentário Bíblico Adventista, analisando as declarações de Jesus a 

respeito do divórcio, explica:  

 

O Salvador declarou que o laço matrimonial era santo e 
imutável (ver Mt 5:31, 32; Mc 10:2-12; Lc 16:18). A ordem de 
Jesus não dá espaço para as muitas desculpas apresentadas 
para separação legal, aceitas pelos tribunais civis atualmente, 
tais como incompatibilidade, crueldade mental e outras de 
natureza mais trivial. [...] O divórcio não faz parte do plano de 
Deus para o casal. A única razão pela qual se permite o 
divórcio é o adultério. (Ver com. Mt 19:9) (NICHOL, 2014, p 
780, grifos nossos). 
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O Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia de 2015, no capítulo 7, 

intitulado ―Disciplina eclesiástica‖, normatiza os procedimentos que devem ser 

adotados em casos de faltas graves, envolvendo ou não o relacionamento 

conjugal. O capítulo 13 da mesma obra se refere especificamente aos 

procedimentos em relação ao matrimônio, envolvendo adultério, divórcio e 

novo casamento. 

O mesmo Manual inclui o pecado de adultério como motivo para 

disciplina eclesiástica (IASD, 2016, p. 64) e autoriza o divórcio e o novo 

casamento ao cônjuge que permaneceu fiel ao voto conjugal. Todavia, não 

requer nenhuma atitude disciplinar em relação ao divórcio não motivado por 

adultério, embora também não o recomende. Implicitamente, parece que 

ambas as partes ficam livres para o divórcio, porém sem novo casamento. 

Ainda segundo o Manual da Igreja, a disciplina eclesiástica tem o 

objetivo de restaurar o pecador e resguardar o bom nome da igreja. Quando 

aplicada, a disciplina se faz de duas formas: por voto de censura ou remoção; 

sendo esta última a medida extrema a ser tomada.  

Como tratar os divórcios precedidos ou não por estes pecados? O 

Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia argumenta que:  

 

A única base bíblica para o divórcio é o adultério — 
tradicionalmente, uma união sexual consumada de um cônjuge 
com alguém que não seja o cônjuge. Mais recentemente, tendo 
em mente a ambiguidade do termo porneia e a acusação de 
Cristo de pensamentos lascivos como ―adultério‖, outro 
comportamento foi considerado como fundamento bíblico para 
o divórcio: práticas homossexuais, perversão sexual e 
―indulgência persistente em relacionamentos íntimos‖ que pode 
ficar aquém do coito (RH, 13 fev. 1977) (ROCK, 2000, p. 737).  

 
Por outro lado, Kiss e Mueller (2015, p. 314) dizem: 

 
O casamento também pode entrar em crise e se desfazer por 
outros motivos correlatos ao sexo, tais como poligamia, 
comportamento homossexual do cônjuge, incesto, maus tratos 
dos filhos ou da mulher, envolvimento em pornografia etc. 
Embora nem todos os motivos justifiquem um divórcio, são 
elementos que criam dificuldades para os matrimônios, 
podendo levá-los à dissolução. 

 



16 
 

O Manual da Igreja, ao estabelecer o procedimento eclesiástico a ser 

adotado em caso de divórcio, precedido ou não por adultério, informa na 

primeira de suas cláusulas:  

 
1. Quando Jesus disse: ―Não o separe o homem‖, Ele 
estabeleceu uma regra de conduta para a Igreja sob a 
dispensação da graça, a qual deve transcender todas as 
legislações civis que vão além de sua interpretação da divina 
lei que governa as relações de casamento. Aqui Ele dá uma 
norma a qual Seus seguidores devem aderir mesmo quando as 
leis civis ou os costumes prevalecentes permitem maior 
liberdade (IASD, 2016, p. 162, grifos nossos). 

 

O item 6, no entanto, admite que situações adversas vividas pelo casal 

podem dificultar a plena obediência a essa norma estabelecida por Cristo. 

 

6. Reconhece-se que algumas vezes as relações matrimoniais 
se deterioram a tal ponto que é melhor para marido e mulher 
que se separem. ―Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o 
Senhor, que a mulher não se separe do marido (se, porém, ela 
vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com 
seu marido); e que o marido não se aparte da mulher‖ (1Co 
7:10, 11). Em muitos desses casos, a guarda dos filhos, o 
ajuste dos direitos de propriedade ou mesmo a proteção 
pessoal, podem tornar necessária uma mudança no status 
matrimonial. Em tais casos, em alguns países, podem ser 
permissível obter o que é conhecido como separação legal. 
Contudo, em algumas jurisdições só pode ser obtida por meio 
do divórcio (IASD, 2016, p. 163-164, grifos nossos). 

 
E continua: 

 
Uma separação ou divórcio que resulta de fatores como 
violência física ou em que não está envolvida a ―infidelidade ao 
voto matrimonial‖ (ver itens 1 e 2) não dá a nenhum dos 
cônjuges o direito bíblico de se casar novamente, a menos que 
no ínterim a outra parte se tenha casado novamente, haja 
cometido adultério, ou fornicação ou tenha morrido. Se um 
membro da igreja que se tenha assim divorciado se casar 
novamente sem essas bases bíblicas, deve ser removido do rol 
de membros; e a pessoa com quem se casar, se for membro 
da igreja, também deverá ser removida. (Ver p. 64-70) (IASD, 
2016, p. 164, grifos nossos). 

 
No capítulo 13 do Manual da Igreja (parte dele citado acima), a IASD 

tem como regra que o casal não deva se separar, obedecendo à declaração de 

Jesus: ―não separe‖ (Mt 19:6). Todavia, a igreja admite que em caso de 

transgressão do sétimo mandamento tal direito é assegurado, bem como 
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casar-se novamente. Em algumas situações tais como: ―abandono do crente 

por cônjuge incrédulo‖ (IASD, 2016, p. 163), ―violência física‖ e situações ―em 

que não está envolvida a ‗infidelidade conjugal‖ (IASD, 2016, p. 164), é 

admitido o divórcio, embora sem direito a novo casamento. 

Especificamente, poderiam casais alegar que ―as relações matrimoniais 

se deterioraram a tal ponto‖ que, embora não esteja ―envolvida a infidelidade 

ao voto conjugal‖, existem motivos bíblicos para romperem seus votos 

conjugais não havendo novo casamento? Daria este texto do Manual da Igreja 

margem a uma interpretação que autorizaria o divórcio de forma 

indiscriminada? Ao assim fazerem, estariam os divorciados, bem como a igreja, 

de acordo com o ensinamento de Cristo, ―não separe‖? Finalmente, o divórcio 

foi estabelecido por Deus ou é uma prática humana que teve que ser 

regulamentada na Bíblia Sagrada? 

Quando Paulo disse: ―Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case 

ou que se reconcilie com seu marido‖ (1Co 7:11), estaria ele oferecendo um 

novo estilo de vida com base no celibato? Ou estaria admitindo que a 

expressão ―não se case‖ seria uma consequência inevitável e temporânea 

resultante da desobediência ao mandamento de Cristo ―não separe‖? 

No que tange ao divórcio, Nunes (2015), em sua pesquisa desenvolvida 

no período de 2008 a 2012, envolvendo 2.333 pessoas na IASD brasileira, 

concluiu que mais de 70% dos entrevistados concordam total ou parcialmente 

que o adultério é o único motivo para o divórcio; cerca de 42% do total dos 

entrevistados pensa que a IASD deve rever sua posição quanto ao divórcio e 

aceitá-lo em outras situações além do adultério. Porém, cerca de 60% 

discordam total ou parcialmente que a igreja deva aceitar o divórcio em 

qualquer forma e o novo casamento. Além disso, a maioria dos entrevistados, 

cerca de 51%, discordam total ou parcialmente da remoção dos membros por 

se divorciarem e casarem-se novamente por outros motivos que não seja o 

adultério. É interessante notar que, nesse último dado, é maior o número dos 

que discordam total ou parcialmente da atitude da igreja do que os que 

concordam parcial ou totalmente. A pesquisa mostrou, ainda, que 

aproximadamente 58% dos entrevistados tiveram relações sexuais antes do 

casamento. 
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Deveria, por parte da igreja, haver alguma normatização quanto ao 

divórcio, sem um motivo bíblico que o justificasse, e quais seriam esses 

motivos? Quando Jesus disse ―não separe o homem‖ (Mt 19:6), qual a 

extensão e significado dessas palavras? Significariam apenas um conselho, um 

mandamento ou não mais que um ideal divino, impossível de ser alcançado em 

um mundo maculado pelo pecado? Como entender a cláusula de exceção 

estabelecida por Cristo no Evangelho de Mateus (Mt 5:32; 19:9), ―a não ser por 

relações sexuais ilícitas‖? 

No que tange aos pecados sexuais e à quebra do sétimo mandamento, 

qual a abrangência do termo porneia da cláusula de exceção, feita por Cristo, 

conforme Mateus? E qual sua relação com o mandamento ―não adulterarás‖? 

Como a igreja deve tratar os diferentes casos de quebra do sétimo 

mandamento, que poderiam abranger adultério, fornicação, incesto, pedofilia, 

homossexualidade, relação pré-marital e outros? Além disso, o sexo virtual 

poderia ser considerado perversão sexual, além das perversões já 

mencionadas no Manual da Igreja (IASD, 2016, p. 162-163)? E, como tal, 

poderia ser considerado motivo justo para o divórcio e novo casamento, 

entrando na cláusula de exceção? Como proceder diante da influência cada 

vez mais enraizada do pensamento social, pós-moderno e secular em relação 

ao relacionamento conjugal? 

 

1.1. Síntese da bibliografia fundamental 

A tese doutoral Teologia e Ética do Sexo Para Solteiros (MORAES, 

2000) ocupa lugar de destaque na presente pesquisa, por trazer a 

compreensão do casamento na teologia bíblica como uma aliança vitalícia. 

A tese doutoral ―Problemática do Divórcio na Igreja Adventista do Sétimo 

Dia no Brasil‖ (NUNES, 2012) traz valiosa contribuição por abordar 

cientificamente a questão do divórcio. 

A tese doutoral ―Matthew‘s Exception Clause in the Light of Canonical 

Criticism: A Case Study in Hermeneutics‖ (LABOSIER, 1990) também será 

amplamente utilizada, por contribuir com o estudo exegético de Mateus 19:9. 

O contexto em que o adultério é tratado na perícope de Marcos 10 é 

significativo e devidamente estudado por Carlos Camarena (2012).  
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 A literatura adventista é profícua acerca do tema do adultério, 

envolvendo ou não o novo casamento. Amin Rodor (2007) e Richard Davidson 

(2007b) tratam do motivo de rompimento conforme autorizado em 

Deuteronômio 24:1-4. Ranieri Sales (2007) lida mais especificamente com o 

adultério na Bíblia e a possibilidade ou não de novo casamento sem a quebra 

do voto matrimonial em dois artigos. Élbio Pereira (2007) focaliza textos de 

Ellen G. White acerca do divórcio e novo casamento. Esses autores, por 

estudarem de maneira abrangente o compromisso conjugal e a quebra dele, 

serão amplamente estudados. 

Os escritos de Ellen G. White a respeito de adultério, divórcio e novo 

casamento ocupam consideração especial nesta pesquisa; e todas as edições 

do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, publicadas até aqui, trarão 

valiosa contribuição para efeito da evolução da disciplina eclesiástica 

administrada em tais assuntos.  

 

1.2. Problemática da pesquisa 

A disciplina eclesiástica, por benéfica que possa ser para a igreja e os 

indivíduos, quando se trata de casos de adultério ou indiscrição moral, devido à 

complexidade e peculiaridades do assunto, pode suscitar diferentes 

interpretações das normas estabelecidas pela igreja. O Manual da Igreja 

declara: 

 

4. O cônjuge que violou o voto matrimonial (ver itens 1 e 2) 
estará sujeito à disciplina pela igreja local (ver p. 64-70). Se se 
arrependeu genuinamente, poderá ser posto sob censura por 
um tempo determinado em vez de ser removido do rol de 
membros da igreja. Se não deu evidências de completo e 
sincero arrependimento, deve ser removido do rol de membros. 
Em caso de violações que tenham trazido vergonha pública 
sobre a causa de Deus, a igreja, a fim de manter suas elevadas 
normas e seu bom nome, pode remover o indivíduo da lista de 
membros (IASD, 2016, p. 163, grifos nossos). 

  

Embora a Organização permita e respeite as decisões das igrejas locais, 

essas decisões não deveriam conflitar com as regras gerais de administração 

da disciplina eclesiástica. Como deve a igreja tratar com indivíduos que tenham 
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se envolvido com pecados sexuais e divórcio? As normatizações até aqui 

formuladas atendem ao contexto atual da vida conjugal? 

 

1.3. Hipóteses 

A presente pesquisa estabelece a hipótese de que o estudo cuidadoso 

do que as Escrituras dizem sobre o divórcio e os motivos que o justifiquem, 

bem como o significado da cláusula de exceção estabelecida por Cristo (:8:9), 

juntamente com um estudo do significado do sétimo mandamento do Decálogo 

(Êx 20:14), somados a uma verificação da abordagem de Ellen G. White acerca 

desse tema e a maneira como a IASD tem se posicionado ao longo de sua 

história, conforme explicitado nas diversas edições do Manual da Igreja poderá 

contribuir para formar uma atitude favorável para o exercício coeso da 

disciplina eclesiástica. Em resultado, a unidade na igreja local e no ministério 

pastoral será aprofundada, abrindo caminho para a compreensão e pregação 

do evangelho de forma mais eficaz no seio da família e da sociedade.  

 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo geral 

Esta pesquisa tem o propósito de desenvolver um estudo teológico 

sobre o adultério, o divórcio e o novo casamento conforme apresentados nas 

Escrituras Sagradas, bem como a forma de administração da disciplina 

eclesiástica que tais casos requerem no contexto contemporâneo da IASD. 

Para tanto, é realizado um estudo histórico no Manual da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia para compreender como essa denominação tem administrado a 

condução da disciplina eclesiástica em casos de divórcio e quebra do sétimo 

mandamento. Além disso, a presente tese estuda como Ellen G. White se 

referiu ao assunto do divórcio, seguido ou não de transgressão do sétimo 

mandamento, e sua conceituação a respeito deste mandamento. Finalmente, 

tem-se o propósito de pesquisar e ampliar conceituações teológicas e 

eclesiológicas para melhor facilitar a uniformidade de pensamento e ação 

nesse assunto tão controvertido. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

A presente pesquisa tem como um de seus propósitos específicos 

estudar o tema do divórcio no Antigo e no Novo Testamento. Em relação ao 

primeiro, buscar, a partir de Êxodo 20:14, o significado do mandamento que 

proíbe o adultério e sua normatização de modo especial no Antigo Testamento 

e seus reflexos no Novo Testamento. Em relação ao segundo, são analisadas 

de modo especial as declarações de Cristo e de Paulo acerca do assunto. Com 

isso, são avaliados contextos bíblicos nos quais ocorreu o pecado do adultério 

ou a prática do divórcio e quais orientações foram dadas por Deus em busca 

da solução. Finalmente, esta pesquisa tem o objetivo de estudar o 

desenvolvimento do tema da disciplina eclesiástica, com enfoque no sétimo 

mandamento da lei de Deus (Êx 20), ao longo da história administrativa da 

igreja, por meio das diversas edições do Manual da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, juntamente com os conselhos de Ellen G. White em diferentes casos de 

divórcio para ajudar a compor um modelo de atuação nesse assunto. 

 

1.5. Justificativa 

O risco de divergências ou equívocos nos procedimentos disciplinares 

em relação ao divórcio e à transgressão do sétimo mandamento dentro do 

ministério adventista pode trazer consequência diferentes daquela proposta 

pela Bíblia, ou seja, restauração. Ministros e igrejas podem ficar 

comprometidos de forma social, administrativa e até juridicamente, correndo o 

risco de se tornarem menos eficazes na pregação do evangelho. Em resultado, 

a pregação do evangelho pode sofrer atrasos e limitações, por exposições 

indevidas do nome de Cristo, em consequência do entendimento ou 

gerenciamento em tais assuntos. 

 

1.6. Relevância pessoal 

A partir de sua experiência pastoral, este pesquisador observa que há 

algumas situações cruciais para qualquer administrador eclesiástico. Uma 

delas é a disciplina eclesiástica, especialmente relacionada ao transgressor do 

sétimo mandamento. Ao tratarmos da disciplina eclesiástica de modo 

específico nos casos de adultério, há um risco elevado de desgaste, frustração 
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e erros. Por esta razão, esse assunto requer o máximo de cuidado, para não 

ferir as pessoas envolvidas e macular nelas a noção do amor de Cristo. Ao 

mesmo tempo, a liderança eclesiástica não pode deixar de preservar a 

integridade da igreja, com seus valores, princípios e normas, que prioriza a 

correção para a salvação dos seus membros.  

Ao longo de décadas, este pesquisador tem convivido com pessoas 

atingidas por esse pecado e visto que decisões divergentes ministerial e 

eclesiasticamente podem trazer perplexidade aos membros envolvidos e 

prejuízo à igreja, dificultando o cumprimento da missão. Soma-se a isso o 

acompanhamento de casais que viveram ou vivem o processo devastador do 

divórcio e as feridas causadas não só ao casal, mas também àqueles que 

estão ligados, direta ou indiretamente, a tais situações, tais como filhos, 

familiares, parentes, igreja e comunidade local. 

 

1.7.  Relevância ministerial 

A importância desta pesquisa dentro da esfera ministerial está no fato de 

possibilitar uma (re)visitação aos fundamentos bíblicos sobre adultério, divórcio 

e novo casamento, bem como a disciplina eclesiástica em tais situações, a fim 

de aprofundar aspectos teológicos da proposta da igreja sobre o tema e, 

consequentemente, procurar contribuir para uma atuação ainda mais precisa e 

uniforme acerca do assunto. 

 

1.8. Relação com a linha de pesquisa do curso 

Esta pesquisa busca contribuir com o ministério pastoral adventista ao 

enfatizar a coerência e unidade na administração da disciplina eclesiástica nos 

casos de quebra do sétimo mandamento e no tratamento com aqueles que se 

divorciam. Com isso, tem-se em vista a perspectiva de utilidade futura para 

pesquisas acadêmicas e ministeriais acerca do tema proposto. 

 

1.9. Metodologia 

A coordenação geral desta pesquisa é do Seminário Adventista Latino-

Americano de Teologia, responsável pelo programa de pós-graduação em 
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Teologia, localizado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus 

Engenheiro Coelho. 

A pesquisa utilizou uma abordagem histórico-sistemática. A metodologia 

teve foco diacrônico e sincrônico. Sincrônico com o texto bíblico e os escritos 

de Ellen White. Diacrônico na exploração do manual da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. Fez-se um estudo bibliográfico por meio de fontes disponíveis na 

biblioteca do UNASP e em outras bases de dados, inclusive dissertações de 

mestrado e teses doutorado, bem como o Centro de Pesquisas Ellen G. White 

da mesma instituição.  

Diferentes versões bíblicas foram utilizadas, além de teóricos sobre o 

tema, comentários, dicionários, e estudos exegéticos e hermenêuticos para 

entender os significados de termos bíblicos relacionados ao divórcio e à quebra 

do sétimo mandamento. Também está incluída pesquisa de textos escritos por 

Ellen G. White acerca do assunto, além de um estudo bibliográfico sobre o 

entendimento contemporâneo do significado da disciplina eclesiástica 

relacionada ao divórcio seguido ou não de adultério. Finalmente, se fará 

consultas ao Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todas as suas 

edições. 

 

1.9.1. Métodos 

A pesquisa está dividida em cinco capítulos. O capítulo 1 apresenta a 

introdução, problemática, objetivos e revisão bibliográfica, além de justificativa 

e metodologia aplicada que norteiam toda a pesquisa. 

No capítulo 2, desenvolveu-se um estudo de textos bíblicos que 

abordam os temas de adultério, divórcio, novo casamento e disciplina 

eclesiástica no Antigo Testamento. Os principais textos estudados foram Êxodo 

20-22; Gênesis 38; Levítico 18–20; Deuteronômio 22:13-30; 24:1-4; 2 Samuel 

11:4-5; Esdras 9–10; Isaías 50:1; Jeremias 3; Ezequiel 16; 23; Oseias e 

Malaquias 2. 

No capítulo 3, foi feito um estudo de textos bíblicos que abordam os 

temas de adultério, divórcio, novo casamento e disciplina eclesiástica no Novo 

Testamento, sendo tomados como principais textos Mateus 5:27-32; 19:1-12; 
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Marcos 10:1-12; Lucas 16:18, João 4; 1 Coríntios 5:1-5; 7:10-15; 2 Coríntios 2: 

5-7. 

No capítulo 4, pesquisou-se sobre divórcio e adultério nos escritos de 

Ellen G. White, de modo especial, no trato com pessoas que se envolveram 

com tais dificuldades.  

No capítulo 5, verificou-se a evolução da disciplina eclesiástica para 

casos de divórcio e adultério e impurezas sexuais nas sucessivas edições do 

Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde sua primeira edição.  

Finalmente, o capítulo 6 apresenta o resumo e conclusão da pesquisa.   
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2 ADULTÉRIO, DIVÓRCIO, NOVO CASAMENTO E DISCIPLINA ECLESIÁSTICA NO 

ANTIGO TESTAMENTO 

 

Os desvios do propósito divino para a vida conjugal são perceptíveis 

desde a entrada do pecado no mundo. Desde os tempos mais antigos 

mencionados na Bíblia, até entre os filhos de Deus se percebeu o descaso com 

o voto conjugal estabelecido na criação do homem e da mulher (Gn 2:21-24). 

Pecados relacionados ao casamento, como bigamia, poligamia, adultério 

e prostituição, bem como perversões sexuais, são mencionados no Livro 

sagrado. A Bíblia não apenas descreve tais pecados, mas suas consequências, 

bem como a atitude divina em relação a eles.  

 O Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia define o casamento 

como uma relação que envolve sete princípios: 1) unidade, envolvendo união 

física, psicológica e espiritual; 2) independência, isto é, deixar pai e mãe e se 

unir à sua mulher; 3) endogamia (unidade religiosa); 4) monogamia; 5) 

permanência; 6) privacidade (sem interferência de familiares ou terceiros); 7) 

exclusividade, a relação entre um homem e uma mulher, numa permanência e 

mútua, sendo propriedade mútua e senso de pertencimento (ROCK, 2011, p. 

808). 

Conforme Roy Gane (2001, p. 35), a relação conjugal foi estabelecida no 

Éden, com base em quatro princípios: permanência, heterosexualidade, 

monogamia e intra-humana.  

1. A relação conjugal é permanente, ou seja, o compromisso conjugal é 

válido enquanto ambos viverem. O recasamento não recebe uma avaliação 

negativa por parte de Deus após a morte do cônjuge, pois não viola os 

princípios da monogamina, heterosexualidade, permanência e entre humanos. 

O divórcio e o novo casamento, no entanto, violam a permanência. Portanto, 

essa prática é vista negativamente por Deus, mas não em certas 

circunstâncias, nas quais ela é regulamentada, principalmente para o benefício 

das mulheres envolvidas, a fim de diminuir seus efeitos malignos (Dt 24:1-4). 

Atitudes heterossexuais fora da reção conjugal tais como adultério, relações 

pré-maritais, estupro e prostitutição recebem avaliações negativas e punições 

com diferentes graus.  
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2. A heterosexualidade, implicando que a homossexualidade é 

condenada por Deus e considerada abominação, punível com pena capital (Lv 

18:22; 20:13).  

3. A relação conjugal deve ser monogâmica, isto é, a multiplicação de 

parceiros matrimoniais de um ou outro sexo não deve ser orientada. Na cultura 

do Antigo Oriente Médio, era o lado feminino que era multiplicado. Embora a 

poligamia viole o princípio monogâmico, não viola o princípio da permanência. 

Ainda que tolerada no Antigo Testamento, essa prática foi regulamentada, 

principalmente para o benefício das mulheres envolvidas, a fim de atenuar os 

seus piores efeitos (veja, por exemplo, Êx 21:10-11; Lv 18:18; Dt 21:15-17).  

4. Entre os seres-humanos, indicando que a zoofilia também é 

condenada por Deus e punida no AT com pena capital (Lv 18:23; 20:15-16). 

Nesta mesma obra, Gane define aspectos que podem demonstrar a 

perda do ideal divino para o casamento. Assim, temos distorções do plano 

divino tais como: homossexualidade, poligamia, adultério, relações pré-

maritais, estupro, fornicação, prostituição e zoofillia. 

Neste sentido o autor sintetiza seu entendimento como um padrão que 

emerge do AT e que pode ser resumido da seguinte forma: 

1. Em situações nas quais as relações heterossexuais entre os seres 

humanos estão em causa, a violação da permanência ou monogamia é 

tolerada sem penalidade, embora restrita, mas as práticas que não apenas 

violam a permanência, mas também ocorrem fora do casamento, incorrem em 

penalidades. 

 2. As relações sexuais com outros parceiros que não sejam seres 

humanos do sexo oposto são categoricamente condenadas e incorrem na pena 

de morte (Lv 20:13, 15-16).  

Além dessas práticas, o autor menciona o casamento incestuoso, que 

não viola os quatro aspectos do ideal divino mencionados acima, mas outro 

aspecto necessariamente introduzido no curso da degeneração humana: os 

cônjuges não podem ser parentes próximos (Lv 18:6-18; 20:17-21), exceto no 

caso do casamento por levirato. (Dt 25:5-6; Gn 38:8-10) (GANE, 2001, p. 36-

37). 
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2.1. Definição de pecado de adultério 

Há divergência entre autores se o pecado de adultério citado em Êxodo 

20:14 se refere também a relações sexuais pré-maritais (MORAES, 2001, p. 

28). Segundo o Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, as palavras 

hebraicas e gregas para adultério descrevem a relação especificamente sexual 

de uma pessoa casada com alguém que não lhe seja o cônjuge legal 

(NEUFELD, 2016, p. 27, grifos nossos). 

Comentando sobre o significado da palavra adultério, Péter-Contesse e 

Ellington (1992, p. 306) alegam que adultério não se trata de sexo pré-marital 

em que nem o homem nem a mulher estão casados, mas sim quando há 

quebra do voto matrimonial. 

O Comentário Bíblico Adventista é mais abrangente na definição do 

termo ao mencionar que o sétimo mandamento da lei de Deus se refere à 

proibição do ato adúltero, que envolve não somente o adultério em si, como 

definido acima, mas também ―fornicação e impureza de qualquer tipo, em 

atitude, palavra e pensamento‖ (NICHOL, 2011, p. 651). 

Concordando com esse entendimento e o ampliando seu sentido, outro 

autor associa Êxodo 20:14 a Mateus 5:27-30:  

  
A fidelidade envolve, entre outras coisas, não buscar 
experiências sexuais fora do casamento; não permitir a 
atratividade do sexo oposto para se tornar fantasia deliberada 
de intimidade em nossa mente; repelir pensamentos de luxúria 
ou perversão sexual e recusando-se a ser sexualmente 
estimulado por livros eróticos, filmes ou revistas; tratar nosso 
cônjuge como o objeto de nosso amor e romance mais do que 
como meio de gratificação sexual [...]. (BACCHIOCCHI, 2001, 
p. 4). 

 
2.2. Termos bíblicos no Antigo Testamento para adultério e fornicação 

A palavra hebraica usada para adultério em Êxodo 20:14 é na‟ap. O 

Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento menciona que a raiz 

da palavra ni‟up aparece também em Ezequiel 23:43 e Jeremias 13:27, ou 

na‟apûp (somente em Os 2:4), ―se refere a uma relação extraconjugal com 

esposa de outro homem ou prometida a ele‖. Podendo relacionar essa raiz a 

outra raiz hebraica, zanah, que também se refere a relações heterossexuais 

ilícitas, não implicando necessariamente na violação dos votos matrimoniais, 
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ou com o substantivo nokrîyâ, referindo-se a uma mulher estrangeira em 

posição social inferior como em Provérbios 5:20 (uma prostituta) (COPPES, 

1998, p. 902). 

Ainda tratando sobre a raiz da palavra adultério, o Léxico Hebraico e 

Aramaico do Antigo Testamento demonstra que a palavra ni‟up tem que ver 

com um homem que se envolve com a esposa ou noiva de outro. Sendo 

também usada para referir-se, de modo metafórico, à prática da idolatria em 

Jeremias 3:9 ou a homens adúlteros (Jr 9:2). É usada também no sentido de 

cometimento de adultério (Jr 13:27) ou como em Oseias 2:4; 4:13, com 

referência às marcas do adultério e a mulheres adúlteras (HOLLADAY, 2010, p. 

317-318). 

Ainda outro autor, tratando da discussão de fornicação em Atos 15, 

menciona categoricamente que o termo que aparece em Êxodo 20:14 se refere 

a adultério e não fornicação, ou seja, o equivalente a moicheia no NT. Ele 

assim se refere: ―[...] visto que os Dez Mandamentos usam o verbo moicheuō 

[...]‖ (MUELLER, 2018, p. 4). 

Outra palavra usada para transgressões sexuais, no hebraico, é zanah, 

a qual não é usada necessariamente para adultério. Essa palavra aparece pela 

primeira vez na Bíblia em Gênesis 34:31, referindo-se a Diná, que fora ultrajada 

por Siquém, filho de Hamor, por quem seus irmãos se vingaram, diante da 

possibilidade de ela ser considerada uma prostituta (zanah). A palavra zanah 

não é usada necessariamente para quebra de voto matrimonial, tal como em 

Gênesis 38:24, quando Tamar fingiu ser uma prostituta. 

A palavra zanah tem o sentido de cometer fornicação ou prostituição 

(BROWN; SAMUEL; CHARLES, 1977, p. 275).  

Essa palavra é usada também para prostituição cultural como em Isaías 

23:17; Ezequiel 16:17; Êxodo 34:16; ou se referindo a homens e mulheres 

pagãos (Os 4:13); ou mesmo o incentivo à prática da prostituição (Os 4:10); e 

infidelidade para com Deus (Nm 14:33); ou simplesmente prostituição (Jr 3:2). 

(HOLLADAY, 2010, p. 126-127).  

De acordo com o software Bible Works 6 (2003), esse termo teria o 

seguinte significado: 1) cometer fornicação, ser uma prostituta. Origem: uma 

raiz primitiva [altamente alimentada e, portanto, devassa]. a mesma fonte 

apresenta os diferentes usos do termo: 
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1) (Qal) a) ser uma prostituta, agir como uma 
prostituta, cometer fornicação;  
b) cometer adultério;  
c) ser uma prostituta de culto;  
d) infiel (a Deus) (fig.). 

2) (Pual) brincar de prostituta 

3) (Hifil) a) causar cometer adultério; 
b) forçar a prostituição;  
c) a cometer fornicação. 

 

Outro autor, após informar que a palavra zanah normalmente se refere a 

mulheres, destaca a diferença entre as duas palavras zanah e na‟ap: 

 
Existem certas distinções entre zanah e a raiz paralela na‟ap, 
―cometer adultério‖. Na‟ap normalmente se refere a homens e 
não a mulheres, indicando relações sexuais entre uma pessoa 
casada e qualquer outra pessoa que não o seu cônjuge (Lv 
20:10). As duas palavras aparecem num contraste significativo 
em Oseias 4:13-14, onde as ―filhas‖ se prostituem (zanah) e as 
noras adulteram (na‟ap). Poucas vezes a mulher com quem o 
ato é cometido é definitivamente identificada como mulher 
casada (Lv 20:10; Jr 29:23). [...] Na‟ap não é usada para 
designar prostituta profissional (COPPES, 1998, p. 398-399). 

 
Spence (1910, p. 312) entende que o pecado de adultério é aplicável 

tanto ao homem quanto à mulher. Os termos usados no AT para designar 

relações sexuais ilícitas são: 

Nāʾap, ָנַאף (raiz primitiva). Usado tanto para adultério no sentido literal 

quanto metaforicamente.1 

Zanah, ָזָנה (raiz primitiva). Usado para prostituição ou o pecado sexual, 

bem como para idolatria.2  

                                            
1
 O sétimo mandamento proíbe o adultério (nāʾap; Êx 20:14; Dt 5:18). Essa proibição é repetida 

várias vezes no AT (Jr 29:23; Ml 3:5), e Provérbios apresenta o pecado como loucura (Pv 6:32). 

Foi metaforicamente denominada adultério (Jr 3:8-9), especialmente em Ezequiel (por ex., Ez 

16:1-63; 23:1-49) e Oseias. O particípio de nāʾap é usado para ―adúltero‖ (Jó 24:15; Sl 50:18; Jr 

9:2) e ―adúltera‖ (Pv 30:20; Ez 16:32; Os 3:1).  

2
 Em vários casos, zānâ refere-se estritamente à prostituição, sexo para pagamento (Gn 38:15; 

Dt 23:18; Jl 3:3) ou algo que equivale a tanto (Gn 34:31). No entanto, qualquer má conduta 

sexual de uma mulher pode ser equiparada a ―prostituir-se‖ (zānâ; Dt 22:21), especialmente 

adultério (Pv 6:26; 23:27; Os 3:3), e zānâ muitas vezes se refere metaforicamente a 

desobedecer à aliança de Deus, adorando outros deuses (Êx 34:15-16; Jz 2:17; Jr 5:7; Os 

4:12-15) ou cometer outras práticas ilícitas, como consultar médiuns (Lv 20:6). Por vezes, 

infidelidade a Deus indicada pelo zānâ parece ser uma infidelidade geral (Sl 73:27; 106:39; Is 

1:21) ou exploração econômica (Is 23:15-17; no 3:4). Israel é acusado das formas mais 
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Gabrielson (2014) apresenta outros termos: 

Zār (זר) – estranho ou estrangeiro, normalmente aplicado quando usado 

para pecado sexual, usado em Provérbios (2:16) a um homem tendo relações 

com uma mulher estrangeira, sendo também aplicável à idolatria, no sentido de 

um deus estranho sendo adorado (Sl 44:20; Is 17:10).  

Nokrî (ָנְכִרי) – estranho, estrangeiro. Normalmente descreve uma pessoa 

ou terra estrangeira, ou alguém estrangeiro entre o povo. Mas Provérbios 2:16 

aplica esse termo à mulher adúltera chamando-a de mulher estrangeira.   

Māʿal (ָמַעל) – ato de infidelidade. Refere-se a uma violação de 

compromisso como em Números 5:6, ou à idolatria como infidelidade a Deus 

(1Cr 5:25).  

Sāṭâ (ָשָטה) – desviar, normalmente aplicável ao adultério em forma de 

eufemismo (Nm 5:12, 19-20, 29; Pv. 7:25). 

Abaixo inserimos tabela com os dois principais termos usados no AT e 

no NT para se referir ao adultério e à prostituição (fornicação), conforme o 

entendimento de Larry Richards, que, embora limitada, pode auxiliar no 

entendimento na diferenciação no uso dos termos nas Escrituras Sagradas 

(LANEY et al., 1990, p. 230). 

 

 Adultério Prostituição 

(fornicação) 

Antigo Testamento nāʾap Zānâ 

Novo Testamento Moicheia Porneia 

Diferenças Normalmente refere-se 
a homens. 
Relações com pessoas 
casadas, não esposa. 
Não uma prostituta 
profissional. 
Pena de morte 
apropriada. 

Normalmente refere-se 
a mulheres. 
Relações fora do 
casamento. 
Frequentemente 
prostituta profissional. 
Pena de morte não 
apropriada. 

                                                                                                                                
deformadas de prostituição espiritual (Ez 16:33-34; Mq 1:7). Uma prostituta é referida com o 

particípio feminino de zānâ, ֹזָנה (zōnâ), em vez de um substantivo separado (por ex., Js 2:1; Jz 

11:1; 1Rs 3:16). ―Prostituição‖, com as mesmas nuances, é denotada pelo substantivo 

masculino ָזנּון (zānûn; Gen 38:24; 2Rs 9:22), o ּותְזנ  feminino (zĕnût; Nm 14:33; Os 6:10), e o 

 .feminino (taznût; Ez 16:15, 20; 23:7-8) (GABRIELSON, 2014) ַתְזנּות
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Similaridades Ambos proibidos por Deus. 
Ambos são usados figurativamente para 
representar a infidelidade espiritual e moral do 
povo de Deus. 
Ambos, mérito e vontade, recebem a punição 
divina. 

 

2.3. Na Septuaginta 

Mueller (2018, p. 1-2), analisando as palavras usadas no AT e que 

normalmente são traduzidas por porneia na Septuaginta, demonstra que a raiz 

da palavra grega porn é encontrada aproximadamente 147 vezes nos livros da 

LXX e que é usada de forma simbólica e significa afastar-se do Senhor e 

envolver-se na idolatria. Por exemplo, em Jeremias 31:1-10, os reinos do Norte 

e do Sul são acusados de se prostituírem com seus amantes, em vez de serem 

fiéis ao Senhor.  

Ele dá exemplos de uso no sentido literal. Tamar se comportou como 

uma prostituta (Gn 38:13-24). Enquanto viúva, teve relações sexuais com um 

homem – neste caso com seu sogro – e isso foi considerado fornicação. Filhas 

não deviam ser prostituídas por seus pais, que foram advertidos contra a 

fornicação (Lv 19:29; 21:9). Em Sitim, os israelitas tiveram relações sexuais 

com as mulheres de Moabe, o que é chamado de fornicação (Nm 25:1).  

Outro caso é apresentado em Deuteronômio 22:13-21. Um marido 

descobre que sua esposa não era virgem quando do casamento, e a mesma 

raiz da palavra porn [zanah] é usada (Dt 22:21). Obviamente, esse é um caso 

de sexo antes do casamento descrito com o termo ―fornicação‖. A punição é a 

morte por apedrejamento. O mesmo autor nota ainda que Deuteronômio 23:17 

adverte as filhas e filhos de Israel a não trabalharem com prostituição. Porém, 

neste caso, o termo que aparece é qadesh, embora o termo normalmente para 

prostituição seja zanah, e informa que, em Oseias 2:2-7, a experiência conjugal 

do profeta se torna uma ilustração da experiência de Deus com seu povo. Em 

Oseias 2:2, a prostituição e o adultério são encontrados em paralelismo. Ao 

cometer prostituição, uma mulher casada também comete adultério. O mesmo 

autor demonstra ainda que em Ezequiel, embora a palavra seja usada com um 

significado simbólico, a prostituição é adultério. Jerusalém prostituiu-se e 

cometeu adultério contra Deus, o marido. Israel e Judá são retratadas como as 
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duas esposas de Deus (embora derivem de um mesmo reino), chamadas de 

Oolá e Oolibá, ao multiplicarem suas prostituições; com isso, cometeram 

adultério.  

Por fim, Mueller informa que em Isaías 57:3, os termos adúltero e 

prostituta estão colocados em paralelo, e que eles podem ser usados de forma 

intercambiável, se o gênero for ajustado, apenas para evitar a duplicação de 

um termo. Outro autor informa que: ―A LXX usa porneia para traduzir o 

hebraico zenut [zanah] usado para imoralidade‖ (INSTONE-BREWER, 2002b, 

p. 146, grifos nossos). 

 

2.4. Divórcio 

Acerca do divórcio, Laney (1981, p. 29) entende que Deus estabeleceu o 

casamento no Éden e não partiu dEle a instituição do divórcio: ―Divórcio é uma 

‗criação humana‘, não ordenado por Deus, e reflete a rejeição do homem 

pecador do plano original de Deus para o casamento.‖ 

Tratando sob a perspectiva do AT, Frymer-Kenski (2003, p. 1.010-1.011, 

grifos nossos) assim descreve a respeito do divórcio: 

O divórcio não é mencionado no Livro da Aliança, que quase 
não tem lei marital. Deuteronômio presume o divórcio e uma 
carta de divórcio (seper keritût). Jeremias prediz que a adúltera 
Israel obterá uma carta de divórcio (Jr 3:8) e Deutero-Isaías 
aponta para sua ausência como um sinal de que Israel 
realmente não se divorciou (Is 50:1-2). Deuteronômio menciona 
duas razões para o divórcio: o marido pode encontrar algo 
errado (‟erwat dabar) com sua esposa ou ele pode ―odiá-la‖. A 
lei, que trata do novo casamento, não fornece detalhes, mas 
parece que no divórcio por justa causa, o marido manteria o 
dote e o preço da noiva; se ele se divorciou dela sem justa 
causa, porque ele simplesmente a ―odiava‖, ela iria embora 
com seu dote e o preço da noiva (Dt 24:1-3). Deuteronômio 
nega aos homens o direito de se divorciar de suas esposas em 
certas circunstâncias: (a) Um homem que acusou falsamente 
sua noiva de não ser virgem (Dt 22:19). (b) O homem que 
seduz uma virgem não noiva, paga o preço da noiva e não 
pode divorciar-se dela (Dt 22:29). Ele abusou dela (‟innah) por 
não se casar com ela adequadamente.  

 
No que tange ao retorno ao ex-marido, no AT, o autor declara: 
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Um homem não pode se casar novamente com uma esposa de 
quem se divorciou depois que ela se divorciou ou ficou viúva de 
um segundo marido. Deuteronômio não permite que um 
homem se case novamente com sua esposa após se divorciar 
dela por justa causa (erwat dabar), e ela se casou com outro 
homem, e ficou livre novamente quando o segundo marido 
morreu ou se divorciou dela sem motivo (―ele a odiava‖): ela foi 
contaminada (huttamma‟ah) e seria uma abominação (to‟ebah: 
Dt 24:1-4). A razão para esta proibição em particular pode ser 
econômica – um marido, tendo guardado seu primeiro dote e o 
preço da noiva quando se divorciou dela por justa causa, não 
deve ser autorizado a adquirir o segundo dote e o preço da 
noiva, que ela manteve quando ficou viúva ou se divorciou sem 
justa causa. A linguagem abominação e contaminação 
apontam para a proibição de todos esses casos de novo 
casamento, uma opinião expressa por Jeremias, que pergunta 
se o primeiro marido pode se casar novamente com sua ex-
mulher após um casamento intermediário com outro marido e 
responde que tal ação poluiria a terra (Jr 3:1) (FRYMER-
KENSKI, 2003, p. 1.011). 

 
 

 A questão do divórcio avança nos tempos bíblicos para além dos dias 

de Moisés. ―Esta lei do divórcio é citada e aplicada didaticamente em Jeremias 

3:1‖ (DRIVER, 1896, p. 270).  

No texto de Jeremias 3:6-9, de forma concomitante, vemos o uso das 

diversas palavras hebraicas para relações sexuais ilícitas, bem como os termos 

para repúdio e divórcio: ―Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o 

que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto, e debaixo de toda a árvore 

verde, e ali andou prostituindo-se [zanah]. E Eu disse: Depois que fizer tudo 

isto, voltará para Mim; mas não voltou; e viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi 

que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério [na‟ap] a rebelde Israel, 

a despedi [shalah], e lhe dei a sua carta de divórcio [sefer keritut], que a 

aleivosa Judá, sua irmã, não temeu; mas se foi e ela mesma se prostituiu 

[zanah].‖ 

Em Isaías 50:1, a carta de divórcio (sefer keritut) é citada e demonstrava 

o repúdio (shalah) (DAVIDSON, 2015, p. 227). 

O repúdio nem sempre era resultado da prostituição. Como exemplo, a 

filha de um sacerdote, ao se prostituir, deveria ser morta (Lv 21:9). Porém, se a 

filha de um sacerdote fosse repudiada (obviamente sem prostituir-se, conforme 

citado acima), podia ser acolhida na casa do pai (Lv 22:13).  
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Por outro lado, segundo Evans (1997, p. 29), ―Deus nunca ordenou o 

divórcio‖. Nas leis hebraicas, Deus não instituiu o divórcio, mas possivelmente 

o tolerou e restringiu, levando em conta as imperfeições da natureza humana, 

estabelecendo regulamentos. Como exemplo, Deuteronômio 24:1-4 ―aborda 

uma situação tão específica que provavelmente já estava ocorrendo entre 

Israel no deserto‖ (SCACEWATER, 2012, p. 65).  

A fim de impedir o seu abuso, havia ao menos três requisitos para a 

confecção do documento de divórcio: ―Um fundamento definitivo e substancial 

deve ser alegado; deve ser elaborado um instrumento jurídico adequado; e o 

caso [...] deve ser interposto ante algum funcionário público‖ (DRIVER, 1896, p. 

272).  

O impedimento de novo casamento com o mesmo marido, citado em 

Deuteronômio 24:1-4, provavelmente não se aplicava a algumas situações 

mencionadas na Bíblia como as de Davi e de Sansão. Davi não despediu Mical 

para que pudesse se casar com outra (1Sm 25:44); nem Sansão também o fez 

(Jz 14:20–15:1-2), provavelmente porque esses casamentos ―foram desfeitos 

por descrentes‖ (DAVIDSON, 2015, p. 237).  

Hugenberg vê outra situação que impediria a esposa de voltar ao seu 

primeiro marido, que seria a questão financeira. Ele cita Westbrook,3 ao 

assumir uma lei na qual um marido incorre em uma penalidade financeira 

substancial se ele se divorciar de sua esposa meramente com base na 

aversão). Westbrook enfatiza a distinção entre o tipo de divórcio que encerra o 

primeiro casamento (baseado na descoberta de ―alguma indecência‖ na 

esposa) e aquele que termina o segundo (baseado no fato de o marido não 

gostar). Mais à frente, Westbrook observa que deve haver algum fator, até 

então negligenciado, que conta para o emparelhamento notável do segundo 

divórcio com a morte. Sobre esse fator, Westbrook supõe que seria o benefício 

financeiro para a mulher que resultaria da morte de seu marido ou daquele tipo 

particular de divórcio.  

Quanto à legislação do divórcio no AT, assim se referiu outro autor de 

forma enfática:  

                                            
3
 Raymond Westbrook, ―The Prohibition on Restoration of Marriage in Deuteronomy 24: 1-4‖, 

em Studies in Blble 1986: Scripta Hierosolymitana, Publications of the Hebrew University 

Jerusalem, v. 31, ed. S. Japhet (Jerusalém: Magnes, 1986), p. 387-405. 
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Apesar das inúmeras ocorrências de termos hebraicos 
referentes ao divórcio no AT, o fato surpreendente é que o AT 
não contém legislação em que o divórcio seja prescrito! O 
divórcio é tolerado, concedido, permitido, mas nunca ordenado, 
elogiado ou aprovado pela legislação divina (DAVIDSON, 2011, 

p. 1, grifos nossos). 
 

2.5. Termos para divórcio no Antigo Testamento 

Davidson (2015, p. 238-239) esclarece que existem ao menos seis 

palavras para possíveis referências ao divórcio no AT conforme tabela abaixo: 

  

Shalah ―mandar embora‖, 

―divorciar-se‖,  

Piel (intensivo) – Gn 

21:14; Dt 21:14; 22:19; 

24:1,3,4; Is 50:1; Jr 

3:1,8; Ml 2:16 

Garash ―rejeitar, banir, divorciar-

se‖ 

Piel (intensivo) – Gn 

21:10; 

Qal (passivo) – Lv 21:7, 

14; 22:13; Nm 30:9; Ez 

44:22 

sefer keritut ―termo de repúdio ou 

divórcio‖ 

Dt 24:1, 3; Is 50:1; Jr 

3:8 

Yatsa ―despedir, divorciar-se‖ Hifil (causativo) – Ed 

10:3, 19 

Badal ―separar-se‖, ―divorciar-

se‖ 

Nifal (passivo/reflexivo) 

– Ed 10:11 

Badag ―tratar traiçoeiramente‖, 

ser desleal, ―divorciar-

se‖ 

Qal (ativo simples) – Ml 

2:14, 15, 16 

 

Shālaḥ (ָשַלח): eu envie, mande embora, deixe ir (AUSTEL, 1999, p. 927). 

 Swanson (1997) destaca que essa palavra para divórcio é usada 

formalmente em Deuteronômio para se referir a mandar embora, no sentido de 

não mais estar em um relacionamento de casamento socialmente reconhecido 

(Dt 21:14). 
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Para Davidson (2007a, p. 394), shalah (no piel) é equivalente, em todo o 

AT, a um termo técnico para divórcio‖. Segundo McCaulley (2014), esse verbo 

se refere ao ato de mandar embora. Em casos limitados, pode descrever o ato 

de libertar alguém.  

Uma definição mais ampla dessa palavra encontramos em Strong, que 

define como uma raiz primitiva, tendo 847 ocorrências; mais especificamente 

(no piel) para ―ser expulso‖‖, ser afastado‖, ―ser divorciado‖, ―ser impelido‖; e no 

(no hifil) ―enviar‖ (STRONG, 1995). Austel, dentre os diversos significados para 

essa palavra, apresenta o sentido de mandar embora, justamente em alguns 

textos do AT que tratam do divórcio. 

 
O significado de ―mandar embora‖ [shalah] é geralmente 
encontrado no Piel e é visto em Gênesis 12:20; 18:16. Gênesis 
3:23 claramente envolve uma expulsão e, em Jeremias 28:16, 
o significado envolve a morte. O divórcio é um afastamento da 
esposa (Dt 22:19, 29; Is 50: 1) (AUSTEL, 1999, p. 2.394). 

 
Na LXX, tanto em Deuteronômio 24:1-4 quanto em Malaquias 2:16 é 

traduzido como ἐμαπνζηνιή (exapostolē), ―mandando embora; expulsão‖ 

(HOOGENDYK, 2012). As demais palavras com suas cognatas, como 

ἀπνζηέιιω (apostellō), têm o sentido de enviar, tal como enviar para fazer 

alguma coisa; enviar uma mensagem. Essa é a tradução usual da LXX de ָשַלח 

(shalah, ―enviar‖). 

Outro autor informa que esse termo aparece no NT principalmente nos 

Evangelhos e no livro de Atos. Jesus fala de ser enviado (apostellō) ou 

comissionado pelo Pai (Mt 10:40; Lc 10:16). Ele, por sua vez, envia discípulos 

(apostelos) selecionados (Mt 10: 5, 16; Mc 3:14; Lc 10: 3), que são assim 

chamados apóstolos (por ex., Mc 3:14); a palavra grega ἀπόζηνινο (apostolos, 

―apóstolo‖) deriva desse verbo e significa ―um enviado‖ (SIMMONS, 2014). 

Por outro lado, antagonicamente, em sua pesquisa do significado de 

shalah que aparece em algumas versões vertida para divórcio, Knight (2010) 

demonstra ser um tanto irrazoável essa tradução (a New International Version 

é uma das versões que assim o fazem). Ainda nesse breve estudo, depois de 

haver informado que שלח (shalah) aparece no AT 848 vezes, em 791 versos, o 

autor menciona que pode ser encontrada em 28 dos 39 livros do AT. Ele tem 

seu foco não em cada uso do AT, mas nas passagens onde a NIV escolheu 
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―divórcio‖ como tradução, como em Deuteronômio 22:19, 29; 24:4; 1 Crônicas 

8:8; Jeremias 3:1 e Malaquias 2:16.  

Se a palavra שלח é traduzida, legitimamente, como ―enviar (para longe)‖ 

(ou em alguma forma semelhante) centenas de vezes no AT, o que pode 

justificar que seja traduzido como ―divórcio‖ nessas poucas ocasiões? Parece 

óbvio em Deuteronômio 24:4 e Jeremias 3:1 que a mulher mencionada foi 

divorciada através do processo de três passos delineados em Deuteronômio 

24, e que שלח, ou ―enviar para longe‖, representa nesses contextos todo o 

processo. Mas, certamente esse é um uso metonímico de שלח e não muda o 

significado da palavra.  

No entanto, em Deuteronômio 22, a proibição contra os homens injustos 

é mais forte do que meramente proscrevendo divórcio. Na verdade, no primeiro 

caso, se a mulher fosse culpada de relação pré-marital, ela seria condenada ao 

apedrejamento. Se fosse culpada, e não apedrejada, seria mandada embora 

sem o divórcio. Se provada inocência, o homem nunca poderia mandá-la 

embora (com ou sem o divórcio). O texto de 1 Crônicas 8:8 não tem 

absolutamente nenhum contexto, e não se aplica a qualquer tradução. É 

possível que a situação esteja se referindo a um ―envio (para longe)‖ de 

esposas estrangeiras.  

Finalmente, Malaquias 2:16 faz mais sentido se Deus está zangado com 

os homens pelo envio de suas esposas e roubá-las do privilégio de um divórcio 

legítimo. Um divórcio legítimo sempre incluiu a permissão para a mulher se 

casar novamente, e para o retorno de seu dote e seu ketubah. Portanto, a 

conclusão da questão não é justificar a tradução de שלח como ―enviar para 

longe‖. O ônus de tal justificação está sobre aqueles que insistem 

desnecessariamente e inexatamente em introduzir a palavra ―divórcio‖ como 

significado de שלח (KNIGHT, 2010, p. 32-38). Além desses textos, o autor 

menciona o uso de שלח em Gênesis 3:22-23, onde ocorre pela primeira vez, e 

em Gênesis 21:9-14, onde Abraão manda Sara enviar Hagar para longe, o que 

na verdade não parece configurar divórcio. O argumento principal, segundo 

Knight, está o fato de Hagar não ser uma esposa legítima. 

Por fim, no que tange ao uso dessa palavra, tanto na LXX quanto por 

Jesus, ele diz: 
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Alguns exegetas veem um significado teológico especial na 
forma como o AT usa שלח. Eles entendem isso como a palavra 
principal para o comissionamento do profeta. Eles reforçam tal 
entendimento apontando que שלח é traduzido na Septuaginta 
principalmente pelo grego ap νζηέιιω, que aparece no NT 
como um verbo , mas também como o cognato de ἀπόζηνινο. 
Curiosamente, quando Jesus Se refere ao ensinamento de 
Deuteronômio 24 no Sermão da Montanha , Ele (ou Mateus ) 
usa a palavra grega ap νιύω como שלח significando 
simplesmente ―mandar embora‖ (Mt 5:31-32) (KNIGHT, 2010), 
p. 36). 

 
Garash (ָגַרש): divorciada, isto é, relativa à dissolução do vínculo 

matrimonial (Lv 21:7, 14; 22:13; Nm 30:10; Ez 44:22) (SWANSON, 1997). 

 Keritut (ְכִריתּות). Segundo Smick (1999, p. 456-457), o significado dessa 

palavra é assim definido: 

 
Demissão, divórcio. Parece muito provável que essa palavra 
esteja relacionada com a raiz kārat. A palavra é usada apenas 
algumas vezes no AT (Dt 24:1, 3; Is 50:1; Jr 3:8) e ְכֺרתֹות 
(kĕrūtôt). Vigas cortadas (1Rs 6:36; 7:2, 12). Encontrados no 
verbo acadiano karātu (―cortar‖) e no adjetivo verbal kartu 
(―cortar‖), [...], onde o equivalente verbal significa ―acabar‖. 
Além do significado literal dessa raiz, ―cortar‖ (Êx 4:25; 1Sm 
5:4) e ―cortar‖ (1Rs 5:6; um ―lenhador‖ em Is 14:8), existe o 
significado metafórico de erradicar, eliminar, remover, 
excomungar ou destruir por um ato violento do homem ou da 
natureza. 

 
Neste sentido, esse mesmo autor observa ainda uma relação da raiz 

karat com aliança (beriyth) em Gênesis 15:18, onde ambos os termos 

aparecem. O uso mais importante da raiz é cortar uma aliança. Os animais 

sacrificados para o pacto eram cortados ao meio e as partes colocadas em 

frente uma da outra (v. 9-10). Pode estar relacionado com Jeremias 34:18 

(SMICK, 1999, p. 457). 

Falk (2001) concorda com essa definição de sefer keritut, ―ação de cortar 

em pedaços‖; admite também que essa expressão evidentemente possa se 

referir a um ato simbólico. 

O pacto de Deus com Abraão envolveu a história redentora do mundo. 

E, assim, o Criador do universo se liga através desse ritual a uma promessa 

incondicional ratificada pelo sangue. Logo, a carta de divórcio tem o sentido 

pleno de quem quer quebrar uma aliança. 
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Yatsaʾ (ֵצא ,ָיָצא ,ׄיוֵצאת). De acordo com Strong (1995): verbo; uma raiz 

primitiva que ocorre 1.069 vezes. De acordo com Logos (2010), esse termo 

aparece em Deuteronômio 24:2 e no hifil em Esdras 10:3, 19, no sentido de 

sair.  

Outro autor assim define: 

 
A Bíblia usa esse termo quando fala da liberdade de Israel do 
Egito e da liberdade do servo da escravidão (Êx 21:2). Essa 
liberdade assegurava o direito das pessoas emancipadas a 
serem livres para tomar suas próprias decisões, em contraste 
com os limites de sua liberdade estabelecidos por sua condição 
anterior de escravidão. Quando libertados, elas eram 
autorizadas a fazer novos contratos à vontade. O significado 
desse termo para o nosso estudo é que a parceira de uma só 
carne de Êxodo 21:11 é dito ser emancipada de seu mestre 
(marido) se ele a maltratar. O texto observa que o contrato está 
cancelado, e a parte do contrato do escravo (o retorno do 
―preço da escrava/noiva‖ no caso de inadimplência) não é um 
estorvo para ela. Seu pai é, então, livre para contratá-la com 
outro mestre/marido, se ele desejar. Ela não está mais ligada 
ao seu antigo mestre mais do que Israel estava ao Egito depois 
do Êxodo (LUCK, 1987, p. 223). 

 
O termo yatsa não é costumeiramente usado para divórcio no AT; o 

termo mais frequente é shalah. Yatsa em Deuteronômio 24:2 e Esdras 10:3 

não tem o sentido de divórcio (LANEY et al., 1990, p. 26, 52). 

Badal (ָבַדל): separados para, ser separado (Nifal), ―fazer a diferença‖, 

―dividir‖, ―separar‖. (Hifil; a Revised Standard Version traduz ―passou‖ em 1Cr 

12:8, ―banido‖ em Ed 10:8 e ―designado‖ em Ed 10:16) (MCCOMISKEY, 1998, 

p 151). No entanto, seria usada no sentido de separação ou divórcio apenas 

em Esdras 10:11, aos judeus separarem-se de suas esposas estrangeiras. 

Bagad (ָבַגד) 1. (Qal) Ser infiel, quebrar a fé, ou seja, não confiável ou 

confiável para uma pessoa ou padrão (1Sm 14:33); 2. (Qal) cometer adultério, 

ser infiel, ou seja, ter relações sexuais com parceiro que não seja cônjuge 

casado (Jr 3:10; se referindo a uma infidelidade espiritual a outros deuses); 3. 

(Qal) trair, agir traiçoeiramente, isto é, ser infiel a um princípio, pessoa ou 

grupo, muitas vezes com o resultado de entregar alguém no controle de outro, 

com justificativa (Is 21:2) (SWANSON, 1997, p. 76). Em Malaquias 2 aparece 

nos versículos 10, 11, 14, 15 e 16, sempre como sentido de deslealdade e 

infidelidade na Almeida Revista e Atualizada. 
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O estudo desses termos, principalmente shalah, torna evidente que a 

noção de divórcio no AT envolve muito mais um repúdio, como um ato 

unilateral de expulsar o cônjuge (ato normalmente cometido pelo marido), do 

que propriamente um divórcio consensual ou litigioso, conforme conhecemos 

na atualidade. No contexto hebraico, ele normalmente era efetuado pelo 

marido, ao expulsar sua esposa, e raramente pela esposa (Jr 3:20, bagad). 

 

2.6. Divórcio no Pentateuco 

No Pentateuco, podemos dizer que se destaca no assunto do divórcio; a 

atitude de Abraão ao expulsar (garash) a mando de Sara (Gn 21:10), aquela 

que popularmente seria vista como sua segunda esposa (Hagar).  

 

Na ignorância da cultura do Oriente Médio e, em particular, da 
cultura hebraica primitiva, às vezes é presumido que Abraão se 
divorciou de Hagar e, consequentemente, o divórcio é 
justificado e legal em alguns casos. Essa suposição ignora o 
fato de que Hagar era uma escrava. Lá nunca houve um 
casamento entre Abraão e uma Hagar livre. [...] Nenhuma carta 
de divórcio foi necessária ao enviar uma esposa escrava. ―E 
Abraão levantou-se de manhã cedo e pegou pão e uma garrafa 
de água e colocou-os nos ombros de Hagar [...] e a despediu‖ 
(Gn 21:14, LXX, απεζηεηιελ) (MCFALL, 2014, p. 86, grifos 
nossos). 

 
A relutância de Abraão em expulsar Hagar provocou, ao mesmo tempo, 

o consentimento e a orientação divina de que deveria despedi-la (Gn 21:12), e 

ele assim o fez, ―mandando-a embora‖, shalah (Gn 21:14).  

Porém, é preciso notar que em nenhum lugar no texto bíblico Hagar é 

chamada de mulher de Abraão, mas sim serva (Gn 16:8; 21:12), ao contrário 

do que se descreve de Sara (Gn 17:15, 19; 18:9-10) e posteriormente, Quetura, 

(Gn 25:1), mulher com a qual se casou após sua viuvez.  

Quando foi solicitado a Hagar voltar à casa de Abraão e humilhar-se, é 

dito que ela deveria fazê-lo voltando ―à sua senhora‖, e não ao seu marido (Gn 

16:9).  

Davidson (2015, p. 219, grifos nossos) afirma: 
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Na perspectiva de Deus, Abraão só tinha uma esposa, Sara. 
Note o cuidado que o narrador tem em registrar que o Senhor 
não disse a Abraão para ―divorciar-se‖ de Hagar. Deus recorre 
a um circunlóquio: ―Atende a Sara em tudo o que ela disser.‖ 
Assim, embora, na opinião de Abraão, ele tenha se divorciado 
de Hagar – rejeitado (garash) e despedido (shalah), aos olhos 
do Senhor, aquele nunca fora um matrimônio válido, de sorte 
que não houve um divórcio propriamente dito, mas apenas a 
dissolução de um relacionamento ilegítimo. Durante esse 
tempo, Deus havia tolerado Abraão; mas, a partir desse 
episódio, o encaminhou para a concretização do ideal divino 
para o casamento.  

 
 Segundo esse mesmo autor, de modo especial no Pentateuco, 

aquilo que parece ser uma lei autorizando o divórcio é justamente o oposto ou, 

pelo menos, que procura diminuir os efeitos deletérios dele. Isso é verdade 

principalmente em relação à esposa repudiada, isentando-a de culpa, e pondo-

a sobre o marido, uma vez que ela estaria sendo exposta a uma situação a 

qual não havia desejado nem planejado. 

 
Quando o marido se divorcia (shalah) de sua mulher, o texto 
diz que ela ―foi contaminada‖ (hitpael de tâmè) por meio de um 
segundo casamento da mesma forma como se tivesse 
cometido adultério. Nisso, usa a terminologia, como no caso de 
relação sexual ilícita (descrita em Lv 18), embora não seja 
punido como tal, porque a culpa é posta sobre o primeiro 
marido, e não sobre a esposa. Assim em Deuteronômio 24:4, 
se demonstra que a ruptura do vínculo matrimonial por motivos 
outros que não seja relação sexual ilícita faz com que a mulher 
se contamine, ou seja, equivalente ao adultério, quando se 
casa novamente (DAVIDSON, 2015, p. 220, grifos nossos). 

 
O autor acrescenta: ―Visto que, em sentido estrito, essa nova união não 

configurava adultério, não se prescrevia a pena de morte‖ (DAVIDSON, 2015, 

p. 247). O termo contaminação pode sugerir que tanto o divórcio quanto as 

novas núpcias contradiziam o ideal divino para o casamento. 

Em se tratando do divórcio no Pentateuco, Labosier (1990, p. 154-155, 

grifos nossos) informa: 
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A legislação mosaica apresenta um quadro muito diferente 
daquele encontrado em Gênesis 2:24. No momento em que 
Deus deu Sua lei a Moisés no Sinai, a prática do divórcio havia 
surgido e já era tolerada até mesmo entre o povo de Israel. 
Deve-se notar que, embora o casamento tenha sido claramente 
instituído por Deus, não há absolutamente nada nessas ou em 
quaisquer outras passagens que sugiram que Deus tenha 
instituído o divórcio. Na melhor das hipóteses, essas e outras 
referências do Antigo Testamento ao divórcio serviram para 
reconhecer sua existência e para regular essa prática, 
colocando cercas de proteção e contenção em torno dela. O 
simples fato de que o divórcio e/ou o novo casamento são 
mencionados em vários momentos do Antigo Testamento não é 
necessariamente evidência da sanção ou aprovação de Deus.  

 

Ao se referirem à lei que tratava do divórcio nos tempos mosaicos (Dt 

24:1-4), Feinberg e Feinberg (2010, p. 599) assim descrevem:  
 
Os versos 1 a 3 assumem que o divórcio está sendo praticado, 
mas não diz que é moralmente aceitável. A legislação mosaica 
regula o divórcio, mas ao fazer isso não o está endossando 
como tacitamente aceitável.  

 
2.7. O divórcio no contexto da família sacerdotal 

Ao sacerdote a regra moral estipulava: ―Não tomarão mulher prostituta 

ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido; pois santo é a 

seu Deus‖ (Lv 21:7). Comentando essa passagem, McFall (2014, p. 82, grifos 

nossos) argumenta: 

 
Isso mostra que quando um sacerdote morre, sua viúva pode 
se casar novamente com outro sacerdote; mas se a esposa de 
um sacerdote morrer, ele não pode se casar com a esposa de 
um sacerdote divorciado. Essa discriminação contra a esposa 
do sacerdote divorciado mostra que ela ainda é considerada 
por Deus como sendo casada com o outro e, portanto, o 
sacerdote que se casasse com ela se tornaria uma pessoa 
contaminada e assim desqualificado de seu ofício como 
sacerdote de Deus.  

 
Ao sumo sacerdote, porém, se impõe ainda outro impedimento além dos 

já especificados, o de se casar com viúva. ―Viúva, ou repudiada ou desonrada 

ou prostituta, estas não tomarão por mulher‖ (Lv 21:14). Um autor, pelo menos, 

articula que: ―O motivo por trás dessa proibição aparentemente envolve a 

pureza da semente da linhagem sacerdotal (ver v. 15)‖ (LABOSIER, 1990, 

156). 
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No livro de Ezequiel são confirmadas essas exigências, diante da 

profética restauração do sacerdócio no novo templo: ―Eles não se casarão com 

viúva nem repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou 

viúva que for de sacerdote‖ (Ez 44:22). 

 

[...] O profeta Ezequiel, escrevendo pouco depois (durante o 
tempo do cativeiro babilônico), trata um tema bem diferente: a 
instituição de um Novo Templo. Nesta seção, Ezequiel revê as 
exigências de Deus para o sacerdócio. Em Ezequiel 44:22, em 
particular, as proibições contra um sacerdote que se casa com 
uma viúva ou uma mulher divorciada são repetidas de Levítico 
21:7, 14. Aparentemente, as proibições contra o sacerdote se 
casarem com alguém que era prostituta ou que havia sido 
profanada (Lv 21) foram consideradas tão óbvias que não 
foram incluídas por Ezequiel. Curiosamente, Ezequiel, nesse 
mesmo verso, também faz uma provisão explícita para a opção 
de um sacerdote se casar com a viúva de outro sacerdote. 
Essa provisão final pode muito bem refletir os levantes sociais 
e familiares da conquista e do exílio babilônico. Essa ênfase 
em se casar apenas com virgens ou viúvas de sacerdotes 
poderia ser tomada como um desejo contínuo de pureza da 
linha sacerdotal (ver Lv 21:15) (LABOSIER, 1990, p. 168-169). 

 
O que nos remete ao fato de que as regras estabelecidas ao sacerdócio 

no que tange à santidade (inclusive conjugal) estariam restabelecidas numa 

nova realidade de fidelidade e adoração a Deus. 

Outro autor apresenta um novo prisma para se enxergar tais proibições: 

 
A lógica aqui provavelmente pertence a questões de impureza 
cerimonial. Para serem qualificados a desempenhar suas 
funções, os sacerdotes tinham que tomar cuidado para não 
contrair a impureza cerimonial. A relação sexual produz tal 
impureza (Lv 15). Uma mulher previamente casada ou 
sexualmente ativa traria para o casamento com o sacerdote um 
elevado grau de impureza cerimonial que poderia ser 
transmitida por contato sexual, tornando-o menos apto para 
seus deveres (SPRINKLE, 1997, p. 540). 

 

O autor acrescenta: 

 
O fato de a divorciada estar listada com a viúva, que não é 
culpada pela morte de seu marido, prova que essa proibição 
não estigmatiza necessariamente a divorciada como má 
(SPRINKLE, 1997, p. 540). 

 
Logo, segundo esse autor, o assunto nada teria a ver com moralidade, 

mas com impureza cerimonial, assim como o sacerdote estava proibido de 
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enterrar um parente o que em si, não seria um problema (Lv 21:1-4). E o 

próprio sumo sacerdote não podia entrar na sala que houvesse um cadáver (Lv 

21:11). Esse mesmo autor argumenta ainda que Oseias foi ordenado por Deus 

para se casar com uma mulher imoral (Os 1:1-9). Deus mandaria Seu profeta 

pecar? Se não, então não deve ter sido inerentemente imoral se casar com 

uma mulher que anteriormente tinha sido sexualmente ativa (se divorciada, 

viúva ou promíscua), mesmo que tal casamento não fosse permitido aos 

sacerdotes (SPRINKLE, 1997, p. 541). 

Quanto à filha do sacerdote, a determinação era: ―Mas quando a filha do 

sacerdote, for viúva ou repudiada e não tiver filho e se houver tornado à casa 

de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum 

estranho comerá dele‖ (Lv 22:13). 

 
Em Levítico 22:13 a questão é o direito de uma filha divorciada 
de um sacerdote voltar e mais uma vez participar da porção de 
comida dada às famílias dos sacerdotes. Talvez seja 
significativo que a presença desses indivíduos divorciados na 
casa de um sacerdote não pareça contaminar a santidade do 
sacerdote (LABOSIER, 1990, p. 156). 

 
Por outro lado, há uma duríssima norma em relação à prostituição da 

filha do sacerdote: ―Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, 

profana a seu pai; será queimada‖ (Lv 21:9). 

 
2.8. Poligamia e novo casamento no contexto judaico 

 
2.8.1.  Poligamia 

Alguns veem no Antigo Testamento alegorias, personagens, legislação e 

autorização a esta prática, como Instone-Brewer (2002b, p. 59-60), que 

declara: 
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A poligamia era permitida na lei mosaica, mas também havia 
advertências como o aviso de que os reis não deveriam se 
casar com muitas esposas. Não se fala em nada da poligamia 
com aprovação, e muitas passagens indicam que a monogamia 
é o ideal. Não há evidências de que a poligamia tenha sido 
generalizada em Israel, exceto talvez após tempos de guerra 
em que a população masculina diminuiu. No AT, a poligamia 
está quase sempre relacionada à falta de filhos, e muitas vezes 
está associada a problemas. [...] Nos tempos do Novo 
Testamento, há pouquíssima evidência de poligamia, mas isso 
pode ser simplesmente devido à raridade dos registros 
familiares daquela época [...]. Os escritos rabínicos assumem 
que a poligamia ocorre e contém muita legislação a respeito do 
assunto, mas muitas pessoas ficaram descontentes com a 
prática. A poligamia acabou sendo proibida no judaísmo no 
século 11, embora provavelmente tivesse deixado de ser 
praticada muito antes disso.  

 
Frymer-Kenski (2003, p. 1.009), ao tratar sobre os costumes judaicos a 

respeito da poligamia, ou mais especificamente a poliginia, assim se refere: 

 
A maioria dos homens tinha apenas uma esposa. No entanto, 
Jacó casou-se com as irmãs Lia e Raquel, e Elcana era casado 
com duas mulheres (1Sm 1:1-8). A lei bíblica clássica não 
permite o casamento com irmãs (Lv 18:18), mas permite a 
poliginia. Deuteronômio considera o homem que foi casado 
com uma mulher a quem ele favoreceu e outra a quem ele não, 
mas a lei é apenas sobre o primogênito [Dt 21:15], não sobre 
porque ele se casou com mais de uma esposa. Não há como 
saber o quão comum a poliginia pode ter sido.  

 
Ainda, Saulnier e Rolland (1986, p. 65) destacam que a mulher judia 

tinha que aceitar dividir a afeição do marido com outra esposa, concubina ou 

escrava, embora a poligamia fosse muito rara, pelas condições econômicas 

nos tempos bíblicos.  

O livro de Gênesis pontua a entrada da poligamia (mais especificamente 

bigamia), por parte de Lameque (Gn 4:19). Encontramos no AT alguns casos 

clássicos de bigamia, tais como Elcana (1Sm 1:2), Asur (1Cr 4:5) e Jeoiada 

(2Cr 24:3). A poligamia também envolvia os palácios reais, como no caso de 

Davi e Salomão. Em sua pesquisa, Hugenberger (1991, p. 120), a fim de 

elucidar estas preocupações, apresenta algumas conclusões em sua 

dissertação sobre Malaquias 2:10-16:  
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1) Embora a poligamia pareça ter sido praticada em todo Israel, senão a 

maioria, no período pré-exílico foi em grande parte restrita aos chefes de Israel 

ou a realeza. 

 2) Embora a poligamia tenha sido implicitamente reconhecida como 

constituindo uma forma juridicamente válida do casamento em todo o AT, e 

apesar de um ou dois textos ainda regular essa prática (Dt 21:15-17 e, talvez, 

Êx 21:10-11), no entanto, nenhum texto exige ou a recomende como 

eticamente aprovada. 

3) Por outro lado, vários textos parecem defender a monogamia como a 

forma normativa e ideal do casamento (por exemplo, Gn 2; Provérbios e 

outros). 

4) Consistente com este ideal, outros textos demonstram a inexistência 

da poligamia e que tenha sido eticamente reprovada e talvez até mesmo 

proibida (por ex., Gn 4:19; Lv 18:18; Dt 17:17).  

Contrariamente em sua tese doutoral, Du Preez (1993) demonstra 

existirem interpretações equivocadas em relação a vários textos do AT que 

parecem sugerir a autorização divina para tal prática, Neste sentido, ele 

contesta enfaticamente a poligamia como algo instituído ou autorizado por 

Deus. 

A menção da poligamia no AT e mesmo algum tipo de legislação no 

Pentateuco, não significava que Deus a autorizasse e mesmo incentivasse. 

 
A lei era mais específica sobre o novo casamento, observando 
que tomar uma segunda esposa enquanto a primeira ainda 
estava viva era fornicação. Por uma questão de prática, a 
poligamia era comum no judaísmo, especialmente entre as 
classes altas (TISCHLER, 2006, p. 174). 

 

A poligamia na prática trouxe uma distinção entre o homem e a mulher, 

no entendimento acerca do direito ao divórcio.  
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Embora um homem pudesse se divorciar de sua esposa por 
adultério, uma mulher não poderia se divorciar de seu marido 
por adultério, porque a lei que permitia a poligamia tornava 
tecnicamente impossível que um homem fosse sexualmente 
infiel a sua esposa. O fato de um marido poder ter mais do que 
uma esposa significava que ele não precisava prometer ser fiel 
à esposa quando se casasse. Isso não significava que um 
homem não pudesse ser culpado de adultério, mas se ele 
cometera adultério seria uma ofensa ao marido da outra 
mulher, e não à sua própria esposa. Se ele cometeu fornicação 
com uma mulher solteira, a ofensa foi contra o pai da mulher 
com quem ele não conseguiu fazer um contrato (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 94, grifos nossos). 

 
O mesmo autor assevera que: ―A poligamia era permitida no judaísmo 

rabínico, mas estava começando a cair em desuso, e havia grupos dentro do 

judaísmo que desaprovavam a poligamia‖ (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 

130). 

Há aqueles, como Evans (1997, p. 32), que entendem que um novo 

casamento como resultado de adultério, mesmo após o divórcio, equivale à 

bigamia, pois se divorciado e casado com outra pessoa, sua aliança conjugal 

anterior ainda é válida, tendo assim ―dois cônjuges vivos‖.  

 

2.8.2.  Novo casamento no Antigo Testamento 

Sobre a prática de novo casamento nos costumes judaicos no AT, assim 

é definido: 

 
É desnecessário discutir em detalhes a questão do novo 
casamento por duas simples razões. Um homem podia se 
casar com mais de uma esposa legalmente, e uma esposa 
divorciada era explicitamente liberada de sua fidelidade 
conjugal para que o novo casamento fosse inteiramente 
adequado para ela (HILL, 2012, p. 5-6). 

 
Deve-se levar em conta que a noção de divórcio para uma vida de 

solteirice parece ser estranha ao pensamento judaico comum, a respeito do 

divórcio. ―O divórcio judaico tornava possível o novo casamento da segunda 

esposa‖ (LILLIE, p. 119-120, apud MUELLER, 2015, p. 293). 

Gane (2001, p. 57) assim descreve o direito ao novo casamento de uma 

mulher após o divórcio: 



48 
 

 
Na área do abandono, a evidência narrativa do AT indica que 
uma mulher livre (no sentido de não-escrava) que foi 
abandonada pelo marido retornou à casa de seu pai, poderia 
arranjar que ela se casasse novamente.  

 
Scacewater (2012, p. 66) informa que, ao receber a carta de divórcio do 

marido, sendo esta, uma forma humanitária de proteger a mulher ao torná-la 

livre para se casar com outro homem, a qual, mesmo isenta da acusação de 

adultério, ao ser expulsa de casa, enfrentava uma verdadeira vergonha pessoal 

e desgraça econômica ao ter que voltar a casa paterna, dependeria então, de 

um novo casamento para restabelecer-se na sociedade e refazer sua 

segurança financeira. Sprinkle (1997, p. 530), a respeito da sefer keritut, 

entende que:  

A concessão de um certificado de divórcio implica não apenas 
uma permissão legal para o divórcio, mas também a permissão 
legal para a mulher se casar novamente. Afinal, qual é a 
utilidade de um certificado de divórcio, se não principalmente 
para permitir o novo casamento sem que a mulher seja 
acusada da ofensa capital do adultério? De fato, é o que a 
mulher nesse caso faz: ela se casa novamente com outro 
homem.  

 
O autor acrescenta: ―A permissão para se casar novamente não é 

necessária para o homem, pois em uma sociedade polígama, o homem pode 

ter uma segunda esposa, quer ele se divorcie ou não da primeira‖ (SPRINKLE, 

1997, p. 530). Outro autor, ao descrever o divórcio nos dias de Jesus assim 

comenta: ―Um homem podia divorciar-se de sua esposa por qualquer pretexto, 

e tinha muita facilidade para tomar uma concubina‖ (SHEDD, 1997, p. 1.334). 

 

2.9. Estudo de textos bíblicos Selecionados 

Embora esta seção não forneça exegese exaustiva das referidas 

passagens bíblicas, todavia, o enfoque estará particularmente voltado às 

contribuições no objetivo de estruturar o fluxo do pensamento bíblico sobre o 

adultério, e o divórcio. 

 

2.9.1.  A instituição do casamento (Gn 2:24) 
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O casamento é uma instituição divina que tem sua origem no Éden, 

conforme estabelecido por Deus. Neste sentido, além da orientação e vontade 

divina, deve envolver uma decisão pactual. Consiste em uma aliança: 

 
De acordo com o modelo edênico para o casamento, marido e 
mulher deviam ―unir-se‖ (heb. dabaq) entre si numa relação 
vitalícia (Gn 2:24). Essa “união” implica uma aliança duradoura, 
sugerida não somente pelo termo pactual dabaq, mas pelo 
“juramento pactual” feito por Adão perante Eva, tendo Deus 
como testemunha: “Esta afinal, é osso dos meus ossos e carne 
de minha carne; chamar-se-á varoa porquanto do varão foi 
formada” (Gn 2:23).  
Nessa aliança o casal devia se tornar “uma só carne” (Gn 
2:24), o que envolvia não apenas a intimidade sexual, mas 
também um crescimento em unidade na relação total entre 
marido e mulher. (DAVIDSON, 2015, p. 217, grifos nossos). 

 
O uso do termo ―unirá‖ (heb. dabaq) em Gênesis 2:24 traz consigo a 

ideia de apego, que pode ser conjugal ou não, como em Jó 41:16-17: ―A tal 

ponto uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às 

outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar (heb. dabaq).‖ Neste 

caso, uma demonstração de união firme e inquebrantável. Assim em outras 

passagens tais como: Números 36:7,9; Jó 38:38.  

Em sua exposição Kalland (1980, p. 178) afirma que, entre outros usos, 

―unir‖ tem muitas vezes o significado de ―apegar‖: o homem se apega à sua 

esposa (Gn 2:24); Rute se apega a Noemi (Rt 1:14); os homens de Judá se 

apegam a Davi durante a rebelião de Sebá (2Sm 20:2); Siquém se ―apegou‖ a 

Diná porque ele a amava (Gn 34: 3); Salomão se ―apegou‖ apaixonadamente 

por suas esposas (1Rs 11:2); finalmente, como resultado da presença e das 

bençãos divinas aos israelitas, eles se apegariam ao Senhor em afeto e 

lealdade (Dt 10:20; 11:22; 13: 4; 30:20; Js 22: 5; 23:8).  

―Unir‖, portanto, ―tem a ideia de se apegar a outro em profunda devoção‖ 

(DEROSSE, 2017, p. 3) e serve para compreensão de um relacionamento 

íntimo e permanente. Tratando do casamento como uma instituição divina e 

inviolável, em um relacionamento permanente e referindo-se e a extensão do 

significado de ―uma só carne‖ em Gênesis 2:24, outro autor assim se refere:  
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[...] tornar-se ―uma só carne‖ como marido e mulher é 
simbolizado e selado pela união sexual, é verdade. Mas o 
relacionamento de ―uma só carne‖ envolve mais do que sexo. É 
a fusão profunda de duas vidas em uma, vida compartilhada 
em conjunto, por consentimento mútuo e aliança conjugal. É o 
completo e permanente desistir de si mesmo em um novo 
círculo de existência compartilhada com o parceiro (ORTLUND 
JR., 1991, p. 101).  

 
Ser ―uma só carne‖ implica não apenas intimidade sexual, mas também 

uma vontade de viver em um casamento com o parceiro (SCIARABBA, 2017, 

p. 147). Sobre a limitação de entender a relação sexual como um casamento 

propriamente Davidson (p. 2) escreveu: 

 
Esta união ―uma só carne‖, referindo-se principalmente à 
relação sexual (ver 1Co 6:16), por si só não constitui 
casamento (ver Êx 22:16-17), mas é o meio de consumar o 
casamento após a ―união‖ legal (a cerimônia da aliança de 
casamento).  

 
Outro ponto a destacar, é que embora Gênesis 2:24 deixe claro que a 

união conjugal envolve um pacto de monogamia, fidelidade, 

heterossexualidade e perpetuidade na relação, no que tange a este último 

aspecto, não somente o termo carne (hb. basar), mas a própria configuração 

da ordem: ―Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá (hb. dabac, no 

sentido de apegar-se), a sua mulher, tornando-se uma só (echad termo usado 

em Dt 6:4 ao se referir a divindade), carne (basar)‖, neste contexto conjugal, o 

livro de Malaquias (2:14), aparece o termo aliança (beriyth) em referência ao 

compromisso conjugal inalienável. 

A aliança que foi enunciada ou inferida em Gênesis 2:24 ―tornar-se-ão 

uma só carne‖, (uma unidade conjugal de forma pactual); paralelamente, foi 

explicitada em Malaquias como ―mulher da tua aliança‖ (Ml 2:14) diante da 

atitude impiedosa da separação seguida de novo casamento. 

Outro autor entende, com base em Gênesis 2:24 que o casamento 

envolve três estágios: 
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Três estágios de fazer a aliança do casamento são descritos 
aqui. Primeiro, é o homem que oferece a aliança tornando-se 
qualificado para estabelecer sua própria casa – um homem 
deixará seu pai e sua mãe. Ele agora é capaz de ser um "chefe 
da aliança" por direito próprio, enquanto anteriormente, ele 
estava sob a autoridade legal de seu pai.  
A segunda fase do casamento aliança era tornar-se legalmente 
unidos pelo noivado – unir-se-á a sua mulher. Noivado tinha o 
status legal de um contrato de casamento, após o qual um 
divórcio teve que ser emitido para quebrá-lo mesmo que o 
casamento não tenha sido consumado - como vemos no NT 
com a consideração de José de se divorciar de Maria quando 
ela ficou grávida antes de se casarem (Mt 1:19).  
A terceira e última fase da aliança do casamento é 
(implicitamente a celebração do casamento em si seguida por) 
início da união sexual – tornar-se-ão uma só carne (HILL, 2012, 
p. 4, grifos nossos). 

 
2.9.2.  Judá, Tamar e a terminologia para prostituição (Gn 38:1-26) 

A história de Judá e sua nora Tamar, narrada em Gênesis 38, é 

emblemática. Judá perdeu dois de seus filhos; Er, o primogênito, e Onam, por 

não cumprirem devidamente a lei do levirato, ―também praticada por outros 

povos orientais‖ (MATHEWS, 2005, p. 707). 

Após isto, Judá lhe prometeu seu filho Selá, porém, Judá se esqueceu 

deste compromisso e após a perda de sua esposa, sendo enganado coabitou 

com Tamar, pois havia se disfarçado de prostituta. Tamar engravidou, e 

acabou sendo acusada de prostituição. No v. 24, há a informação de que havia 

se prostituído e quando a sentença de morte (ser queimada v. 25) estava para 

ser executada, ficou comprovado seu relacionamento com o próprio sogro. 

 A palavra hebraica que aparece no verso 15 para prostituição é  ְנָתה֙ה  ,ָז 

normalmente aplicada para mulheres (SOARES; LEMOS et al., 2011), no 

sentido de cometer fornicação (zanah) ָזָנה. Porém no verso 21 o termo que 

aparece é ָקֵדש, ―qadesh‖, que significa ―pessoa consagrada‖, ―prostituição 

cultual‖; sendo, masculina 1 Reis 14:24 e feminina Gênesis 38:21 (HOLLADAY; 

KOHLER, 2000, p. 314). Porém neste contexto parece se aplicar à prostituição 

em geral (MCCOMISKEY, 1998, p. 1.990). Estes dois termos (zanah) e 

(qadesh) são intercambiáveis neste episódio, referindo-se a atitude dela.  

Estes mesmos termos no AT descrevem a prostituição (zanah) para 

―praticar prostituição‖ e (qadesh) ―prostituta cultual ou hieródula‖ (CRUZUÉ, 

2012). Ironicamente a raiz do termo qadesh que significa ―santo‖, que se refere 
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a santidade de ou para Yahweh, também é usado para referir-se a prostitutos e 

prostitutas espirituais que se dedicavam a deuses pagãos (COPPES, 1998, p. 

1.323). Neste episódio, em que Tamar é acusada de adultério (Gn 38:24, ARA), 

não aparece a palavra na‟ap. Nos escritos de Moisés devemos entender que a 

prostituição era condenada tanto quanto o adultério (Dt 22:21; Lv 21:9). Os 

filhos de Jacó se sentiram ultrajados quando Diná foi seduzida por Siquém. Gn. 

34:31. 

 

2.9.3.  O divórcio em Êxodo 21: 7-11 

O texto de Êxodo 21:7-11 aparentemente tem sido interpretado pelos 

rabinos no sentido de que a mulher escrava desposada, sendo desagradável a 

seu marido, poderia ser libertada dele, igualmente uma esposa legítima, se não 

fosse provida dos elementos básicos de uma relação conjugal; ―a roupa‖, ―o 

mantimento‖ e ―os direitos conjugais‖. Hill (2012, p. 5) assim descreve: 

 
Havia, no entanto, alguns direitos mínimos para uma esposa. A 
tradição rabínica identificou-os em Êxodo 21:7-11, que tratava 
das obrigações de um marido que tomava uma escrava como 
sua esposa e então tomou uma segunda esposa. Ele não devia 
privar a primeira de sua comida, roupas e direitos conjugais. O 
que o marido devia à esposa, portanto, era material básico, 
segurança e relações sexuais com ele para que ela pudesse 
ter filhos e em outras partes do AT torna-se claro que tais 
crianças deveriam compartilhar qualquer herança. Dois outros 
princípios foram identificados na passagem do Êxodo. Primeiro, 
a recusa do sexo dentro do casamento, traiu o relacionamento 
da aliança tão eficazmente quanto o adultério da esposa. O 
segundo princípio era que o divórcio era um direito da mulher 
caso o marido falhasse em seus deveres. Que uma mulher não 
pudesse emitir um divórcio não a impediu de exigir nos 
tribunais que o dever do marido de fazer isso. Essa se tornou 
uma prática estabelecida com a qual Jesus estava 
familiarizado. 

 
Em relação especificamente aos vs. 10,11, e sua aplicação pelos 

rabinos, Instone-Brewer (2001, p. 232), ao avaliar um contrato de casamento, 

que continha as expressões, alimento, roupa e uma frase eufemística que se 

referia aos direitos conjugais, ―trazer você a minha casa‖ e ―tua cama‖, 

menciona: 
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Esse grupo triplo de obrigações de fornecer comida, roupas e 
amor.4 baseia-se em Êxodo 21:10,11 juntamente com 
Deuteronômio 24:1-4, e formaram a base para a lei do divórcio 
rabínico. Homens e mulheres tinham direito a um divórcio se 
alguma dessas obrigações não fosse cumprida, o culpado 
perdia o dote.  

 

O mesmo autor acrescenta:  

 
Antes que o divórcio ―[por] Qualquer Causa‖ [interpretação 
Hillelita] se tornasse popular, o judaísmo tinha quatro motivos 
para o divórcio baseado no Antigo Testamento: adultério 
(baseado em Dt 24:1) e negligência em comida, roupas ou 
amor (baseado em Êx 21:10 [...]). Esses três últimos motivos 
foram reconhecidos por todas as facções do judaísmo e 
permitiram o divórcio tanto por mulheres quanto por homens. 
Baseavam-se na lei mosaica de que uma esposa escrava 
poderia se libertar do casamento se o marido a negligenciasse, 
e os rabinos supunham que se uma ex-escrava tivesse esses 
direitos, o mesmo ocorreria com uma esposa livre 
negligenciada ou um marido negligenciado (INSTONE-
BREWER, 2003). 

 
Por outro lado, Frymer-Kenski (2003, p. 1.004-1.005) entende que: 

 
O amah [escrava] fica livre se seu mestre, tomando outra 
esposa, não lhe fornece comida, roupas e ‘onah (Êx 21:10-11). 
Os intérpretes começando com a Septuaginta e os Targums 
entenderam ‘onah como significando ―direitos conjugais‖, 
considerando ‘onah como a palavra para ―estação, tempo‖. A 
comparação com as leis do Oriente Médio sugere que ‘onah 
deve ter sido uma provisão de óleo. 
Se uma escrava não foi redimida ou emancipada, mas foi 
―designada‖ (nehrepet) a um homem, e um homem tem 
relações sexuais com ela, há uma reclamação (biqqoret), ele 
deve trazer um carneiro expiatório. Visto que ela não era livre, 
ele não foi condenado à morte (Lv 19:20-22). O termo 
―designado‖ não é claro; pode referir-se a ser um penhor de 
uma dívida ou ser designado para casamento. A lei também é 
ambígua quanto a quem dormiu com a escrava, o proprietário 
ou outro, e pode incluir todas as circunstâncias. O objetivo da 
lei, em qualquer caso, é proteger e controlar o corpo de uma 
escrava, mas não tanto quanto noivas ou mulheres livres, ao 
dormir com quem é adultério.  

 

O autor acrescenta: 

                                            
4
 As obrigações por alimento e vestes são listadas em mKet. 5:5-8, e a obrigação de amor é 

definida em mKet. 5:6-7. 
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[...] A amah [escrava] do Livro da Aliança (Êx 21:7-10) é uma 
mulher israelita vendida para este status por seu pai. Se o 
comprador a designou para seu filho, ela é tratada como 
qualquer outra nora, torna-se esposa e não é libertada no 
sétimo ano. Se o homem por quem foi adquirida como esposa 
não a quis, ele poderia ―resgatá-la‖ para outra família, mas não 
poderia vendê-la, pois o fato de não se casar com ela era 
considerado uma traição. Se ele se casasse com outra mulher, 
teria de continuar sustentando sua amah; se não, ela ficaria 
livre. A dívida pela qual seu pai pode tê-la vendido foi 
cancelada, mas ela não receberia nenhum pagamento em 
dinheiro para seu pai, pois isso não era considerado um preço 
de noiva (FRYMER-KENSKI, 2003, p. 1.008, grifo nossos). 

 

De outra forma ―os direitos conjugais‖ não são entendidos como nas 

definições anteriores, no sentido de estar casado, pois a língua hebraica 

permite a possibilidade do entendimento justamente oposto, ou seja, o fato de 

não se comprometer com ela (v. 8), e que a própria palavra que é entendida 

como ―direitos conjugais‖ na verdade ―onatah‖ (v. 10) neste caso se referira a 

―abrigo‖ e não ―intimidade sexual‖. Ou seja, se comprometendo a desposar a 

escrava e não o fazendo, e ainda, não lhe provendo o necessário para 

subsistência, tomando uma outra esposa no seu lugar, poderia ser liberta 

(DAVIDSON, 2015, p. 239-240). Com esta interpretação, parece se aproximar 

Hugenberger (1991, p. 113), ao escrever: ―É possível que Êxodo 21:10-11 não 

trate de poligamia, mas considera apenas o caso de um noivado quebrado.‖ 

A respeito desta lei, Du Preez informa que muitos interpretaram a regra 

relativa aos ―direitos conjugais‖ em Êxodo 21:7-11 como apoio ou mesmo 

legitimando a poligamia e como esta mulher escrava deveria ser tratada se o 

senhor se casasse com ―outra‖ mulher. Ele entende que, este verso contém 

dois problemas básicos, pois no começo do texto diz: ―Se ele tomar para si 

outra mulher.‖ Como usados aqui, o termo hebraico aheret (outro) foi entendido 

por muitos como ―outra em adição‖ implicando assim que o mestre, portanto, 

tem duas esposas ao mesmo tempo. Informa que a palavra aheret aparece 

apenas 12 vezes no AT fora do seu uso em Êxodo 21:10.  

Um exame dessas 12 ocorrências indica que em cinco casos aheret 

parece significar ―outro além de‖ (Gn 26:21-22; 1Sm 21:9; 1Cr 2:26; 2Cr 32:5), 

enquanto em sete outras ocasiões significaria ―diferente ou em distinção de‖ 

(Nm 14:24; Dt 29:28; Jz 11:2; Is 28:11; Jr 22:26; 36:28, 32). Se aheret significa 
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uma mulher adicional ou diferente deve ser determinado a partir do contexto 

imediato e contexto mais amplo desta lei. 

Outra dificuldade surge em relação ao termo onatah. Enquanto onatah 

foi entendido de diferentes maneiras como ―dote‖, ―óleo‖ ou ―pomadas‖ e 

―direito conjugal‖, nenhuma dessas interpretações foi aceita como provável 

devido à falta de apoio filológico. No entanto, quando onatah é interpretado 

como ―habitação‖, ―abrigo‖, ―morada‖ ou ―alojamento‖ parece ter um caráter 

etimológico plausível e apoio dentro das Escrituras. Este fato, juntamente com 

a interpretação contextual do termo aheret evidencia-se uma mulher escrava, 

não casada.  

Se o senhor se casou com uma mulher diferente e não cuidou 

adequadamente da mulher escrava, ela teria que ser libertada sem qualquer 

remuneração. Com isto, o peso da evidência sugere que Êxodo 21:10 refere-se 

a um senhor que é obrigado a fornecer comida, roupa e alojamento para a 

criada que não é casada (DU PREEZ, 1993, p. 56-62). 

 

2.9.4.  A violência e o divórcio (Êx 21:26)  

 Na legislação mosaica, havia situações previstas em que a mulher 

poderia deixar o marido. Davidson (2015, p. 224) entende que em Êxodo 

21:26-27, implicitamente, ao mencionar uma escrava que fosse abusada 

sexualmente dever-se-ia permitir sua liberdade, e se estivesse casada com o 

seu senhor, se ele a deixasse ir, ou expulsasse, shalah, ficaria desobrigada de 

seu voto matrimonial. 

 Gane (2001, p. 56-57) sugere que essa lei se referia a uma escrava 

(concubina), que pela sua condição, estaria mais sujeita a abusos, do que a 

eposa legítima, mas que poderia se estender a esta última, a qual possuia um 

status superior de relacionamento. No entanto, considera que a lei do talião (Lv 

24:19-20) produziria efeitos ainda mais severos para quem ferisse a esposa do 

que o afastamento do lar em si. 
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Não vejo razão para que isso não se aplique ao ataque a uma 
parceira de casamento. Se eu estiver correto, uma mulher livre 
seria mais protegida de agressão do que seria uma mulher 
escrava, porque a punição talionica envolvendo danos físicos 
permanentes, seria pior para um homem do que simplesmente 
ter sua esposa afastada (GANE, 2001, p. 56-57).  

 
2.9.5.  Êxodo 22:16-17 

 
 Este texto pode ser elucidativo para entendermos o papel da 

coabitação e o matrimônio em si. Frymer-Kenski (2003, p. 1.010), ao se referir 

a essa lei, assim menciona: 

 
Um homem pode tentar ignorar o pai e adquirir uma esposa 
dormindo com ela. Quando Siquém fez isso, ele tentou fazer as 
pazes oferecendo um preço muito alto pela noiva, mas os 
irmãos dela o matou e a sua cidade (Gn 34). O Livro da Aliança 
exige que o sedutor pague o preço normal da noiva virgem. 
Permite que o pai pegue e não lhe dê a menina (Êx 22:16-17), 
enquanto Deuteronômio faz o pai lhe dar a menina (Dt 22:28-
29). Na verdade, permite que os casais ―fujam‖. O homem 
ainda tem que pagar o preço total da noiva e nunca pode se 
divorciar.  

 
 Outro autor diferencia relacionamento pré-marital de casamento:  

O Antigo Testamento não afirma em parte alguma que o 
relacionamento sexual constitui o matrimônio. Na verdade, há 
claras indicações de que, após manter relação íntima contra a 
vontade da mulher, o homem era obrigado a pagar seu dote e 
a se casar com ela. No entanto o pai podia se recusar a 
entregar-lhe a filha, e se assim ocorresse, os dois não se uniam 
em casamento (Êx 22:16-17). Este texto também mostra que o 
sexo antes das núpcias não recebe a benção de Deus. Ao 
contrário, o ato sexual antes do matrimônio constituía um 
procedimento tão grave que era preciso pagar uma multa‖ 
(HASEL, 2015, p. 52, grifos nossos). 

 
 Outro autor demonstra clara e enfaticamente que o sexo pré-

conjugal não pode ser encarado como um casamento formalizado: 
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Algumas confusões sobre a indissolubilidade dos casamentos 
vêm de um mal-entendido do princípio ―uma só carne‖ de 
Gênesis 2:24; 1 Coríntios 6:16. Às vezes é dito que ter relações 
sexuais em si constitui casamento. Mas isso não é verdade 
para a totalidade do ensino bíblico sobre este tópico. Por 
exemplo, Êxodo 22:16-17 é um caso em que um homem seduz 
uma virgem, mas o casamento acontece se, e somente se o pai 
consente com ela. Caso contrário, ele paga um preço de noiva 
[...], mas nenhum casamento é considerado como tendo 
ocorrido‖ (SPRINKLE, 1997, p. 543, grifos nossos). 

 
O mesmo autor entende que o casamento envolve mais do que relação 

sexual, envolve uma aliança conforme Malaquias 2:14-15, ―sua companheira e 

mulher da tua aliança [...] mulher da tua mocidade‖, e que no livro de 

Provérbios, a mulher adúltera é alguém que ―deixou o parceiro de sua 

juventude e ignorou o convênio que fez diante de Deus‖ (Pv 2:17). ―Dado o 

paralelismo, esta violação do pacto posterior provavelmente se refere ao pacto 

de casamento‖ (SPRINKLE, 1997, p. 544). Também faz referência a existência 

antiga de contratos de casamento, porém como estes precocemente, tornaram-

se a norma não lhe parece claro, ―mas temos contratos de casamento e 

certidões de divórcio (judeu-aramaico) de Elefantina (século IV a. C.)‖ 

(SPRINKLE, 1997, p. 544). 

 

2.9.6.  O Código de Santidade em Levítico e os pecados sexuais (Lv 

18–20) 

Especificamente em Levítico 20:10, temos a informação de o homem 

que adulterasse (na‟ap) com a mulher do seu próximo deveria receber o 

castigo de morte, tanto ele quanto a mulher, isha (ִאָשה) neste caso se referindo 

esposa ou companheira (LOGOS, 2010). O capítulo 20 de Levítico está 

inserido na maior sessão do livro, que trata das leis sobre a vida santificada, 

capítulos 17 a 26 (HARTLEY, 1998, p. 34), também chamada de ―Código de 

Santidade‖. (MERRILL, 1998, p. 44). As normas descritas no capítulo 20 de 

Levítico são uma relativa repetição do capítulo 18, com foco principalmente nas 

punições (ROOKER, 2000, p. 265), e de algumas leis apresentadas no livro de 

Êxodo, entre elas, os mandamentos que se encontram no decálogo. Por 

exemplo: Levítico 20:10, ―não adulterarás‖. 
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 Nesta seção do livro de Levítico, há nítida referência aos Dez 

Mandamentos. Como exemplo: o capítulo 19:1-3, 11-13 (v. 1-3, 12: honrar a 

Deus; v. 11,13: não furtar). Não por acaso, em Levítico, ao fazer referência ao 

Decálogo, expande a abrangência do significado dos mandamentos e a 

aplicabilidade das diversas punições. 

A Bíblia de Estudo Andrews, ao tratar do Código de Santidade e suas 

leis, as tem como ―morais‖ (DYBDAHL, 2015, p. 155). Mathew Henry (1994, p. 

175) nota que os pecados contra o sétimo mandamento, deviam ser punidos 

severamente, para ensinar a nação a profundidade e atrocidade da culpa, o 

que de outra forma não conseguiria. 

No capítulo 20 de Levítico a prática de imoralidade envolvendo adultério, 

homossexualidade, incesto, zoofilia ou qualquer outra forma de conduta sexual 

fora do casamento são punidas tanto quanto o adultério. As diferentes punições 

nos indicam uma gradação de culpa, no capítulo 20:21, se faz menção, ao fato 

de um homem adulterar com a mulher de seu irmão; a punição envolveria ficar 

sem prole, ou seja, os filhos não ficariam em seu nome, não sendo perpetuada 

a sua descendência (SPENCE, 1910, p. 312). No caso de homossexualidade e 

incesto, a condenação era a pena capital, à semelhança do pecado de 

adultério.  

É necessário destacar que de acordo com o v. 2, no caso da aplicação 

da sentença de apedrejamento, era o povo que a executava, não o líder. A 

execução de uma sentença tão severa tinha intenção de proteger o povo de 

Deus de uma contaminação moral (WALVOORD; ZOOK, 1996, p. 234).  

Tomando como exemplo o caso de contaminação pela adoração a 

Moloque, (mencionada no mesmo capítulo), estes pecados deveriam ser pronta 

e devidamente punidos pelo povo, caso contrário o próprio Deus interviria 

executando sua punição sobre o transgressor (Lv 20:4-5). O que no capítulo 18 

era considerado pecado (descobrir a nudez), no capítulo 20 é considerado 

crime. (SPENCE, 1910, p. 312). Descobrir a nudez tem o sentido de relações 

sexuais (DYBDAHL, 2015, p. 155). A palavra hebraica para nudez, ֶעְרָוה 

(―erwat‖) usada em Levítico é também usada no sentido de relação sexual, 

ainda que figuradamente em relação a atitude de Jerusalém para com Deus em 

sua infidelidade (BROWN; SAMUEL; CHARLES, 1977, p. 788).  
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Dentro da seção de santidade no Livro de Levítico, os capítulos 17 e 18, 

parece guardarem uma relação muito próxima com as quatro proibições de 

Atos 15. Ambas aplicáveis ao estrangeiro/forasteiro e aos israelitas nativos 

(DAVIDSON, 2007, p. 11). Uma análise de Levítico 17–18 se aproxima de Atos 

15:29, (20): 

 

Levítico 17–18 Atos 15:29 

Lv 17:7-9 (sacrifício aos demônios) Carnes ou coisas sacrificadas a ídolos 

Lv 17:10-12 (comer sangue) Sangue 

Lv 17:13-16 (dreno do sangue) Carne sufocada 

Lv 18:1-30 (práticas sexuais ilícitas Prostituição 

 

Neste aspecto, destacamos o fato do uso da palavra ―porneia‖ em Atos 

15 estar relacionada aos pecados sexuais de Levítico 18 (DAVIDSON, 2015, p. 

234). Samuele Bacchiocchi (2001, p. 146), ao analisar esta relação, 

considerando o uso da palavra porneia em Atos 15:29, bem como na cláusula 

de exceção mencionada em Mateus 19:9, defende que se refira não a atos 

sexuais ilícitos, mas apenas a casamento entre pessoas com vínculos 

familiares próximos (consanguíneos) (Lv 18:6-8). No entanto, essa 

interpretação de Bacchiocchi é contestada por Davidson (2007, p. 11) ao 

interpretar que Levítico 18 é mais abrangente do que descobrir a nudez de 

algum parente, pois envolve, entre outros temas, o adultério (v. 20), a 

homossexualidade (v. 22) e a zoofilia (v. 23). 

 

2.9.6.1. Pena para diversos pecados sexuais 

No código de santidade de Levítico, temos as seguintes regras e 

punições:  

Incesto com a mãe (Lv 18:7) Morte (Lv 20:11) (subentendido)  

Com a madrasta (Lv 18:8) Morte (Lv 20:11) 

Com a irmã (meia irmã) (Lv 18:9; 

20:19) 

Extirpados (Lv 20:17) 

Com a neta (Lv 18:10) Não mencionado (provavelmente 

apedrejamento) 
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Com a tia (consanguinidade) (Lv 

18:12-13) 

Infertilidade (ou ilegitimidade dos 

filhos?) (Lv 20:19) 

Com a tia (afinidade) (Lv 18:14) Infertilidade por maldição divina (Lv 

20:20) 

Com a nora (Lv 18:15) Apedrejamento? (Lv 20:12) 

Com a cunhada (Lv 18:16) Infertilidade (Lv 20:21) 

Com uma mulher (filha ou neta) 

(Lv 18:7) 

Não mencionado (ver Lv 20:14) 

Com duas irmãs (Lv 18:18) Não mencionado 

Com a sogra (Lv 20:14; Dt 27:23) Fogueira (Lv 20:14) 

Homossexualidade (Lv 18:22) Morte (Lv 20:13) 

Bestialidade (Êx 22:19; Lv 18:23) Morte (Lv 20:15-16) 

Período menstrual (Lv 18:19) Extirpado (Lv 20:18) 

Adultério (Lv 18:20; Dt 22:22) Morte (Lv 20:10; Dt 22:22) 

Fornicação com escrava 

desposada (Lv 19:20) 

Açoite (Lv 19:20) 

Prostituição cultual (Êx 34:16; Lv 

20:6) 

Extirpado (Lv 20:5-6) 

Prostituição da filha do sacerdote 

(Lv 21:9) 

Queimada (Lv 21:9) 

Falta de castidade pré-conjugal (Dt 

22:21) 

Apedrejamento (Dt 22:21) 

Coabitar com virgem desposada 

(Dt 22:23) 

Morte de ambos (apedrejamento) (Dt 

22:24) 

Estupro (Dt 22:25) Morte (Dt 22:25) 

Relação pré-marital (Êx 22:16; Dt 

22:28-29) 

Casamento (consentimento do pai) 

obrigatório sem direito a divórcio e 

pagamento de dote (Êx 22:28-29; Dt 

22:28-29) 

 

Quando se trata especificamente das punições referentes aos pecados 

sexuais apresentados no capítulo 18 de Levítico, Evans (1997, p. 33, grifos 

nossos), após citar o v. 29, ―Todo que fizer alguma destas abominações, sim, 
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aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo‖, define a pena 

capital, como o encerramento da relação conjugal: ―Assim, um crime capital era 

também um crime divorciável, se a parte culpada não fosse executada.‖ 

Percebe-se que havia nítida diferença entre a penalidade para sexo pré-marital 

consentido ou não, com consequente compromisso conjugal (impossibilidade 

do divórcio) e pecados que envolviam a quebra da aliança conjugal (pena 

capital). 

Neste ponto, poder-se-ia acrescentar a seguinte informação muito 

posterior a estas penalidades, derivada de fontes talmúdicas do segundo 

século:  

 
O sistema jurídico rabínico reconhece uma forma de 
casamento instituída por meio de relações sexuais: ―de três 
maneiras, uma mulher é adquirida: através de dinheiro, 
mandado [escrito] ou intercurso‖ (m. Qidd. 1.1) Este texto 
postula a relação sexual como uma forma válida de casamento 
– equivalente em todos os aspectos aos mandatos – que pode 
ser interpretada como o contrato de casamento (ILAN, 1993, p. 
256, grifos nossos). 

 
O autor acrescenta: ―A literatura rabínica é crítica em outro lugar dessa 

forma de casamento (b. Qidd. 12b), mas na tradição mishnaica relativamente 

antiga, ela é apresentada como totalmente legítima‖ (ILAN, 1993, p. 256). 

 

2.9.7. Deuteronômio 21:10-14  

 
Quando um homem se apaixonava por uma estrangeira, tomada dentre 

os cativos de um povo vencido em batalha, se este, se enfadasse dela, poderia 

despedi-la, sem que incorresse em nenhum tipo de penalização. Para tal, 

deveria cumprir algumas condições legais; dar-lhe liberdade (presume-se que 

esta liberdade envolvia o direito de se casar novamente) e não a vender como 

uma escrava. 

Ellens (1998, p. 499) destaca que ―[a] mulher é cativa de guerra. A lei 

não lhe concede nenhuma responsabilidade pelas regras que estabelece. Toda 

ação é feita com ela‖. 
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Deuteronômio 21:10-14 estabelece o procedimento para 
mulheres em cativeiro. Casamento com mulheres escravas e 
cativas foram arranjados sem quaisquer outras cerimônias 
reais além do marido ir a elas (Gn 30:4; Dt 21:13). Se ela 
dormiu com seu captor e então ele decidiu não a manter como 
mulher dele, ele não tem permissão para vendê-la, mas ela sai 
de graça, e a razão para isso é porque ―ele a humilhou‖. Isso 
significa que ele tinha relações com ela e, portanto, ela não 
tinha voz neste assunto. O mesmo termo, ―ele a humilhou‖, é 
usado para o estupro de uma virgem (não prometida) em 
Deuteronômio 22:29 (MCFALL, 2014, p. 82-83). 

 
É preciso anotar que Deus não deu mostras de aprovação ao casamento 

com quem não pertencesse ao Seu povo. A lei proibia o casamento com 

estrangeiros em uma variedade de contextos (Êx 34:16; Lv 21:14; Nm 36: 6; Dt 

7:3; 13: 6-9; veja também Gn 24:37-40; 27:46; 28:1, 6). 

Os pais de Sansão contestaram sua atitude de querer assumir 

compromisso com uma filisteia (Jz 14:3), o que demonstra a preocupação em 

cumprir com a regra acima mencionada. É preciso mencionar que alguns veem 

uma demonstração desta prática em Números 31:18 (DYBDAHL, 2015, p. 216). 

Embora os midianitas estivessem sob a condenação divina, neste caso 

especificamente, seria difícil chamar as moças cativas de estrangeiras, uma 

vez que eram descendentes de Abraão (WHITE, 2007, p. 483). 

A respeito dessa lei, na qual a estrangeira cativa com quem um israelita 

podia se casar, outro autor assim declara: 

 
A lei enfoca os direitos da mulher, afirmando que o homem que 
se casa com uma prisioneira de guerra e, posteriormente, fica 
insatisfeito com ela, por qualquer motivo, não é permitido 
reduzi-la à escravidão. Tal mulher tinha direitos legais no antigo 
Israel, e obrigações morais decorrem do fato de que o homem 
iniciou um relacionamento sexual com ela. (CHRISTENSEN, 
2002, p. 475). 

 
Por outro lado, Lange (2008, p. 161) parece demonstrar que não houve 

casamento.  

 
O atraso de um mês [para o casamento] testaria a sinceridade 
e a pureza do amor ou desejo. Se, ao expirar este prazo, ele 
ainda se deleitava em aceitá-la como esposa, ela se tornaria 
sua esposa; se não, então ela deveria sair livre. 
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Aos israelitas foi ordenado no tempo de Esdras despedirem suas 

esposas estrangeiras (Ed 9–10). A respeito das mulheres estrangeiras de 

Salomão, é dito e que isto lhe acarretou muitos males (1Rs 11:1, 4; Ne 13:26). 

O livro de Juízes demonstra, no mínimo, que o povo de Deus tinha orientação 

de não se casar com estrangeiras; esta, pelo menos parece ser pela reação 

dos pais de Sansão. Parece improvável, com base nos argumentos acima, que 

Deus tenha orientado um israelita a tomar como esposa, uma estrangeira. 

Porém como lei casuística; se aceita neste caso, demonstra que Deus está 

aceitando um fato, não uma aprovação ou indicação. Este texto pode não 

significar especificamente que houve um casamento de fato. 

Ainda neste sentido, referindo-se duas classes de mulheres, Frymer-

Kenski (2003, p. 1.004) argumenta que:  

 

O amah em Êxodo 21:7-9 e a noiva cativa em Deuteronômio 
21:10-14 [shabah] têm o direito de serem esposas. Um homem 
que as adquire e depois as rejeita é considerado como tendo 
abusado delas ou traído, e elas ficam livres.  

 
E a respeito da cativa de guerra, o autor especificamente assim se 

refere: 

 
Trazida para casa, ela deveria realizar rituais de transição – 
raspar a cabeça, cortar as unhas e trocar de roupa. Ela 
também deveria ―prantear seu pai e sua mãe‖ por um mês, 
após o qual seu captor poderia consumar o casamento. Como 
com a amah do Êxodo, a noiva cativa não poderia ser tratada 
como uma escrava comum e vendida. Mudar de ideia era 
considerado abuso e, se ele não a quisesse, ela ficaria livre 
(FRYMER-KENSKI, 2003, p. 1.009, grifos nossos). 

 
2.9.8. A má conduta sexual (Dt 22:13-29) 

 
 Neste texto, temos algumas leis que nos ajudam a entender os 

detalhamentos do sétimo mandamento do Decálogo, as quais tratam da má 

conduta sexual. ―As seis leis em Deuteronômio 22:13-29 estão fortemente 

focadas no significado do sétimo mandamento proibindo o adultério, com o 

próprio comando repetido no centro de um desenho estrutural concêntrico‖ 

(CHRISTENSEN, 2002, p. 515) e nos fornece uma importante informação 
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(conforme figura abaixo), a fim de entendermos a abrangência do sétimo 

mandamento, composta destas leis em sua forma estrutural.  

Notemos o seguinte gráfico: 

A. Falsa acusação de não 
virgindade 

Homem multado, sem 
direito a divórcio 

Dt 22:13-19 

B. Comprovada acusação 
de falta de virgindade 

Mulher morre Dt 22:20-21 

X. Adultério com uma 
mulher casada ou noiva 
virgem. 

Ambos morrem Dt 22:22-24 

B‘. Estupro de noiva virgem 
no Campo 

Homem morre Dt 22:25-27 

A‘. Estupro de virgem  Homem multado, 
casamento sem divórcio 

Dt 22:28-29 

 
Neste caso, o sétimo mandamento se encontra no centro, relacionando-

se com as leis anteriores e posteriores. Percebe-se algo importante em relação 

à condenação no v. 23; uma jovem com compromisso pré-conjugal era 

considerada casada (TORREY, 2011; NICHOL, 2011, p. 1.134). Em 

Deuteronômio 22:21, encontramos novamente a palavra ָזָנה (zanah) para se 

referir ao fato de uma jovem não ser encontrada virgem por ocasião do seu 

enlace matrimonial. O apedrejamento era o castigo para tal atitude. No v. 22, 

temos outra situação que envolve o relacionamento sexual ilícito, citado como 

―deitar-se‖  ָשַכב,  (shakab), neste caso com o sentido de relação sexual, como 

exemplo: o adultério do rei Davi (2Sm 11:4, 11; 12:11, 24; cf. Lv 15:33); e na 

história de José em casa de Potifar (Gn 39:7, 12, 14; BROWN; SAMUEL; 

CHARLES, 1977, p. 1.012). 

Nesta seção de Deuteronômio, onde trata da acusação de perda de 

virgindade, provado o fato de que a noiva era virgem por ocasião das núpcias, 

ele não poderia despedi-la. Ou seja, sem direito a divórcio. Não provada a 

virgindade ela seria condenada por prática de prostituição e a pena era o 

apedrejamento (embora haja autor que não acredita esta penalidade possa ter 

sido algum dia executada) (CHRISTENSEN, 2002, p. 517). A contribuir com 

esta posição, não encontramos nenhum relato de execução de pena capital por 

transgressão do sétimo mandamento no AT e no NT, apenas uma menção a 

ela (Jo 8:5). 

Outro aspecto a ser mencionado nesta seção é, o respeito ao noivado 

hebraico (kidushin), ainda que não tenha sido consumado o casamento pela 
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cerimônia conjugal (nissuin), era considerado um voto conjugal permanente. 

Houvesse uma violação deste voto, tanto o homem quanto a mulher seriam 

mortos (v. 24).  

Vemos outra situação em Deuteronômio 22:25-29, o fato de um homem 

abusar de uma moça. Se ela fosse comprometida, o abusador deveria ser 

punido com a morte (v. 25), ou pagar o dote de 50 ciclos de prata, mohar 

(pagamento de um preço),5 e se a moça fosse virgem e não desposada. Neste 

caso, não poderia se divorciar dela (v. 29). O que diferenciava normalmente do 

valor do preço da noiva (penhor de casamento) que seria muito menor. 

Em relação ao pagamento do mohar, neste caso em específico Falk 

(2001), na seção que trata dos ―termos do casamento‖, informa que a 

quantidade de cinquenta shekels neste contexto, deve ser comparada com os 

trinta shekels a pagar pela mulher em voto (Lv 27:4). A diferença na avaliação 

de uma mulher pode ser devida à seriedade da ofensa. 

A fim demonstrar a aplicação desta lei. Corners (2002, p. 139) apresenta 

a história de Amnom em 2 Samuel 13, aludindo ao fato de que ele não deveria 

descartar Tamar, ou seja, o divórcio não lhe era facultado. Em assim fazendo, 

estaria cometendo um erro ainda maior. O texto bíblico demonstra a atitude de 

Tamar corrigindo e alertando Amnom, ―Respondeu ela: ‗despedindo-me 

[shalah; termo usado em Dt 22:29] fará um erro maior do que já tem feito 

comigo‖ (2Sm 13:16).  

Ao se referir à lei de Deuteronômio 22:28,29, Moraes (2001) não 

entende que se trate de violência sexual, e admite que Deuteronômio 22:23-27, 

esteja tratando especificamente do estupro, mas não os versículos 28 e 29, ao 

mesmo tempo que relaciona Deuteronômio 22:28-29 com Êxodo 22:16-17: ―É 

evidente que Êxodo 22:16-17 e Deuteronômio 22:28-29 não abordam uma 

situação de estupro. Ambas as passagens tratam de relações sexuais pré-

maritais com mútuo consentimento das partes envolvidas‖ (MORAES, 2001, p. 

35). Neste sentido, para esse autor, a situação de Deuteronômio 22:28-29 

claramente envolvia sexo consentido e não estupro, porém faz uma distinção 

entre esta passagem cuja intenção era apensa de intimidade sem intenção de 

                                            
5
 Recursos providos para a noiva, como se fosse um seguro social e não um pagamento para 

tê-la. (―Marriage, In Bible Times‖, em ―The Universal Jewish Encyclopedia‖, ed. Isaac Landman 

[Nova York: Ktav, 1969], 7:369, citado por (HASEL, 2015, p. 65) 
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compromisso conjugal subsequente e Êxodo 22:16-17, na qual a moça foi 

seduzida (patah) e houve um claro consentimento sexual com a voluntária 

disposição de casar-se, recebendo como punição apenas o pagamento do 

mohar.  

Davidson, embora entenda que possa estar envolvida sedução, o relato 

de Deuteronômio 22:28-29 se trata de forçar uma virgem a ter relações 

sexuais. 

 

Ao que tudo indica, essa lei é uma extensão da prescrição 
paralela de Êxodo 22:16-17, e ambas tratam do que hoje 
poderíamos chamar de ―estupro‖, no qual se obriga a uma 
virgem solteira a manter relações sexuais‖ (DAVIDSON, 2015, 
p. 223).  

 
Em outra publicação, onde o tema é tratado de forma mais abrangente, 

pelo mesmo autor, é feito diferença entre estupro forçado (Dt 22:25-27) com o 

consentido o qual chama de estatutário (previsto em lei) ou moral (Dt 22:28-

29).  

 
A pergunta pode ser feita: como é respeitar a personalidade de 
uma mulher quando ela tem que se casar e passar o resto de 
sua vida com o homem que a estuprou? Primeiro, deve-se 
enfatizar que essas duas passagens bíblicas não lidam com o 
que poderíamos considerar estupro forçado, mas sim com 
estupro estatutário, ou seja, casos em que homem e mulher 
eram parceiros por consentimento (embora ela fosse seduzida). 
Assim, a mulher não é forçada a se casar e passar o resto de 
sua vida com um estranho que a dominou e a violou à força, 
mas a se casar com um parceiro sexual com quem teve 
relações sexuais de bom grado. Essa penalidade serviu para 
desencorajar o sexo antes do casamento e destacar a 
seriedade do crime (DAVIDSON, 2007, p. 406). 

 
O autor também informa que: 
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Embora a relação sexual pré-marital não tivesse o mesmo 
resultado punição como muitas outras ofensas sexuais, no 
entanto, foi levado a sério. A penalidade incluiu (1) a multa 
pesada que o homem (que presumivelmente iniciou a relação 
sexual e privou a mulher de sua virgindade) deve pagar ao pai 
da mulher, e (2) a exigência de que o casal enfrente as 
consequências de sua ação por se casar sem possibilidade de 
divórcio futuro (Dt 22:28-29), a menos que o pai da mulher 
considerou que tal casamento seria imprudente, caso em que 
eles não se casaram, mas o homem pagou o dote ao pai da 
mulher como se eles tivessem se casado (Êx 22:16-17). A força 
desta legislação era para desencorajar o sexo antes do 
casamento e fazer a transição para o casamento (se for 
aconselhável) daqueles que o praticaram, com estipulações 
para assegurar a estabilidade e permanência de seu 
relacionamento conjugal. (DAVIDSON), p. 3, grifos nossos). 

 

Christensen, citando que em Deuteronômio 22:13-29, menciona que três 

situações são colocadas: (a) Acusação de não virgindade por parte da noiva 

vs. 13-21. (b) O adultério em si vv. 22-24, ao deitar-se com mulher casada ou 

comprometida. (c) A terceira situação envolve a violência sexual por estupro ou 

sedução de uma virgem vs. 25-29 (CHRISTENSEN, 2002, p. 522, grifos 

nossos).  

Conforme Du Preez (1993, p. 97-99), ―em Êxodo 22:16 o homem ‗seduz‘ 

(patah) a mulher e deita-se com ela; ainda em Deuteronômio 22:28, ele a 

‗apreende‘ (tapaz)‖. Embora seja correto observar que patah se refere a uma 

forma mais leve de intercurso sexual coercitivo do que tapaz, deve-se notar 

que uma terceira palavra e mais poderosa é usada em Deuteronômio 22:25. 

Neste caso, o homem ―força‖ (hazaq) uma mulher e deita-se com ela. Um 

exame do uso dessas três palavras no AT mostra que hazaq frequentemente 

implica a subjugação de um mais fraco por um mais forte. Por exemplo: 

Gênesis 19:16; 1 Reis 16:22; 2 Reis 25:3; Isaías 4:1. No contexto de encontros 

sexuais, indica um caso de estupro (2Sm 13:11-14). Das duas leis relativas à 

relação sexual (Êx 22:16; Dt 22:28) com uma mulher não comprometida, 

nenhuma delas faz uso do termo hazaq (dominar). Em vez disso, o homem na 

passagem de Êxodo usa pressão psicológica, enquanto o homem em 

Deuteronômio 22:28-29 usa o poder físico para induzir a mulher a ter relações 

sexuais com ele (em Gn 39:12, a palavra tapaz é usada para indicar que, 

embora a esposa de Potifar ―pegou‖ José pelo casaco, ela não pôde dominá-
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lo). Já que em diferentes lugares da Bíblia, a palavra patah implica claramente 

que o ser ―seduzido‖ tem a opção de resistir, é muito provável que em Êxodo 

22:16-17 houve certa cumplicidade ou vontade por parte da mulher. A 

passagem em Deuteronômio 22:28-29 poderia indicar algum tipo semelhante 

de aquiescência da parte da mulher, observando que aqui, o homem deita-se 

com ela, ―e eles são descobertos‖ (Dt 22:28). Ridderbos (1984, p. 227) aceita 

que a lei em Deuteronômio 22:28-29 não se refere a estupro, mas sedução, 

com isto concordam outros autores: ―De qualquer forma devemos notar que em 

Êxodo 22:16-17 não recaía sobre a virgem nenhum tipo de punição pelo fato e 

ter sido seduzida ou violentada,  ָפָתהhahtap  (seduzir, persuadir)‖ (GESENIUS; 

WILHELM; TREGELLESS, 2003, p. 696).  

Essas duas leis, a de Êxodo 22:16-17 e a de Deuteronômio 22:28-29, 

poderiam ser vistas como complementares ou distintas, se forem vistas como 

complementares, o consentimento do pai (Êx 22:16,17), envolveria uma 

relação conjugal que não poderia ser desfeita (Dt 22:28-29). Se fossem 

distintas, outra explicação deveria ser encontrada, que poderia simplesmente 

ser o fato de ter sido seduzida patah (enganada), neste caso o pai poderia 

decidir pelo não casamento; o que ele não poderia fazer, se fosse apenas com 

base em Deuteronômio 22:28-29. A evidência maior indica que ambos os 

textos se refiram a mesma lei. 

Davidson (2007, p. 519), ao avaliar essas duas passagens em conjunto, 

afirma: 

 
Apesar de a mulher aparentemente consentir em se envolver 
em relações sexuais com o homem nessas situações, o 
homem ―ainda a afligiu/oprimiu/humilhou‖ (innah). O plano 
divino de que a pureza de uma mulher seja respeitada e 
protegida foi violado. A penalidade imposta era que ou o 
estuprador tivesse que se casar com aquela que seduzira e a 
sustentar financeiramente por toda a vida (sem possibilidade de 
divórcio) ou então o pai da menina, (como guardião legal) 
poderia, em seu nome, exercer o direito de recusa e exigência 
pagamento monetário equivalente ao dote, embora o sedutor 
não se casasse com ela. Mesmo que a mulher tenha 
consentido com seu sedutor, mesmo assim, de acordo com a 
lei, o dote é ―igual ao preço da noiva para as virgens‖ (Êx 
22:17): ela é tratada financeiramente como uma virgem seria. 
Esse tratamento sustenta o valor de uma mulher contra um 
homem tirando vantagem injusta dela e ao mesmo tempo 
desencoraja o estupro. 
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Jones (2002, p. 23-24) declara que em Deuteronômio 22, 

particularmente nos versículos 13-30, a lei define claramente os motivos pelos 

quais um casamento pode ser dissolvido. A dissolução, no entanto, não vem do 

divórcio; vem pela execução. Em outras palavras, há certos pecados que um 

parceiro de casamento comete contra seu cônjuge que são tão sérios que a 

penalidade apropriada é separar o casamento pela morte.  

Uma compreensão adequada de Deuteronômio 22:13-30 nos mostra o 

que Deuteronômio 24 pode não significar. Em Deuteronômio 22:13-30, a lei 

prescreve a morte de um homem ou uma mulher por pecados sexuais 

extraconjugais. Nos versos 13-21, a virgindade de uma jovem esposa é 

discutida. A situação surge se o marido a acusar de promiscuidade pré-marital. 

Para defender sua honra, seus pais foram ordenados a mostrar um tecido 

manchado de sangue. Esse tecido manchado de sangue era o resultado da 

consumação do casamento e devia ser mantido como prova da virgindade de 

uma mulher. Se seus pais pudessem apresentar o tecido, a honra da mulher 

era protegida e o marido era proibido de se divorciar dela (v. 19b) e devia pagar 

uma multa substancial ao pai (v.19a). No entanto, Moisés ordena que ela seja 

morta nos versículos 20-21, se nenhuma prova de virgindade pudesse ser 

produzida.  

Assim, a lei mosaica estabeleceu que as relações sexuais antes do 

casamento eram um mal digno de morte, a fim de guardar a santidade do 

relacionamento conjugal (v. 21). Esta posição é reforçada nos versos 23 e 24, 

onde uma jovem que se comprometeu a casar com um homem, e tem sexo 

antes do casamento com outro. A consequência novamente é a morte para 

ambos, novamente para guardar a santidade do relacionamento conjugal (v. 

24b).  

A situação muda, no entanto, se o incidente acontecer no campo (v. 25-

27). Se isso acontecer, a presunção de inocência protege a vida da menina. A 

lei protege-a da morte porque supõe-se que ela tenha sido estuprada e embora 

tenha pedido ajuda, não havia ninguém disponível para ajudá-la (v. 27). No v. 

22, o sexo adúltero, é punido com a morte e chamado de ―mal‖, que deve ser 

eliminado de Israel.  

O único lugar em Deuteronômio 22 onde o contato sexual entre não 

casados não resulta em morte é, se um homem faz sexo com uma mulher que 
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não está prometida em casamento. É descrito nos vv. 28-29, nesse caso, em 

vez de o homem ser condenado à morte (como no v. 24), ele paga uma multa 

ao pai da moça e o casal é obrigado a se casar sem a possibilidade de se 

divorciar (v. 29). O objetivo do Deuteronômio 22 é ressaltar a santidade do 

casamento, tornando as violações contra ele, uma ofensa capital. O divórcio 

não é discutido neste texto, exceto para ser expressamente proibido em dois 

casos (v. 19, 29).  

Porém, esta visão de pena capital é contestada por Geisler (2010, p. 

241) em sua comparação de diferentes pontos de vista a respeito da pena de 

morte, este autor cita, os que argumentam a favor do reabilitacionismo ao 

defenderem que ―o adultério em si não era considerado crime capital‖. 

Em relação a execução de pena capital Charles (1921, p. 4-5) informa 

que ―Deuteronômio 22:22 [...] foi mantida até 30 d.C. conforme encontrada no 

Talmude Babilônico (Sanedrim 41a) e o de Jerusalém (Sanedrim 18a, 24b), 

quando foi abolida e o divórcio se tornou obrigatório, considerando o fato de a 

Judeia ter se tornado uma província romana‖.  

Com isto, o direito de infringir pena de morte, teria se tornado impossível 

para esse crime na Judeia, certamente por pressão das autoridades romanas. 

Sendo que, o marido era compelido a se divorciar de sua esposa, e não a exigir 

a pena capital. Todavia, Instone-Brewer (2002b, p. 245) discorda deste 

entendimento: 

 
A tese de Charles depende da suposição de que o poder de 
executar se perdeu algum tempo entre o ensino de Jesus sobre 
o divórcio e sua prisão. Além do que, as tradições rabínicas são 
bastante tardias, não temos evidências de que houve uma 
transição desse tipo. É muito mais provável que os judeus 
tenham perdido o poder de executar criminosos quando a 
Judeia se tornou uma província romana em 7 d.C. e o 
governador teve o direito de executá-la.  

 

No entanto, Charles se refere a João 8, quando ainda neste tempo, 

segundo ele, a lei de pena capital para este pecado ainda estava em vigor.  
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De acordo com esta lei, a adúltera e seu amante eram para ser 
mortos. Nesse caso, não havia dúvida quanto à dissolução do 
casamento. A lei trata o vínculo matrimonial como 
absolutamente quebrado e, portanto, dissolvido pelo ato de 
adultério, e até mesmo os meios drásticos, infringindo a 
penalidade incorrida [...] Novo casamento, é claro, em tal caso 
se seguiria (CHARLES, 1921, p. 9). 

 

Vale mencionar que embora Deuteronômio 22:19 e 29 impedia o 

divórcio, não significa uma liberalização nas demais situações previstas no todo 

da lei, mas esta regra parece ter muito mais, um cunho de limitação a prática 

comum dos judeus de abandonarem seus cônjuges, do que uma legislação 

específica de quando ou não poderia se divorciar (ou expulsar o cônjuge).  

Esta lei indica que apesar de um compromisso conjugal, ter sido 

derivado de um comportamento irregular, haveria a validação e a preservação 

do laço conjugal. Ou seja, este fato, não poderia ser alegado futuramente, para 

a dissolução conjugal, este relacionamento estaria em pé de igualdade ao 

contraído em condições normais com uma virgem em Israel. 

A possibilidade da intervenção paterna pode sugerir que, o ato sexual 

embora seja culminante da aliança matrimonial, porém quando cometido de 

forma irrefletida e irregular, não se torna a aliança em si mesma, pois o não 

consentimento paterno, poderia impedir a formalização do compromisso. Neste 

sentido, nota-se que em ambos os casos, neste capítulo, a prostituição (Dt 

22:21) ou relações pré-conjugais (Dt 22:28/Êx 22:17), em que o divórcio era 

proibido, o casamento poderia, ser anulado, ou impedido, mesmo havendo 

relações sexuais pré-maritais. O que não impedia algum tipo de punição ou 

compensação. 

 

2.9.9. A lei do divórcio em Deuteronômio 24:1-4 

 
A respeito de Deuteronômio 24:1-4, ―muitos expositores concluíram, que 

Deuteronômio 24: 1-3 não proíbe o divórcio e o novo casamento, ambos são 

aprovados por Deus (LANEY, 1992, p. 6). E que deva ser usado para enfatizar 

que Deus estabeleceu uma legislação ampla acerca do divórcio. Waters 

(2017), entende que Deuteronômio 24:1-4 está oficializando o divórcio, 
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contanto que fosse redigida uma carta de divórcio (sefer keritut), permitindo 

assim, de forma legal o novo casamento. 

 
Deus deu a definição, e incluía uma ―carta de divórcio‖. [...] 
Sem a carta de divórcio, não houve/há divórcio [...] Quando um 
homem tenta se divorciar de sua esposa, meramente 
―afastando-se‖ ao invés do caminho de Deus (Dt 24:1-2; Jr 3:8), 
ele está agindo contra a ordem: ―Não deixe o homem separar‖ 
(WATERS, 2017, p. 242. 

 
Outro autor assim declara: 

 
Mas, até que o divórcio concedido [hb. seper keritut, gr. biblion 
apostasion], o velho marido poderia impedir a mulher de se 
envolver com outro homem porque ela ainda era oficialmente 
casada com o primeiro homem. [...] Até que o marido desse à 
esposa um ―certificado de divórcio‖, ela ainda era sua esposa, e 
ele devia a ela o dever que qualquer marido devia a sua 
esposa. Quando ele desse o certificado, ela não era mais sua 
esposa e ele não tinha nenhum direito sobre ela. A posição 
dela ainda pode ser difícil, mas pelo menos ela foi libertada de 
qualquer reclamação arbitrária por seu antigo marido 
(WINGERD, 2015, p. 11). 

 
O texto de Deuteronômio 24:1-4 permitiu e tem permitido ampla 

discussão sobre os verdadeiros motivos para o divórcio. Especialmente sobre o 

significado de ―erwat dabar‖, no v. 1. Porém, em seu estudo sobre o tema, 

Davidson (2007, p. 9) assevera que, segundo as regras de confecção das leis 

antigas, este texto não se trata de uma lei em estilo ―apodítico‖, com 

determinações e proibições, mas em ―estilo casuístico‖.  

Nas leis casuísticas, há primeiro a pródose, ―descrição de condição ou 

condições‖, geralmente iniciadas pelas palavras hebraicas traduzidas por ―se‖ 

ou ―quando‖, então seguida pela apódese, ou seja, ―a real legislação‖, mais 

bem colocada na tradução em português pela palavra ―então‖. Notemos a 

sequência dos versos 1-4, ―Se um homem tomar uma mulher (v. 1); e se ela 

saindo (v. 2); e se este a aborrecer‖. ―Então, seu primeiro marido, que a 

despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher v. 4.‖ 

Segundo este estudo, nos v. 1 a 3 temos a pródese com várias condições: 

Motivos para o procedimento do divórcio e novo casamento da mulher 

repudiada, divórcio ou morte do seu segundo marido. Então após estas 

condições é que aparece a ―real legislação‖. A única lei que está nestes versos, 
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encontra-se no verso 4a, onde é vedado ao primeiro marido tomar de volta a 

esposa que desprezou ou repudiou.  

Vale ressaltar, que a aplicação da lei de não retorno ao marido é apenas 

se ela se casar com outro homem (v. 2). ―A real legislação lida somente com a 

proibição de novo casamento com o primeiro marido, depois de um matrimônio‖ 

(DAVIDSON, 2007, p. 17, grifos nossos). 

Conforme menciona Hempenius (2016), ―Deuteronômio 24:1-4 é um 

exemplo de lei casuística, a qual é dada com respeito a certos casos 

(situações). Leis casuísticas são caracterizadas por cláusulas, ‗se-então‘‖, 

conforme demonstra por seu gráfico abaixo:  

 

Situação (1): Se6 um homem tomar uma 

mulher e se casar com ela, então 

será que, se não achar graça em 

seus olhos, por nela encontrar coisa 

indecente, far-lhe-á uma carta de 

repúdio, e lha dará na sua mão, e a 

despedirá da sua casa (Dt 24:1). 

Situação (2a): Se ela, pois, saindo da sua 

casa, for e se casar com outro 

homem. E este também a desprezar, 

e lhe fizer carta de repúdio, e lha der 

na sua mão, e a despedir da sua 

casa.  

Situação (2b):         Se este último homem, que a 

tomou para si por mulher, vier a 

morrer (Dt 24:2-3). 

Regra (3): Então seu primeiro marido, 

                                            
6
 O כי no início do v. 1 é traduzido de várias maneiras como temporal ("quando"; ESV, KJV, 

NAU), condicional ("se"; CSB [Christian Standard Bible], NET [Bible], NIV [New International 

Version]) e hipoteticamente ("suponha"; NLT [New Living Translation]; NRS [New Revised 

Standard Version]). A tradução temporal ―quando‖ provavelmente produz um sentido melhor do 

que ―se‖ ou ―suponha‖, uma vez que os dois últimos denotam uma situação que pode não estar 

ocorrendo de fato entre as pessoas. Essa situação provavelmente estava ocorrendo e, 

portanto, a necessidade de resolvê-la (SCACEWATER, 2012, p. 65). 
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que a despediu, não poderá tornar a 

tomá-la, para que seja sua mulher, 

depois que foi contaminada;  

Razão: pois é abominação perante o Senhor; 

assim não farás pecar a terra que o 

Senhor teu Deus te dá por herança 

(Dt 24:4). 

 

Este entendimento de Deuteronômio 24:1-4 como lei casuística é 

compartilhado por Laney, o qual tanto a respeito da legislação, tanto em 

Deuteronômio 24 quanto em Levítico 18, declara o seguinte: ―...deve ser 

considerada de contemporânea relevância em sua aplicação hoje‖ (LANEY, 

HETH, et al., 1990, p. 20). 

O mesmo autor admite que Deuteronômio 24:1-4 não está 

regulamentando o divórcio, mas está proibindo o marido de se casar 

novamente com sua ex-esposa e distingue as leis apodíticas das leis 

casuísticas, considerando que as apodíticas estão dentro do concerto que 

Deus estabeleceu com o povo hebreu no Sinai, envolvia as proibições em 

termos imperativos, no sentido do que se deve ou não fazer; ao passo que as 

leis casuísticas envolviam os casos cujos procedimentos a serem tomados se 

seguiam após a sua descrição, com a estrutura sequencial de pródese-

apódese (LANEY, 1992, p. 6).  

Ao mesmo tempo, apresenta a seguinte informação a respeito da 

quantidade de leis casuísticas, com pródeses negativas ou moralmente 

neutras: 
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Deuteronômio12-26 contém 31 exemplos de jurisprudência. Em 
19 desses exemplos a pródese contém uma situação que é 
imoral ou tem alguma conotação negativa.7 As outras 12 
situações atuais que aparecem moralmente neutro.8 
Deuteronômio 25: 11-12 é um exemplo de jurisprudência em 
que a pródese contém uma situação imoral ou com conotação 
negativa (LANEY, 1992, p. 6-7). 

 
Conforme anotou Ellens (1998, p. 466), ―todas as leis dos Textos 

Sexuais de Deuteronômio são casuísticas, exceto 5:18, 27:20-23 e 28:30‖. Por 

outro lado, os Dez Mandamentos são considerados leis apodíticas assim citou 

Ellens (1998, p. 466): ―Deuteronômio 5:18 é uma lei apodítica. Proíbe a 

infração de adultério.‖ E Instone-Brewer, 2002a, p. 7, grifos nossos), citando 

Westbrook (1986) informa a respeito do possível interesse financeiro por parte 

do primeiro marido, motivo pelo qual esta lei teria sido declarada, impedindo-o 

de reaver sua esposa, se ela contraísse novas núpcias: 

 
O primeiro casamento terminou quando o homem citou um 
fundamento válido para o divórcio, a saber, ―uma questão de 
indecência‖. O fato de ele ter um fundamento válido para o 
divórcio significava que ela havia perdido o direito ao dote. O 
segundo casamento terminou sem motivos válidos para o 
divórcio, ou porque o homem a odiava / não gostava dela (que 
era um termo técnico para um divórcio sem fundamento) ou 
porque ele morreu. Em ambos os casos, a mulher teria mantido 
seu dote. Se ela não tivesse trazido um dote para este segundo 
casamento, ela teria recebido um montante equivalente. 
Westbrook então apontou que isso daria ao primeiro marido um 
motivo financeiro para se casar novamente com sua esposa, 
porque ele teria então o novo dote dela e o antigo. Portanto, 
essa lei proíbe o primeiro marido de obter benefícios 
financeiros dessa maneira. 

 

Deste modo também entende Benjamim (2017), no sentido de quando o 

primeiro casamento foi desfeito por justa causa, o marido retém e a mulher 

perde o direito sobre a propriedade (terra), porém no segundo casamento, se 

―o segundo marido se divorciar da mesma mulher sem causa, ela recebe seus 

direitos a terra como compensação, não pode seu primeiro marido casar-se 

                                            
7
 Dt 13:1-5; 13:6-11; 13:12-18; 15:12-15; 17:1-5; 19:11-13; 19:16-19; 21:1-7; 21:10-14; 21:15-

17; 21:18-21; 21:22-23; 22:13-21; 22:22; 22:23-27; 22:28-29; 24:7; 25:7-10; 25:11-12. 
8
 Dt 14:24-25; 15:7-8; 15:16-18; 17:8-9; 18:6-8; 23:10-13; 23:21-23; 23:24-25; 24:5; 24:19-22; 

25:1-3; 25:5-6. 
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novamente com ela e adquirir estes direitos‖ (BENJAMIM, 2017, p. 7). Ou seja, 

saia sem posse, e voltava com dote. Assim não deveria acontecer. 

 

2.9.9.1. Deuteronômio 24 e sua relação com a lei de Deus e o 

sétimo mandamento 

Em relação aos Dez Mandamentos, Kaufman (1978-1979 apud LANEY, 

1992, p. 4) argumenta a favor do respeito aos laços conjugais, sem permitir 

interferência ilícita de terceiros, demonstrando que Deuteronômio 24:1-4 não 

está relacionado na seção que trata do sétimo mandamento, mas do oitavo, e 

adiciona a seu argumento, o fato de que ao final do capítulo anterior (Dt 23), 

trata-se de não subtrair alimento da lavoura alheia e em Deuteronômio 24:5, o 

respeito aos recém-casados, e ainda sugere a seguinte estrutura e disposição: 

Mandamento Deuteronômio Descrição 

1-2 12:1-31                             Adoração 

3 13:1-14: 27                             Nome de Deus 

4 14:28-16:17                           Sábado 

5 16:18-18:22                           Autoridade 

6 19:1-22:8                                Homicídio 

7 22:9-23:19                             Adultério 

8 23:20-24:7                             Roubo 

9 24:8-25:4                              Falsas Cobranças 

10 25:5-16 Cobiça 

 

Outro autor, por sua vez, tratando acerca do novo casamento da esposa 

repudiada e sua relação com o adultério, enfatiza que em Deuteronômio 24, e 

consequentemente o Antigo Testamento não se proíbe o novo casamento de 

uma mulher divorciada com outra pessoa, mas sim com seu primeiro marido, 

após efetivação do divórcio. Uma mulher repudiada ao se casar com outro 

homem não era considerada adúltera e consequentemente não recebia 

nenhuma pena (BACCHIOCCHI, 2001, p. 133).  

Por outro lado, em sua tese doutoral, após extensa pesquisa Nunes 

(2015, p. 37-38) afirma: ―O envolvimento sexual da mulher com seu segundo 
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esposo é equivalente ao adultério, ou outro ato sexual ilícito, todavia não 

incorrendo na penalidade da morte.‖  

Ainda, citando Meier,9 Barber (2014, p. 40) sustenta que ―a provisão 

legal para divórcio e segundo casamento em Deuteronômio, sancionou nada 

menos que adultério‖. Embora em seu entendimento, esta lei se enquadra 

dentro daquelas que Deus teria dado e que não eram boas (segundo ―sua‖ 

interpretação de Ez 20:25). 

Bacchiocchi (2001) nota que a maneira frívola com a qual um homem se 

divorciava de sua esposa exigia que houvesse uma regulamentação, e que a 

determinação de uma carta de divórcio não era uma autorização ou legislação 

específica para todos os casos de divórcio, mas sim, para desencorajar 

divórcios precipitados e ao mesmo tempo, estabelecer os resultados definitivos 

desta decisão e que permitir a prática não é o mesmo que instituir. Deus 

legislou sobre o divórcio que já existia mesmo entre os hebreus, que era prática 

comum dos habitantes de Canaã.  

Outro autor assim define a admissão do divórcio em Israel: ―A realidade 

do divórcio é assumida, não sua validade‖ (MCFALL, 2014, p. 83). Derosse 

(2017, p. 10-11) reporta que, ao estudar Deuteronômio 24:1-3, pelo menos 

quatro itens devem ser considerados: 1) A passagem não oferece a aprovação 

divina dos divórcios, mas antes os regulamenta. 2) Embora o divórcio não 

tenha sido divinamente aprovado, parece ser divinamente provido da dureza do 

coração do homem. 3) O divórcio não era necessário neste texto. 

Teoricamente, o marido poderia continuar no casamento, ou ele poderia até se 

casar novamente com ela, se nenhum deles já tivesse se casado novamente. 

4) Essa passagem serve como um aviso para não se divorciar muito 

rapidamente. Conforme concluiu outro autor:  

 
Deuteronômio 24:1-4 não legisla o divórcio em si, isso seria 
contrário ao caráter de Javé (cf. Ml 2:16: ―Eu odeio o divórcio‖). 
Em vez disso, o texto simplesmente pressupõe o fato de que 
ele pode ocorrer e lida principalmente com suas consequências 
(IURCHENKO, 2016, p. 9). 

 

                                            
9
 Meier, Law and History in Matthew‘s Gospel, 140–150. 
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2.9.9.2. Estrutura e Tema de Deuteronômio 24:1-4 

Basicamente, Deuteronômio 24:1-4, apresenta os seguintes tópicos: 1) 

Os fundamentos para o divórcio (Dt 24:1a). 2) O processo de divórcio (Dt 

24:1b). 3) O resultado do divórcio (Dt 24:2-4). (BACCHIOCCHI, 2001, p. 129-

133).  

Davidson (2007, p. 17-19), depois de longo e detalhado estudo sobre 

Deuteronômio 24, após avaliar pelo menos oito maneiras de interpretar este 

capítulo da Bíblia na seção que trata do divórcio, conclui sintetizando o que 

provavelmente seja a melhor posição a respeito do que Deuteronômio 24:1-4, 

se refere em maior ou menor grau: 

1. Deuteronômio 24 não legisla sobre o divórcio, nem o sanciona, mas 

lida com a proibição de um novo casamento da esposa depois da se casar 

novamente. 

2. Que foi escrito para desencorajar o divórcio apressado, mostrando 

que tal decisão seria definitiva. 

3. Deuteronômio 24 está reprimindo os excessos de divórcio, ou motivos 

para o divórcio, uma vez que um novo casamento contaminaria a esposa. 

4. A posição de que Deuteronômio 24 seria para proteger o segundo 

marido é parcialmente correta, porque, na verdade, a mulher não poderia voltar 

ao seu primeiro marido (nem após a morte do segundo). 

5. Ele crê que não se trata de proteger contra o incesto, e não aceita que 

a teoria de ―tornar-se uma só carne‖ de Gênesis 2:24 equivale ao casal tornar-

se parente. 

6. Deuteronômio 24:1-3 seria para proteger a mulher do estigma na 

sociedade. 

7. Não se trata de repugnância sexual após convívio com o segundo 

marido. 

8. Proteger a mulher de ser tratada como objeto de troca entre homens, 

levando-a a perder sua condição de dignidade humana.  

 

2.9.9.3.  ―Contaminada‖ huttammaah (v. 4) (tame) 

―Deuteronômio 24:1-4 é uma das várias leis em Deuteronômio que falam 

do divórcio, mas é a única lei que lida especificamente com o novo casamento‖ 
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(SCACEWATER, 2012, p. 63). Em Deuteronômio 24:4, é mencionado que a 

mulher ao se casar com outro homem estaria contaminada. Segundo Davidson 

(2007, p.13-14), na língua hebraica o termo contaminada, em sua forma 

gramatical (―huttammâ‟â‖ – forma hitpael ou passivo reflexivo de tâmê) 

equivalia como se tivesse cometido adultério, ao ser ―levada a contaminar-se‖ 

induzida pelo primeiro marido ao repudiá-la.  

 

A legislação sutilmente envolve o primeiro marido por se 
divorciar de sua esposa. Embora a ação não seja punida e, 
portanto, tolerada, a lei deixa claro que sua ação não tem a 
aprovação divina. (DAVIDSON, 2007, p. 14, grifos nossos). 

 
Sobre este termo ―contaminada‖ ainda outro autor informa: ―A união de 

uma mulher divorciada do seu marido do ponto de vista do primeiro marido, é 

colocada na mesma categoria de adultério com o qual o termo é aplicado (Lv 

18:20; Nm 5:13, 14, 20‖ (DRIVER, 1896, p. 272). Ele acrescenta: ―O casamento 

de uma mulher divorciada é assim tratado implicitamente como equivalente ao 

adultério, e o caminho é preparado para o ensino de Cristo sobre o casamento 

em Mateus 5:32‖ (DRIVER, 1896, p. 272).  

Por sua vez, Mueller (2015, p. 247), ao tratar desta contaminação, 

sugere que ―em sentido estrito esta nova união não configurava adultério, não 

se prescrevia a pena de morte‖ e que ―o termo contaminação pode sugerir que 

tanto o divórcio quanto as novas núpcias contradiziam o ideal divino para o 

casamento‖. Isto tomando-se por base o fato de ter havido por meio da carta de 

divórcio uma autorização ―legal‖ para um novo matrimonio.  

Partindo da premissa do fato que Deuteronômio legislava, não sobre o 

divórcio seguido de segundo matrimônio mas do impedimento da mulher que 

tivesse contraído novas núpcias, voltar ao primeiro marido, Jones (2002, p. 26-

28) concorda com Davidson quanto à lei casuística como uma interpretação 

moderna e inovadora em contraste com interpretação anterior; onde alguns 

judeus entenderam, como um convite quase aberto ao divórcio, e embora 

outros tiveram uma visão mais rígida, tratando-se das escolas de Hillel e 

Shammai, e ainda acrescenta um estudo da contaminação da mulher após o 

novo casamento, citando duas posições:  

a) Laney (1992) e outros escritores que entendem que a contaminação 

da mulher se refere ao novo casamento, o qual se tornara adultério, pelo fato 
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de no primeiro casamento, ter se tornado ―uma só carne‖, uma espécie de 

parentesco entre os cônjuges, fato este que tornaria indissolúvel o casamento, 

e 

b) Por outro lado a posição de Feinberg e Feinberg (2010), que também 

entendem, ―depois que ela foi contaminada‖, se refira a um novo casamento 

que é considerado adúltero, porém por motivos frágeis e não sexuais e muito 

mais pela dureza do coração do primeiro marido, assumem esta posição por 

entenderem que: 

 

Ela foi forçada a essa situação pelas ações de seu primeiro 
marido (e, portanto, presumivelmente contra sua vontade). 
Entende que embora aos olhos de Deus o novo casamento 
fosse adúltero, em certo sentido, era um adultério não 
intencional (JONES, 2002, p. 28-29). 

 
Ao se referir a contaminação da mulher repudiada pelo marido e a 

responsabilidade dele em o fazer, assim declara outro autor: 

 
Em Deuteronômio 24:4, ―ela foi levada a se contaminar‖ (minha 
tradução), é um indicador interno de que o divórcio não 
encontra aprovação divina. O fato de o marido deixar de lado a 
esposa fez com que ela se contaminasse em um segundo 
casamento de maneira semelhante, como se estivesse 
cometendo adultério. A melhor tradução de Deuteronômio 24:4 
(―ela foi levada a se contaminar‖) (DAVIDSON, 2007), p. 656). 

 

O mesmo autor sustenta:  

 
A tradução correta de Deuteronômio 24:4 (―ela tem sido levada 
a contaminar-se‖) parece iluminar as palavras de Jesus em 
Mateus 5:32: ―Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em 
caso de porneia (relações sexuais ilícitas), a expõe a tornar-se 
adúltera [presumivelmente quando se casa de novo]‖ De sorte 
que em Mateus 5:32 não é uma exceção à regra das 
declarações de Jesus ―Eu, porém, vos digo‖ de Mateus 5.  
Aqui como em outra parte do capítulo, Ele não está mudando o 
significado do Antigo Testamento, mas recuperando sua plena 
força de má interpretação posterior (DAVIDSON, 2007, p. 20).  

 
É importante anotar que pelo menos ―em um caso, ela é o sujeito de um 

gesto sexual que precede o ato sexual (Lv 20:17)‖. Ellens (1998, p. 496), sendo 

responsabilizada por permitir mostrar sua nudez (erwat). Acrescentamos ainda 

que, a mulher, contraindo novo matrimônio, ficava contaminada (tame) (Dt 

24:4). Esse termo aparece em outros textos do AT e tem amplo espectro de 
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significado; com conotação cerimonial (Lv 11; 43; 13:46; 21:3), ou simbólica (Lv 

18:25); ao referir-se a Diná, como vítima (Gn 34); há uma virgem violentada (Dt 

22:29); prostituição (simbolicamente) (Os 6:10); se referindo ao adultério (Nm 

5:20); ou usada em paralelo ao termo abominação (toebah) (Ez 22:11).  

Poderíamos sugerir inicialmente o seguinte gráfico: 

Dt 24:1-4 Despedir de sua 

casa 

Se casar com 

outro homem 

Contaminada 

 

2.9.9.4. toebah – ―Abominação‖  

Porém seu retorno ao primeiro marido, significava abominação, toebah 

termo usado para se referir a questões cerimoniais (Lv 11:10, 11, 12, 13, 20, 

23, 41, 42; idolatria (Dt 7:25, 26; 12:31; Dt 27:15); e no sentido moral, 

homossexualidade (Lv 18:22; 20:13; 1Rs 14:24); prostituição (Dt 23:18); incesto 

(Ez 22:11); ou significando o que é repulsivo a Deus (Dt 25:16). 

Se por um lado a mulher expulsa, ao contrair novas núpcias, ficava 

contaminada, porém não seria condenada à morte, como uma adúltera. Por 

outro lado, aquele que a repudiava, ao recebê-la de volta, estava praticando 

algo ainda mais repulsivo, pois praticava uma ―abominação perante o Senhor” 

(Dt 24:4). 

Ao tratar deste assunto, Derosse (2017, p. 11-12) aventa duas 

possibilidades para explicar esta abominação. Entender que: a) Tendo entrado 

em novo casamento, ao voltar para o anterior, só a colocaria na situação de 

adultério. b) Se o segundo marido morresse, a mulher receberia a herança; o 

que explicaria por que o primeiro marido a desejaria de volta.  

Por outro lado, Scacewater (2012, p. 71), ao descrever a relação entre a 

mulher estar ―contaminada‖ e a ―abominação que se seguiria ao casar-se 

novamente com seu primeiro marido define desta maneira: 
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Após o segundo divórcio da mulher, o primeiro marido não 
pode se casar com ela novamente "depois que ela foi 
contaminada, porque (כי) é uma abominação (תועבה) (diante do 
Senhor" Dt 24: 4).  
Deve-se reconhecer que o ato abominável não deve ser 
equiparado à contaminação da mulher. Embora o ato 
abominável seja o novo casamento com o primeiro marido, 
deve-se reconhecer por duas razões que a contaminação da 
mulher ocorre através do segundo casamento.  
Primeiro, a contaminação não pode ocorrer por divórcio (o 
primeiro ou o segundo divórcio), ou então a lei teria que 
reconhecer que o primeiro divórcio era contaminação e, assim, 
restringir todos os segundos casamentos.  
Segundo, a contaminação também não pode ser o novo 
casamento do primeiro marido, uma vez que a preposição אחר 
em 24: 4, mostra que o novo casamento do primeiro marido 
ocorre "após" a contaminação.  
A única opção que resta é que a contaminação ocorra através 
do segundo casamento. A contaminação, que ocorre através 
do segundo casamento, é baseada no conceito hebraico de 
casamento. [...] o casamento torna um homem e uma mulher 
uma carne, e uma mulher se unir a um homem que não seja 
seu marido de uma só carne, mesmo após o divórcio é 
contaminação. 

 
E acrescenta: 

 
Parece que, de acordo com Moisés e Jesus, um tribunal pode 
dissolver um contrato conjugal terrestre com um "certificado de 
divórcio", mas isso não dissolve a entidade metafísica que o 
marido e a esposa se tornaram como ―uma só carne‖ (Gn 2:24). 
Caso contrário, como o segundo casamento poderia ser 
considerado ―contaminação‖ (Dt 24:4) ou ―adultério‖ (Mt 19:9)? 
Então, faz sentido o motivo pelo qual Deuteronômio 24:4 usa 
tamê para ser imundo, contaminado‖, para falar do segundo 
casamento, o mesmo verbo usado em Levítico 18:20 e 
Números 5:13, 20, 28 [...] para falar de adultério 
(SCACEWATER, 2012, p. 71). 

 

2.9.9.5. Erwat dabar, ―coisa indecente‖ (v.1) 

Sobre a expressão erwat dabar, (coisa indecente) de Deuteronômio 24:1 

Natanael Moraes (2007, p. 71, grifos nossos), corroborado por outros autores, 

descreve:  
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Embora o termo erwat dabar pudesse se referir a exposição 
indecente em geral, envolvendo ou não relações sexuais, 
Deuteronômio 24:1 tem em mente, exposição indecente sem 
relações sexuais. A evidência de que o foco aqui é algo menos 
do que relações sexuais se encontra no uso da expressão 
erwat dabar e não shakab im, deitar-se com (Lv 18:20), ou 
gillah ervah, descobrir a nudez (Lv 18:6) ou na‟ap, cometer 
adultério (Êx 20:14).  
 

O mesmo autor acrescenta: 
 
Erwat dabar poderia ser entendida literalmente como a atitude 
da esposa que se descobre impropriamente, mas sem o 
contato físico das partes sexuais do seu corpo com as de outra 
pessoa. Assim sendo, este tipo de imodéstia poderia incluir 
vários procedimentos (ou negligência de ações convenientes), 
isto é, o não cobrir os braços ou a cabeça em público ou 
banhar-se na presença de um ou mais homens que não 
fossem o seu marido.  
Outras coisas indecentes cometidas por ela poderiam incluir 
atitudes impróprias com outro homem como beijá-lo, deixar que 
ele a acariciasse, insinuar-se sexualmente, ou, por outro lado, 
flertar, tentando-o a cobiçá-la (MORAES, 2007, p. 71, grifos 
nossos). 

 
Em seu estudo, Charles (1921, p. 11), ao tratar sobre o significado de 

erwat dabar, admite ser de difícil compreensão, mas que provavelmente 

envolve algo indecente, mas algo, aquém do adultério. Scacewater (2012, p. 

67) informa que: ―a Septuaginta traduz a frase ἄζρεκνλ πξᾶγκα (coisa 

vergonhosa), sugerindo uma compreensão mais ativa da frase (ou seja, a 

mulher fez algo vergonhoso ou indecente)‖. Sprinkle (1997, p. 531) atesta que 

―a ‗nudez de uma coisa‘ certamente não pode significar adultério, uma vez que 

o adultério era uma ofensa capital, não motivo para divórcio‖. 

Davidson comenta sobre as duas escolas rabínicas nos dias de Jesus e 

suas interpretações sobre ―erwat dabar‖. Informa que a escola de Shammai 

enfatizava palavra erwat (―nudez‖) e entendia a frase como se referindo a 

incontinência ou impureza conjugal‖ (DAVIDSON, 2007, p. 10), esclarecendo 

que incluindo como sendo exibição indecente, relações sexuais ilícitas e 

adultério (uma vez que em seu tempo estas transgressões não resultavam em 

pena de morte) (DAVIDSON, 2007, p. 20). E que por outro lado a escola de 

Hillel enfatizava a palavra dabar ―coisa‖, e interpretava a frase como se 

referindo a qualquer indecência ou ainda, alguma coisa que desagradasse o 

marido, mesmo que fosse o simples fato de estragar o seu alimento.  
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Neste sentido, Scacewater (2012, p. 67) informa que: 

 
A escola de Hillel, juntamente com Josefo e Rabi Akiba, 
interpretaram a frase amplamente, permitindo que um homem 
se divorcie de sua esposa por qualquer motivo, até queimando 
sua comida. 

 
Davidson (2007, p. 10), ao tratar acerca do seu entendimento próprio do 

significado de erwat dabar menciona que esta expressão ―descreve algum tipo 

de séria, vergonhosa e desonrosa conduta de exibição indecente, 

provavelmente associada com atividade sexual, com exceção de uma relação 

sexual ilícita em si‖. O mesmo pensamento é partilhado por Mueller (2015, p. 

246). 

Segundo Davidson (2015, p. 229-230, 241), nem sempre a pena de 

morte era executada, o que pode ser constatado em Jeremias 3:1-5 e Oseias 

1-3. Estando implícito em Deuteronômio 7:16; 13:6-8; 19:18-21; 25:11-12, 

quando Deus se referiu aos pecados que não se deveria ter piedade (hus) ou 

compaixão (hamal), ao não incluir nesta lista o pecado de adultério, o que 

deixaria aberto a possibilidade de a pena ser comutada por outra, menos 

drástica. 

Para Labosier (1990), Deuteronômio 24:1-4 é claramente uma das 

passagens marcantes do divórcio e do novo casamento. Historicamente, essa 

passagem como um todo, foi entendida em termos de duas ênfases um tanto 

diferentes.  

Conforme postula Labosier (1990, p. 157-164), há duas maneiras de 

encarar o tema do divórcio em Deuteronômio 24:1-4: 

1. O divórcio como autorização, desde que seja lavrado um documento. 

Essa primeira abordagem a Deuteronômio 24:1-4 também, 

naturalmente, levanta questões a respeito dos motivos adequados para o 

divórcio. A declaração dada no verso 1 se ―ela não achou favor aos seus olhos, 

porque ele encontrou alguma impureza‖, tem assumido um lugar central nas 

discussões deste tópico. Procurando determinar o significado deste termo em 

Deuteronômio 24:1 dentro de seu contexto do AT, Labosier acredita que o 

significado exato do termo hebraico erwat dabar não pode ser definido com 

muita precisão. Acreditando que seja ambíguo em seu significado. 
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Por exemplo, alguns creem que erwat dabar não significa 

necessariamente adultério. Como a lei do Antigo Testamento (Lv 20:10; Dt 

22:22), prescrevia a morte aos adúlteros e não o divórcio; seria difícil ver como 

o erwat dabar de Deuteronômio 24:1 poderia originalmente se referir ao 

adultério e lista então, a existência de algumas leis específicas para tratar de 

casos que envolvam algum tipo de má conduta sexual como argumento para 

manter esta posição: 1. O ordálio em Números 5:11-31, para lidar com casos 

de suspeita de adultério, e não o divórcio. 2. Legislação específica a respeito 

da infidelidade no noivado (Dt 22:13-21), então isso não poderia ter sido 

incluído no significado original do erwat dabar de Deuteronômio 24:1. 3. A 

contaminação de uma virgem (Dt 22:23-27). 4. Mesmo o caso de sexo antes do 

casamento, envolvendo o casal de noivos quando descoberto, é legislado de 

forma específica, em Deuteronômio 22:28-29. Ou seja, em nenhuma dessas 

situações o divórcio é dado como a resposta adequada, assim, [nas palavras 

de John Murray (1975, p. 12): ―Devemos concluir, portanto, que não há provas 

que mostrem que erwat dabar refere-se ao adultério ou a um ato de impureza 

sexual. De fato, a evidência é predominantemente contra qualquer 

interpretação desse tipo.‖ Esse tipo de estudo sugere que o significado original 

de erwat dabar deve envolver algum tipo de má conduta antes do adultério e 

que outras ofensas sexuais são tratadas separadamente dentro da lei mosaica.  

Possivelmente, uma abordagem mais útil ao significado desta difícil 

expressão, se concentra, em como ela é usada em Deuteronômio 23:13-14 

para se referir ao excremento humano. Neste caso, se refere à exposição 

vergonhosa de algo que não envolve quaisquer conotações de imoralidade 

sexual (questões sanitárias). Antes, a ênfase está na necessidade de santidade 

no arraial e na separação de tudo que é ―impuro‖, especificamente mencionado 

em Deuteronômio 23:9. Assim, o pensamento de Deuteronômio 23 parece ser 

que, se as emissões noturnas de v. 10-11 e as defecações de v. 13-14 

contaminam o acampamento. Então quanto mais as impurezas do 

comportamento imoral? Deverão ser removidas do acampamento. Visto que 

Deus anda no meio do acampamento de acordo com o v. 14 (13), todo o 

acampamento deve ser santo. ―A expressão aparece apenas uma vez em outro 

lugar nas escrituras hebraicas, onde serve como eufemismo para excremento 

(Dt 23:14)‖ (LANEY, 1992, p. 5). 
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O erwat dabar, visto sob este prisma seria, conforme mencionado por 

Labosier, tomado amplamente para se referir àquilo que causa contaminação, 

e na verdade, sendo assim, os fundamentos apropriados para o divórcio em 

Deuteronômio 24:1, ou seja, seriam simplesmente, todas coisas que causariam 

contaminação diante de um Deus santo. Neste sentido, Labosier entende que 

Deuteronômio 24 reconhece a prática do divórcio, e ao mesmo tempo procura 

restringi-la e controlá-la, com várias exigências para proteger de exageros 

impensados e que os requisitos de Deuteronômio 24:1 ajudaram a proteger 

contra o divórcio precipitado, imprudente e arbitrário exigindo: (1) Algum tipo de 

motivo definido; (2) Um documento legal adequado que precisava ser 

preparado. (3) Por implicação, a provisão de que o caso tinha que ser levado a 

algum tipo de funcionário que pudesse preparar esse tipo de documento.  

Não havia claramente lugar para o divórcio por razões frívolas ou sem 

pelo menos, alguns fundamentos definidos. Este certificado também serviria 

como uma salvaguarda contra a possibilidade de divórcio simplesmente 

através da troca de palavras precipitadas. Tal disposição exigiria uma certa 

quantidade de premeditação e esforço, especialmente em uma sociedade onde 

muitos não eram capazes de ler e escrever tais documentos legais. Isto, por si 

só, o que sugeriria uma exigência de tempo, envolvendo uma medida de atraso 

durante a qual os parceiros poderiam ser reconciliados. Existe até uma 

possibilidade muito real de que tal exigência exigiria uma visita a um escriba 

que pudesse escrever o certificado apropriado. Além disso, a esta restrição 

leva-se a percepção que um parceiro, pode nunca ser capaz de se reconciliar 

no futuro e restabelecer o casamento.  

2. Não uma autorização para o divórcio, mas a proibição de retomar a 

esposa após o segundo casamento: 

A ênfase na lei casuística, já citada aqui, também é mencionada por 

Labosier, como uma outra maneira de entender Deuteronômio 24:1-4. De 

acordo com essa abordagem, os versículos 1-3 pertencem como uma 

declaração condicional tripla (v. 1 – se uma mulher é divorciada, v. 2 – se uma 

mulher se casa de novo, e v. 3 – se ela for novamente divorciada ou viúva), 

onde o v. 4 por si só, é a aplicação legislada da passagem (a mulher não pode 

voltar para seu primeiro marido). Assim, de acordo com esta noção, Dt 24: 1-4, 

faz apenas uma referência incidental ao divórcio. Mais apoio a essa 
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interpretação, vem da observação do fato do segundo marido no v. 3. se 

divorciar porque ele ―não gosta‖ (―odeia‖). Certamente, essa ação de instituir 

um divórcio simplesmente porque alguém ―odeia‖ sua esposa, não pode ser 

considerada como um modelo ou paradigma para um processo de divórcio 

adequado.  

Se as ações desse marido não são um modelo para as práticas 

adequadas de divórcio e novo casamento, é difícil entender por que as ações 

do marido no v. 1 (como ele escreveu um certificado de divórcio ao encontrar 

―algo indecente‖ em sua esposa), deve necessariamente ser tomado como o 

modelo bíblico para o divórcio. A ênfase nesta passagem não está em uma 

ordem ou direito ao divórcio, mas na proibição do novo casamento com o ex-

cônjuge.  

Assim, de acordo com esta abordagem, o comentário no v. 1 sobre o 

primeiro marido que se divorciou de sua esposa com base em alguma ofensa 

vaga e indeterminada contribui pouco para compreensão dos fundamentos 

adequados para o divórcio e o novo casamento. O objetivo desta passagem é 

quase exclusivamente a proibição de um novo casamento com o cônjuge 

anterior após um casamento com outra pessoa.  

O divórcio, é assim reconhecido como uma realidade existente e, ao 

mesmo tempo, é feita uma tentativa de controlá-lo e restringi-lo, lembrando 

àqueles que consideram o divórcio, a possibilidade real de que, uma vez 

divorciados, nunca mais se encontrarão aptos a restabelecer o casamento. 

Partindo do princípio ―restrição e controle‖, os direitos da mulher são 

protegidos (elas não podem ser simplesmente dispensadas, mas devem 

receber uma carta de divórcio), a instituição do casamento tratou de forma 

aumentada as questões de perversões grosseiras como ―troca de esposas‖ ou 

um costume de ―emprestar‖ esposas por um tempo. De acordo com essa 

interpretação, a questão nesta passagem não é a propriedade ou 

impropriedade do divórcio, não há aprovação geral para o divórcio. 

Surge naturalmente a questão sobre como alguém deve conciliar a 

abordagem de Deuteronômio 24 que enfatiza os motivos que autorizam o 

divórcio com a abordagem que vê essa passagem como simplesmente 

proibindo o novo casamento em uma situação muito específica? As opiniões 

podem diferir quanto a se a ―permissão‖ foi realmente explícita, como a 
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abordagem a Deuteronômio 24, que enfatiza o direito de divórcio no v. 1 ou 

simplesmente uma tolerância implícita à existência de divórcio onde Moisés 

não a proibiu de imediato, como seria verdade na segunda abordagem 

Deuteronômio 24:3-4. De qualquer forma, Moisés reconhece a existência do 

divórcio e ainda procura restringi-lo e controlá-lo (LABOSIER, 1990, p. 157-

164). 

2.9.9.6. A carta de divórcio 

Ao escrever sobre este assunto, Camarena (2012, p. 108) acrescenta 

que a carta de divórcio seria intencional no sentido de permitir que a esposa 

repudiada pudesse se casar novamente. 

 
A carta de divórcio, segundo Deuteronômio 24:1, foi escrita 
para que a mulher repudiada (hb. shalah; gr. apoluo) da casa 
de seu marido tivesse a liberdade de se casar novamente 
(24:2).  

 
―A carta de divórcio, que afirmava especificamente: ‗Você é livre para se 

casar com qualquer homem‘, permitiu que ela se casasse novamente sem 

medo de acusações de adultério‖ (TISCHLER, 2006, p. 174). 

Outro autor postula que a carta de divórcio não era o centro do assunto 

em Deuteronômio 24:1-4, favorecendo, autorizando, legislando e legitimando o 

divórcio, mas apenas uma certificação da atitude tomada pelo homem e para 

proteção à mulher repudiada.  

 
Assim, o certificado de divórcio não é mandado, mas 
meramente mencionado como parte do processo de regulação 
do divórcio e novo casamento. Embora Deus pretendesse que 
Deuteronômio 24 regulasse o divórcio, os judeus presumiram 
que fosse uma afirmação do direito de um homem se divorciar 
se a esposa fizesse algo que o marido achava desagradável 
erwat dabar. A ordem para fornecer à ex-mulher o certificado 
de divórcio era protegê-la, permitindo que ela se casasse 
novamente, para que não fosse forçada à pobreza ou à 
prostituição (JONES, 2002, p. 41). 

 
Com esta informação, concorda Osburn (1981, p. 196) quando afirma: 

―Deuteronômio 24:1 não criou a exigência de um atestado de divórcio, e 

assume que esse processo já estava em operação na época.‖ 

O autor acrescenta:  
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Textos como Gênesis 2:24, Ezequiel 16:8, Oseias 2:19 e 
Malaquias 2:16, evidenciam que o Deus de Israel considera o 
casamento uma aliança sagrada e odeia o divórcio. Assim, 
alguns rabinos desaprovavam fortemente o divórcio, como R. 
Eleazar ben Pedat, que observou que o próprio altar derrama 
lágrimas sobre alguém que se divorcia da esposa de sua 
juventude (Gittin 90). Outros, no entanto, eram mais livres, 
como R. Judah, que comenta Malaquias 2:16: ―Se você a 
odeia, afaste-a.‖ Embora muitos rabinos desaprovassem o 
divórcio e impusessem várias restrições a ele, Deuteronômio 
24:1 reconheceu o direito de um homem de despedir sua 
esposa (OSBURN, 1981, 196). 

 
Aqueles que são terminantemente contra o divórcio, como Barber (2014, 

p. 34) defendem que o livro de Deuteronômio é o único na Torá que faz 

provisão legal ao divórcio, e que ameniza outros aspectos da vida ética dos 

Israelitas face a sua rebelião, entendendo que este livro procura desta forma 

apresentar uma estratégica postura pastoral divina. E que Deus estaria 

acomodando certas práticas pecaminosas em Deuteronômio, que, embora 

talvez em desacordo com os ideais da lei, poderiam não ser errôneos diante 

daquela realidade. E pressupõem várias situações de um mundo pecaminoso, 

como a escravidão por empobrecimento (Dt 15:12-18), o desejo de ter um rei, 

como outras nações (Dt 17:14-20), disputas legais (Dt 19:15-21; 25:1-3), guerra 

(Dt 20:1-20), problemas conjugais e outros problemas familiares (Dt 21:10-21; 

22:13-29; 24:1-4); onde não se proíbe a escravidão, a monarquia, a guerra, a 

poligamia ou o divórcio. No contexto da pecaminosidade de Israel, proibi-los 

seria irrealista. 

De outra perspectiva, após seu estudo sobre o divórcio em 

Deuteronômio 24, Nunes (2015, p. 198) assim se refere:  

 
Pelo texto de Deuteronômio 24:1-4 percebe-se a prática de 
divórcio na era mosaica. Moisés não aprovou o divórcio e sim, 
apenas proibiu a mulher que voltasse para seu primeiro esposo 
após se separar do segundo marido. Essa medida era para 
prevenir de uma contaminação, que se era abominável diante 
de Deus. 

 
No entendimento de Laney, Moisés não instituiu o divórcio em 

Deuteronômio 24:1-4 nem mesmo mandou dar um documento de divórcio. Ele 

apenas ordenou em Deuteronômio 24 que um marido não poderia recasar com 

sua esposa depois de divorciada, se neste ínterim ela tivesse se casado 
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novamente (LANEY; HETH et al., 1990, p. 33). Neste sentido ainda 

interpretando Laney (1990), p. 23), Sprinkle (1997, p. 532, grifos nossos) afirma 

que: 

 

Deuteronômio 24:1 afirma que, neste caso, foi dado um 
documento escrito, mas, como Laney observa (No Divorce, p. 
23) esse versículo não exige que um certificado escrito de 
divórcio seja entregue. Não obstante, para que a mulher 
divorciada que se casa novamente não esteja sujeita a 
execução como adúltera, ela teria que ter alguma prova oficial 
de divórcio. Uma declaração oral perante testemunhas ou 
juízes, poderia servir como uma declaração pública alternativa, 
mas nosso texto sugere que um certificado de divórcio era um 
método comum, senão usual, ou até universal, de se fazer isso.  

 
Ele acrescenta que ―nenhum casamento está além da reconciliação até 

que um novo casamento ocorra‖ (LANEY, HETH, et al., 1990, p. 49). Sprinkle 

(1997, p. 532) enfatiza que ―Deus, por outro lado, ordenou que os israelitas 

nunca retornassem ao primeiro casamento se um segundo acontecesse neste 

ínterim. Os casamentos podem se dissolver irremediavelmente‖ e concorda 

com os demais autores que consideram v. 4 como apódose e que o texto não 

ordena o divórcio em absoluto. Uma vez que o divórcio tenha ocorrido, o que 

se está proibindo é o novo casamento da esposa com o marido original se ela 

tiver se casado posteriormente com outro homem, ao mesmo tempo assume 

que, esta lei não ordena o divórcio, mas o admite como uma instituição cultural. 

A concessão de um certificado de divórcio, implica não apenas uma permissão 

legal para o divórcio, mas também a permissão legal para a mulher se casar 

novamente. Afinal de contas, questiona, de que serve um certificado de 

divórcio, senão principalmente, para permitir o novo casamento sem que a 

mulher seja acusada do crime capital de adultério?  

A respeito do direito ao novo casamento relacionado a carta de divórcio 

e as exigências de Deuteronômio 24:1-3, outro autor escreveu: 
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Na época de Jesus, um ―divórcio justo‖ exigia conformidade 
com dois aspectos de Deuteronômio 24:1-3. O principal era a 
sua legalidade, alcançada sendo devidamente emitida [carta de 
divórcio]. O secundário era sua moralidade, que dizia respeito 
ao significado de algo indecente na esposa. Deve ser 
entendido que qualquer que seja a justificativa moral, uma 
certidão correta de divórcio efetivamente encerrava o 
casamento e possibilitava o novo casamento (HILL, 2012, p. 
10, grifos nossos). 

 
Neste texto de Deuteronômio 24:1-4, as evidências maiores parecem 

demonstrar que não se estava instituindo ou legalizando o divórcio, mas 

interferindo sobre uma prática já bem estabelecida entre os hebreus; 

considerando o fato de que, era justamente o homem que concedia a carta de 

divórcio, que era devidamente punido, ao ser impedido definitivamente, de 

receber de volta sua mulher quando esta contraísse novo matrimonio, ao 

contrário do que poderia parecer, se olhássemos apenas para os v. 1-3, onde o 

homem estaria exclusivamente se beneficiando com a instituição de uma lei de 

divórcio, onde bastava emitir uma carta de divórcio e entregá-la a esposa e a 

dispensar. 

  

2.9.10. O adultério de Davi, penalidade e consequências (2Sm 

11–12) 

 
No estudo acerca do adultério e a devida disciplina eclesiástica, é digno 

de destaque a experiência do rei Davi mencionada na Bíblia. Este rei viveu 

diferentes e complicadas situações em sua vida conjugal, tais como: poligamia, 

separação e infidelidade. Porém, de modo especial, seu assim chamado 

adultério com Bate-Seba, se torna digno de estudo.  

Segundo HARRIS (1892, p. 332), Bate-Seba provavelmente seria neta 

de Aitofel, conselheiro de Davi (1Cr 3:5; 2Sm 23:34). Em 2 Samuel 11:4, ao ser 

mencionado que Davi ―deitou-se‖ com Bate-Seba, a palavra usada no hebraico 

é שכב (šā·ḵǎḇ) (deitar, deitar-se para dormir). Das duzentas e doze vezes que 

aparece no AT, cinquenta delas, incluindo esta, tem o sentido de intercurso 

sexual (LOGOS, 2010).  

No contexto do período pré-exílico é difícil determinar o sentido social 

das penalidades aos ofensores dos mandamentos em Israel.  
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Assim, embora o adultério fosse uma ofensa grave (Lv 20:10; 
Dt 22:22); é muito provável que as esposas que cometessem 
adultério fossem divorciadas (e talvez humilhadas), mas não 
eram mortas, durante o período pré-exílico. (HUBBARD, 
GLENN, et al., 1998, p.155). 

 

Indiferente de haver ou não culpabilidade por parte de Bate-Seba, este 

relato elucida de modo especial a penalidade ou consequências da quebra do 

sétimo mandamento. É fato que o rei merecia alguma penalidade, embora em 

sua posição, dificilmente algum tribunal iria impor-lhe alguma condenação 

(HUBBARD; GLENN, et al., 1998, p. 156). ―O rei tinha poder absoluto, e era o 

único a pronunciar julgamento‖ (ver 2Sm 13:1-39; 1Rs 1:5-2:25) (DU PREEZ, 

1993, p. 204). Após seu pecado com a esposa do seu soldado Urias, sendo 

advertido por Natã, arrependeu-se. A sentença que deveria receber seria 

capital (Dt 22:22). Todavia, Natã informou que Deus aceitou seu 

arrependimento e ―perdoou o seu pecado‖ (2Sm 12:13). 

As circunstâncias em que o rei cometeu tal transgressão envolvem o fato 

de os israelitas vencerem os amonitas e terem cercado Rabá, porém o rei 

preferiu ausentar-se da batalha e permanecer em sua residência. Do terraço de 

seu palácio contemplou Bate-Seba a banhar-se. Após ser informado de qual 

mulher se tratava, Davi solicitou aos seus servos que a trouxessem com o 

intuito de com ela coabitar. Ao praticar este ato, o rei demonstrou ter se 

esquecido da lei de Deus. Ato contínuo, cometeu dois pecados, os quais eram 

considerados crimes em Israel; transgrediu o sexto e o sétimo mandamento do 

Decálogo, ao coabitar com Bate-Seba e ordenar a morte de seu marido.  

Após este episódio o rei foi advertido pelo profeta Natã, que por meio de 

uma analogia o confrontou com o seu pecado. Isto fez o rei declarar sua 

própria sentença ao condenar o anfitrião mesquinho da parábola citada pelo 

profeta ao mencionar: ―Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso 

deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa 

e porque não se compadeceu‖ (2Sm 12:5-6). Isso está em harmonia com o que 

a lei requeria (Êx 22:1).  

O rei advertido dos juízos divinos exclamou: ―Pequei contra o Senhor‖, 

ao que prontamente lhe declarou o profeta: ―Também o Senhor perdoou o teu 

pecado; não morrerás‖ (2Sm 12:13). Champlin (2000, p. 1.276) assim retrata: 
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Por causa de ambas as violações, ele deveria ter sido 
executado. Mas foi poupado da execução porque seu pecado 
lhe fora perdoado. Sua vida foi poupada pelo próprio Yahweh, 
que tinha direito de assim fazer, embora os homens nunca 
admitissem tal coisa. 

 
―Por sua sentença, Davi era quem deveria morrer‖ (NICHOL, 2012, p. 

711). A absolvição decretada por Deus, embora o poupasse da morte, não o 

pouparia de uma sentença que pudesse ser considerado ainda pior. Wiersbe 

(2006a, p. 330) demonstra como esta sentença ou as consequências de seu 

ato se cumpriram cabalmente segundo os relatos bíblicos: 

 
O bebê de Bate-Seba morreu; seus filhos Amnom, Absalão e 
Adonias foram mortos (2Sm 13:29; 18:14,15; 1Rs 2:25). Tamar, 
a filha de Davi foi estuprada por seu meio irmão, (2Sm 13) e as 
concubinas de Davi foram humilhadas publicamente (2Sm 
16:22). 

 
Conforme Davidson (2006, p. 81-95), há vários aspectos da queda moral 

do rei Davi relatada em 2 Samuel 11. Segundo este autor demonstra, de 

acordo com escavações modernas ficou comprovada a posição elevada do 

palácio, ficando claro que Davi tinha uma visão ampla sobre as moradias logo 

abaixo, no vale do Cedron, acrescente-se a isto, o relato bíblico indicar que a 

casa de Bate-Seba, estava entre aquelas habitações no vale abaixo do palácio 

(v. 8-13 repetem cinco vezes a necessidade de Urias descer de sua casa 

desde o palácio). O v. 4 também esclarece o propósito do banho de Bate-Seba: 

ela se envolve em um ritual de lavagem, purificando-se da impureza derivada 

de seu período menstrual, conforme requerido em Levítico 15:19, 28.  

Segundo a legislação levítica, uma mulher estaria impura sete dias (v. 

19), e a contagem dos dias terminava à noite (ao pôr do sol, o início bíblico do 

dia seguinte). Assim, à noite, logo após o pôr do sol, seria o tempo esperado 

para uma mulher, completado seu período menstrual, se envolver na lavagem 

ritual. Bate-Seba procurava cumprir fielmente os requisitos da Torá a respeito 

da purificação cerimonial, e o rei Davi a observava com sensualidade.  

Que Davi não estava perseguindo Bate-Seba especificamente é indicado 

no verso 3, em que ele não sabia a identidade dela. Quando a viu tomando 

banho precisou inquirir sobre ela. É normal supor que o código geralmente 

aceito de decência nos dias de Davi incluía o entendimento de que era 
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inadequado olhar do telhado ou do andar superior para o pátio da propriedade 

de um vizinho a essa hora, em respeito à sua privacidade, já que este era o 

horário normal para os banhos. As informações sobre a identidade dela 

adquirem um enorme significado quando se percebe que tanto o pai de Bate-

Seba (Eliam) como o marido (Urias) são listados entre o seleto grupo de 

soldados chamados ―Trinta Poderosos‖ (2Sm 23:13, 34, 39). A informação: ―É 

Bate-Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu‖ (2Sm 11:3) deveria ter 

despertado a consciência de Davi e restringido sua luxúria. Reconhecer esses 

laços íntimos entre marido, pai e avô de Bate-Seba e Davi torna o pecado 

sexual dele ainda mais audacioso e apavorante. Ela era esposa, filha e neta de 

seus amigos mais próximos. 

A ação de Bate-Seba de vir a Davi (v. 4, ―ela veio a ele‖) é uma resposta 

obediente ao comando explícito de seu soberano, o rei. ―Convocada pelo rei, 

ela deve obedecer‖. Essa interpretação, é mais tarde confirmada pelo uso da 

mesma expressão em referência a seu marido Urias, que, após ser convocado 

por Davi, obedientemente ―vindo, pois‖ (2Sm 11:7). Bate-Seba é retratada 

como uma mulher impotente, vitimada pelo conglomerado do poder de Davi. 

Posteriormente ao ato de ―deitar-se‖ com o rei, Bate-Seba envia a 

mensagem informando-lhe que está grávida, ela está fazendo o que Davi fez. 

Está confrontando a sua demonstração de poder com o dele. Ele afirmou seu 

poder sobre ela por assediá-la sexualmente. Ela afirma seu poder sobre ele, 

transmitindo-lhe as palavras: "Estou grávida".  

Para Davidson, estas palavras dirigidas a Davi são devastadoras. Ele 

nunca mais será o mesmo. Nestas palavras gira o entorno de toda a sua 

história, de 2 Samuel 13 a 1 Reis 2. Elas não são o grito triunfante de uma 

mulher que sabe que ela é a provável herdeira do trono. Elas são o simples 

falar de uma mulher que foi assediada (no sentido estatutário; violentada) e 

descartada e que deseja mais corajosamente esclarecer ao seu violador as 

consequências de seu ato. A resposta de Bate-Seba, ―estou grávida‖, longe de 

implicar nela uma cúmplice, a revela como a vítima de um ―estupro de poder‖ 

(efeitos de um assédio sexual) que procura responsabilizar seu ―assediador‖ 

pelo ato.  

―Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor‖ (2Sm 11:27). É 

o rei que está sendo condenado por Deus, não a mulher. À luz das evidências 
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apresentadas acima, após análise, literária, contextual e histórica, Davidson 

conclui que Bate-Seba não era uma personagem má, nem uma cúmplice nos 

eventos descritos em 2 Sm 11-12, mas uma vítima inocente de poder por parte 

do rei Davi e que pelas numerosas técnicas das narrativas nesta obra-prima 

literária, o narrador comunica poderosamente; talvez mais poderosamente que 

as proibições legais explícitas do Pentateuco, a acusação divina contra o 

assédio sexual, por uma pessoa em autoridade. 

Em referência o processo legal que Davi deveria receber, vale 

mencionar que não havia registro de nenhuma acusação, além do fato de não 

constar testemunhas, conforme previsto em lei (Dt 17:6).  

 
―[...] a pena de morte era executada pelo governo, mas Israel 
era uma monarquia e Davi era o monarca. Dessa forma, a pena 
de morte aplicada a Davi teria de ser executada pelo próprio 
Davi‖ (GEISLER, 2010, p. 241).  

 
Em seu estudo acerca da poligamia dentro do contexto bíblico, Du Preez 

(1993, p. 218-219) demonstra a posterior atitude de Davi de fidelidade conjugal 

a Bate-Seba, após seu arrependimento, pois, abandona a poligamia, e a torna 

sua única esposa, e a partir daí não mais é mencionado na Bília que Davi 

tenha coabitado com outra mulher. 

Na narrativa bíblica nenhuma punição é proposta para Bate-Seba, quer 

pelo profeta, ou o rei, ou qualquer outra pessoa. O que por si só, já evidenciaria 

Davi como único responsável pelo crime daquilo que modernamente sugeriria 

no mínimo chamar de ―assédio sexual‖, ao molestar uma mulher, que naquela 

situação estava indefesa e devia prestar obediência ao rei legislador. 

 

2.9.11. A separação no contexto das mulheres estrangeiras 

(Ed 9–10) 

 A oposição ao divórcio se intensifica após o exílio. A restauração pós-

exílica trouxe consigo uma nova situação: uma atitude exigindo o divórcio total 

de virtualmente dezenas de mulheres, (ver Ed 10:18-44 para uma lista das 

famílias envolvidas). Em Esdras 10:2, há o registro de muitos Israelitas 

contrariando as leis mosaicas, pois haviam se casado com mulheres 

estrangeiras das nações pagãs ao redor. O restante de Esdras 10 descreve 
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como ele e outros líderes atuaram em relação a este problema e como essas 

esposas estrangeiras foram de fato desvinculadas. Parece que é a única 

situação do AT onde, devido à natureza exata das circunstâncias, o divórcio 

era realmente necessário.  

A situação em Esdras 10 é possivelmente única entre as passagens do 

AT, considerando a identidade dos parceiros do casamento que os faziam 

errar. No caso das esposas estrangeiras em Esdras 10, era a sua identidade 

que se tornara o problema e nenhuma quantidade de amor ou perdão, 

poderiam tornar esses casamentos agradáveis ao Senhor.  

Talvez estivesse implicado nesta situação a própria continuidade da 

existência do povo de Deus no futuro. A insistência de Esdras para que os 

exilados que retornaram se ―divorciassem‖ de suas esposas estrangeiras (Ed 

9–10) se compatibilizaria com a política de reforma de Neemias, a respeito do 

casamento entre judeus e gentios (Ne 13: 23-27). 

Havia, segundo Sprinkle (1997, p. 537-538), uma ameaça real de 

erradicação do povo de Deus, por meio da miscigenação de raças: 

 

Esdras enfrentou uma situação de crise. Embora o número real 
de casamentos mistos não fosse extraordinariamente grande, a 
comunidade estava em uma encruzilhada. Se a tendência para 
casamentos mistos continuasse a proliferar, ameaçaria a 
existência continuada de toda a comunidade judaica. A única 
coisa que os separava do mundo era a fé judaica. O 
casamento inter-racial acabaria por destruir essa distinção e, 
portanto, o judeu como um povo distinto de Deus.  

 

O autor assevera: 

 
Em Esdras 10:3, Secanias apelou a agir ―segundo a lei‖. Ele 
pode ter tido Deuteronômio 24:1-4 em mente. Se assim for, as 
práticas pagãs abertas das esposas estrangeiras parecem ser 
aquilo que constitui a ―coisa imprópria‖ de 24:1. Muitos desses 
casamentos podem não ter sido inocentes. Se Malaquias 2:16, 
onde os divórcios que Deus opôs foram aqueles em que os 
homens se divorciaram de suas esposas judaicas para se 
casarem com as pagãs, formam o pano de fundo de Esdras, 
então o que parece ser um casamento inocente com 
estrangeiras pode não ser tão inocente, já que muitos deles 
podem ter se divorciado anteriormente de esposas judias 
(SPRINKLE, 1997, p. 538). 
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Segundo Laney (1990, p. 26), a insistência dos líderes para que Esdras 

tomasse uma posição conforme requerido pela lei, é entendida normalmente 

como uma referência direta a Deuteronômio 24:1-4, mas este não seria o caso, 

mas prioritariamente a Deuteronômio 7:1-3. No entendimento deste mesmo 

autor o fato de não aparecer a palavra shalah em Esdras 10:11, e sim o termo 

badal, indicaria que não existiria um divórcio, mas uma separação (LANEY, 

HETH, et al., 1990, p. 26), descaracterizando o relacionamento com as 

mulheres estrangeiras como uma relação conjugal legalizada. Em Esdras 10:3; 

a palavra usada para despedir as esposas é o hifil de yatsa, palavra que 

normalmente não é usada para divórcio no AT, pois normalmente se usa o piel 

de shalah (SPRINKLE, 1997, p. 26). 

Outro autor assim analisa o contexto do desligamento das esposas 

estrangeiras citadas em Esdras 9–10: 

 
A terminologia específica usada pelo escriba Esdras para 
―casamento‖ e ―divórcio‖ em Esdras 9–10 é diferente de outras 
partes do AT, e parece indicar que a coabitação de homens 
judeus com mulheres pagãs (após o retorno do exílio) não 
eram consideradas casamentos legítimos e válidos, e, portanto, 
o ―afastamento‖ das esposas não era um processo de divórcio 
real, mas a dissolução de relacionamentos inválidos 
(DAVIDSON, 2011, p. 3). 

 
Um estudo sistemático sobre os livros de Esdras e Neemias feito pela 

Igreja Adventista do Sétimo dia apresenta os seguintes comentários sobre este 

episódio: 

 
As palavras usadas em Ed 10:11,19 para ―separar‖ (badal) e 
―despedir‖ (yatza) não são usadas em nenhuma outra parte das 
Escrituras para a questão do divórcio. Esdras conhecia a 
terminologia usada regularmente para o divórcio, mas ele optou 
por não as usar. Por isto é evidente que o escriba não 
considerou aqueles casamentos válidos depois que descobriu 
que eles transgrediram a Torá. Em outras palavras os 
casamentos foram anulados porque eram contrários a lei divina 
e, portanto, inválidos. [...] As esposas normalmente teriam 
voltado para a casa de seus pais. [...] com o tempo, entretanto 
[...] talvez alguns tenham buscado as esposas que tinham ido 
embora (MOSKALA, 2019, p. 147, grifos nossos). 

 
O mesmo autor também nos informa que: 
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Como não há na Bíblia uma ordem elaborada sobre o que fazer 
com os casamentos inter-religiosos, é imprudente e contrário a 
intenção do texto e de seus princípios insistir na ideia de que 
se separar do cônjuge incrédulo é a abordagem correta e que, 
com base no relato de Esdras a separação deve ser 
recomendada. A situação de Esdras e Neemias foi um evento 
único e estava de acordo com a vontade do Senhor (Ed 10:11), 
pois o futuro e a adoração de toda a comunidade estavam em 
risco. Eles estavam perdendo sua identidade como adoradores 
do Deus vivo (MOSKALA, 2019, p. 148, grifos nossos). 

 
Também acrescenta uma informação histórica, que pode ser 

esclarecedora, para a atitude de Esdras, considerando suas consequências na 

pureza da adoração: 

 
No povoado hebreu de Elefantina, no Egito (na época de 
Esdras e Neemias), os líderes permitiram casamentos mistos e 
logo desenvolveram uma religião mista com Yahweh e sua 
consorte pagã, a falsa deusa Anate (MOSKALA, 2019, p. 148). 

 
Polaski e Polaski (2009, p. 597), após fazerem um estudo sobre a 

realidade de Israel (ver Ed 9:1-2, 11-12) e seu abandono ao mandamento 

divino dos textos sagrados de Deuteronômio, que proíbem o casamento com 

estrangeiros (Dt 7:1-3) e da proposta de Secanias para despedir as esposas 

estrangeiras (Ed 10:1-3), concluem: ―Obviamente, não há comando para se 

divorciar na Torá, apenas um comando para não se casar com pessoas de 

(algumas) outras nações.‖ ―Aparentemente Secanias considerava os 

casamentos contratados, contrários a lei, não somente errados, mas inválidos‖ 

(NICHOL, 2012, p. 419). 

Outro autor assim reflete seu entendimento acerca dos casamentos de 

líderes israelitas com mulheres pagãs: 

 
Essas uniões provavelmente não eram casamentos legais 
regulares, mas um tipo de "arranjo de morada" ou "coabitação 
que pode resultar em casamento formal". As reações rápidas e 
severas de Esdras e Neemias contra essas uniões sexuais 
provavelmente decorre do fato de que elas não constituíam 
apenas coabitação, mas também envolveu o divórcio de 
esposas anteriores sem justa causa, e (especialmente) que 
eles envolveram união com mulheres que eram idólatras 
praticantes (em flagrante desrespeito a Dt 7:1-5) (DAVIDSON, 
p. 3). 
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Neste sentido, o que se demonstra é que no livro de Esdras, o que se 

trata não é Deus autorizando o divórcio, mas autorizando a dissolução de um 

casamento inválido. 

 

2.9.12. A atitude divina diante a infidelidade de Israel (Is 50:1; 

57:3) 

A compreensão dos profetas acerca do divórcio é assim descrita: 

 
Os profetas viam a cerimônia de casamento como uma aliança 
permanente, semelhante à aliança entre Deus e Israel. A 
fórmula usada na cerimônia de casamento era: ―Eu sou seu 
marido para sempre.‖ Esse juramento dava um aspecto 
sagrado ao relacionamento, tornando qualquer violação a ele 
uma violação grave da aliança. De fato, os estudiosos 
suspeitam que o divórcio foi uma ocorrência rara no antigo 
Israel, mas se tornou comum mais tarde (TISCHLER, 2006, p. 
175). 

 
O texto central em Isaías que retrata a figura da infidelidade conjugal 

está em 50:1:  

 
Assim diz o Senhor: Onde está a carta de divórcio de vossa 
mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a 
quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas 
iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas 
transgressões vossa mãe foi repudiada. 

 
O Comentário Bíblico Adventista explica o v. 1 deste capítulo desta 

forma: ―A mãe é Judá, os filhos são os judeus e o pai é Deus. Não havia 

certificado de divórcio, pois Deus não havia se divorciado de Judá; [...] ela é 

que O havia deixado‖ (NICHOL, 2013, p. 295). Com ele concorda Myers (1987, 

p. 288).  

Outro autor ratifica que Deus não havia lavrado carta de divórcio, como 

demonstração de seu amor e cuidado: ―Uma maneira simples de provar que 

Deus não rejeitou o povo de Judá é apontar para a falta de um documento de 

divórcio‖ (SMITH, 2009, p. 375). O autor acrescenta: ―Ninguém poderia produzir 

tal documento, deve-se concluir que o relacionamento de Deus com seu povo 

não terminou do ponto de vista de Deus‖ (SMITH, 2009, p. 375). E reforça que 

se houve alguma separação isto se deu por rebeldia de Seu povo. 
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O verdadeiro problema no relacionamento entre Deus e seu 
povo é encontrado na resposta de Deus em 1b. ―eis‖ (hēn), foi 
sempre por causa de suas escolhas rebeldes deliberadas 
(pāšaʿ) e sua iniquidade que as pessoas foram mandadas 
embora para suportar tempos de provações (SMITH, 2009, p. 
376). 

 
Outro autor é ainda mais abrangente em seu comentário: 

 
YHWH novamente retoma a queixa de que Ele havia 
abandonado Jerusalém (cf. 49:14). Ele exige provas, usando a 
metáfora de Sião como sua esposa. A geração atual é vista 
como seus filhos (cf. 49:18-21). A acusação de alienação ou 
divórcio requer prova (veja Dt 24:1-4). Cadê? Houve uma 
separação, tudo bem, mas tudo foi devido a seus pecados. 
 rebeliões‖, tendo um duplo sentido. Refere-se à― ,פשעים
rejeição a Deus e Seu modo de vida, mas também teve um 
sentido político em sua recusa em aceitar o governo assírio 
durante os reinados de Ezequias e Josias e mais recentemente 
naqueles elementos do judaísmo que conspiraram contra o 
domínio Persa. Estas foram as causas diretas da separação, 
isto é, o exílio e a dispersão, diz YHWH. Mas eles não levaram 
Deus a emitir um mandado permanente de divórcio. O lugar de 
Jerusalém como escolhida de Deus permanece inalterado 
(WATTS, 2005, p. 748). 

 
Knight (2010, p. 22) entende que Isaías coloca uma pergunta retórica 

sobre a relação de Judá ao seu Deus em Isaías 50:1: 

 
―Onde está o certificado de divórcio da sua mãe com o qual eu 
a mandei embora?‖ O contexto indica a natureza retórica da 
questão. Judá, no exílio, sentiu-se perdida e abandonada. Eles 
estavam dizendo, em essência: ―Deus se divorciou de nós.‖ 
Deus, por meio de Isaías responde: ―Sim, Eu mandei você 
embora (shalah), mas não lhe dei um certificado de divórcio. 
Então, não estamos legalmente divorciados.‖ 
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Ainda tratando sobre a pergunta que Deus faz a Judá, sobre a carta de 

divórcio, Sprinkle (1997, p. 541-542, grifos nossos) assim entende: 

 
 A resposta implícita à pergunta parece ser ―Não‖. Era verdade 
que Judá era para ser punida, vendida como escrava pelos 
seus pecados quando ela não respondia ao chamado de Deus 
através dos profetas, e a mandou embora para o exílio 
babilônico. Mas ela não recebeu certidão de divórcio. Deus não 
havia dissolvido o relacionamento do pacto. E, portanto, resta a 
possibilidade de redenção. Aqui a linguagem da possibilidade 
do divórcio é usada, mas nenhum divórcio entre Deus e Judá 
realmente acontece. A analogia supõe o divórcio como uma 
instituição israelita estabelecida. 
 

Outros autores assim descrevem a necessidade da carta de divórcio, 

para configurá-lo: 

 
O próprio Talmude conclui de outra maneira, citando Isaías: 
―Assim diz o Senhor onde está o pergaminho do divórcio de 
sua mãe, a quem eu mandei embora?‖ [Is 50:1]. E, de fato, 
como poderia haver um divórcio entre Deus e Israel? A lei é 
que o divórcio é finalizado somente quando o pergaminho 
fosse entregue, deixando de ser posse do marido e se 
tornando propriedade da esposa (SACKS; LUBAVITCHER). 

 
É importante salientar que Deus promete restaurar sua relação com a 

desamparada Judá (Is 54:5-8). Ele olha para além da separação, olha para a 

reconciliação futura. Embora possa ter havido uma separação momentânea, 

não houve um divórcio legalmente referido. 

Como se referiu Feyerabend (2004, p. 101): 

 
No AT, o povo de Israel é referido coletivamente, como uma 
mulher. Às vezes Israel como um todo é comparado a uma 
mulher infiel, cujo divino esposo, Deus, vai perdoar e restaurar 
(Os 2:19-20; Is 54:1-8). 

 

Outra informação tecnicamente importante no estudo das palavras 

usadas para prostituição e adultério está em Isaías 57:3, onde os termos 

―adúltera‖ e ―prostituta‖ estão colocados paralelamente. ―Eles podem ser 

usados de forma intercambiável, se o gênero é ajustado, apenas para evitar a 

duplicação de um termo‖ (ROCK, 2011, p. 2). 

Com tudo isto, diante das faltas cometidas por Judá, Deus não se 

divorcia, ao contrário, a despeito da alegada separação momentânea, se 

dispõe a perdoar e aceitar de volta. 
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2.9.13. O divórcio em Jeremias 

O início do ministério profético de Jeremias compreendeu o período do 

reinado de Josias em Judá (641-609 a.C.), e o fato de o Livro da Lei ser 

encontrado (2Rs 22:8) poderia ter motivado algum desejo de reforma espiritual 

em meio a apostasia reinante (NEUFELD, 2016, p. 942). 

Em Jeremias 3:8, aparecem dois termos para se referir ao adultério 

espiritual de ambas as nações. Israel cometeu na‟af e Judá zenut. Israel é 

acusada de adultério (na‟af), motivo pelo qual Deus lhe havia concedido carta 

de divórcio, e Judá se prostituindo estaria cometendo adultério (v. 9). Neste 

sentido, no v. 9, as palavras são usadas em paralelo, tendo um mesmo 

significado, ou seja, a prática da prostituição, configura adultério. 

Em Jeremias 3, Judá é retratada cometendo adultério (espiritual) e 

repercute a legislação de Deuteronômio 24:1-4. Acerca do divórcio, há uma 

contribuição no que tange ao comportamento de Deus (representado pelo 

marido) em receber de volta a esposa infiel (v. 10). Há em Jeremias 3:1 alguns 

confrontos a respeito da melhor tradução do texto. De modo especial 

destacamos um deles, na parte final do versículo que diz: ―Torna para mim, diz 

o Senhor.‖  

 
Existe alguma incerteza quanto à tradução correta da forma 
verbal shov [torna] assim traduzida. O Siríaco, Targums, Vulgata 
e KJV traduzem shov como um imperativo. Isso faz com que o 
Senhor diga na realidade: ―Embora, de acordo com os 
regulamentos jurídicos, eu não deva receber você, retorne para 
mim.‖ 
O convite para voltar é fundamental neste discurso (Jr 3:12, 14, 
22; 4: 1; Zc 1: 3). [...] A TB diz: ―pensas tu em voltar?‖ e a NVI, 
―quer voltar para mim?‖ Esta interpretação parece concordar 
melhor com v. 2. Certamente, antes que Deus pudesse levar 
esses peregrinos de volta, deveria haver alguma evidência de 
uma mudança de parte deles, bem como da seriedade de 
propósito (NICHOL, 2013, p. 389, grifo nosso). 

 
 Outro autor assim se refere a este assunto: 
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O verbo ―tornas‖ (shov) na última linha da v. 1 é um infinitivo 
que pode permitir mais de uma interpretação. Se o verbo é 
tomado como um imperativo, então o Senhor está chamando a 
nação à penitência, apesar da gravidade de seus pecados. Se 
a cláusula é interpretada como uma pergunta, então o sentido 
é: ―Você voltaria a mim agora [apesar de tudo o que você fez]?‖ 
[...] A segunda visão enfatizaria então a proibição legal da 
restauração da união. Judá, infiel no relacionamento conjugal, 
não tinha o direito de voltar ao Senhor. Em resumo, sua 
poluição por causa da idolatria tornaria difícil a reconciliação, 
senão impossível (FEINBERG, 1986, p. 397). 

 
Porém no parágrafo seguinte o mesmo autor argumenta: 

Nunca devemos esquecer de que Deus, como quer, exerce a 
graça além da lei. Rute era moabita e excluída de Israel (cf. Dt 
23:3); como então ela se torna a ancestral de Davi e do Senhor 
Jesus? Deus operou pela graça além da lei. Então Deus estava 
pronto para perdoar Judá, apesar de todos os seus fracassos 
passados. Alegações legais em contrário, Deus chama Judá 
para a solução de sua situação – a saber, o arrependimento 
(FEINBERG, 1986, p. 397). 

 
 Esta atitude misericordiosa de Deus e seu desejo de restauração 

do relacionamento com o consequente arrependimento de seu povo é também 

compreendido por outro autor:  

 
Jeremias 3:1-8 ecoa a intenção da lei mosaica de refrear o 
divórcio generalizado ao condenar um novo casamento entre 
um marido e sua mulher divorciada que, por sua vez, se 
divorciara de seu segundo marido. Aplicando a imagem do 
divórcio à prostituição espiritual de Israel com as divindades 
cananeias, Jeremias refere-se a Deus ter dado ao seu povo 
escolhido uma declaração espiritual de divórcio (mas veja 
Isaías 50:1, segundo a qual Deus não emitiu uma ―declaração 
de divórcio‖ para Israel sem fé) e a infidelidade semelhante de 
Judá. Ao contrário do divórcio literal, no entanto, o divórcio 
espiritual de Israel e o segundo casamento com Canaã 
poderiam ser desfeitos pelo retorno dela ao seu pacto com 
arrependimento genuíno (v. 11-14) (MYERS, 1987), p. 288). 

 
Da mesma forma em sua tese doutoral, Labosier, ao fazer uma análise 

de Jeremias 3, considera que há uma legislação anterior em Deuteronômio que 

embora referencial, não é plenamente seguida, pois mesmo que Israel tenha se 

afastado de Deus, ele ainda busca a restauração do relacionamento. 
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O profeta Jeremias, escrevendo várias gerações depois de 
Isaías, elabora este tratamento figurativo do divórcio para 
descrever as negociações continuadas de Deus com seu povo 
em várias perícopes. Em Jeremias 3 o profeta começa no v. 1 
lembrando o povo dos princípios mosaicos de Deuteronômio 
24:1-4. Na segunda perícope no v. 8, Jeremias cita Deus como 
tendo afastado o reino setentrional de Israel dando-lhe um 
certificado de divórcio (aparentemente uma referência ao 
cativeiro Assírio). No verso 20 a culpa por este ―divórcio‖ é 
colocada diretamente sobre Israel: ―Certamente, como uma 
mulher se aparta traiçoeiramente de seu marido, assim 
procedes comigo aleivosamente, ó casa de Israel, diz o 
Senhor‖ (KJV). No entanto, o que seria impossível de acordo 
com Deuteronômio 24:1-4 ainda é possível nesta aplicação 
figurativa do divórcio: nos versículos 12-14, Deus continua a 
implorar a Israel que retorne a ele (no v. 14, Deus afirma que 
ele ainda é um marido para elas) e no v. 18 ele olha para a 
futura restauração de Israel e Judá. Assim, os conceitos de 
casamento e divórcio foram usados por Isaías e Jeremias como 
um meio de descrever os tratos de Deus com seu povo. Esta 
aplicação figurativa do divórcio não parece vinculada pelas 
mesmas regras que regulam o divórcio humano literal, na 
medida em que Deus continua a procurar uma restauração 
final, mesmo após uma interrupção envolvendo a outra parte 
(LABOSIER, 1990, p. 166-167). 

 
 Este aspecto importante de Jeremias 3:1-8, a respeito da 

possibilidade de Judá retornar a Deus, deve ser visto sob a ótica dos versículos 

12, 14 e 22, onde é feito apelo pela volta. Além do que, percebemos que a 

graça mais uma vez supera a transgressão. Pois parece neste texto, que Deus 

extrapola a exigência legal, ao dispor-se a receber o cônjuge infiel. O fato que 

fica notório e explícito é que há uma oportunidade de retorno a uma relação 

que um dia esteve, ao menos, estremecida. 

 

Ao longo da narrativa, o Reino do Norte é chamado de 
―apóstata [Israel]‖, isto é, uma nação que se transformou de 
Deus em mal. Deus pensou que depois da loucura de Israel, a 
nação retornaria (v. 7, na verdade, ―arrepender-se‖), mas ela 
não retornou (שבה לא). Da mesma forma, Judá (v. 10), apesar 
de uma aparente mudança de coração, não retornou a Deus 
(CRAIGIE, 1998, p. 55). 

 
De acordo com Walwoord e Zuck (2000, p. 139), a reação divina aos 

pecados de Israel foi elaborar a carta de divórcio e despedi-la (destruição do 

reino do Norte; 2Rs 17:5-20); e nem mesmo observando esta atitude divina 

Judá mudou seu comportamento apóstata. 
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Sobre a estrutura gramatical de Jeremias 3:8, Camarena (2012, p. 166) 

demonstra que esta é a estrutura usada em Deuteronômio 24:1, mantida em 

Jeremias 3:8, embora de forma invertida em que uma tradução literal seria: 

―Mandei-a embora e dei-lhe uma carta de divórcio, coloquei na mão dela.‖ 

Hugenberger (1991, p. 111) contesta autores como Holst (1967) e 

Vawter (1967), entre outros, ao considerarem que os textos de Jeremias 3:6-13 

e Ezequiel 23 possam apresentar Deus como bígamo Israel-Judá: 

 
[...] estes textos são alegóricos e dificilmente poderiam 
apresentar conceitos éticos e legais. Sendo difícil pressionar 
seus detalhes em uma tentativa de derivar normas legais ou 
éticas. Isto é especialmente assim, dadas as exigências 
históricas que esses textos procuram simbolizar; os dois reinos 
com seus destinos separados não podiam facilmente ser feito 
para se encaixar no padrão de monogamia, exceto no escaton 
(cf. Ez 16:53-63).  

 
Sprinkle (1997, p. 542) nota que: ―Não se pode culpar Deus pela 

poligamia e incesto: ele originalmente se casa com apenas uma mulher (Israel), 

que posteriormente se dividiu em duas irmãs (Israel e Judá).‖ E acrescenta: 

―Israel cobiçou muitos outros deuses. Por essa razão, ela foi ‗mandada embora‘ 

(a linguagem do divórcio) – isto é, ela foi para o exílio e se uniu a outros 

deuses‖ (SPRINKLE, 1997, p. 542). Neste sentido, o divórcio, pode moralmente 

ser justificado, dependendo das circunstâncias (adultério). 

Destacamos então a conclusão feita por outro autor, sobre a extensão 

da misericórdia divina, ao procurar resgatar um relacionamento perdido, nas 

metáforas de Oseias e Jeremias. 

As passagens proféticas de Oseias 2-3 e Jeremias 3 parecem 
implicar o direito de perdão do marido em relação a uma 
esposa adúltera. O próprio Deus aponta o caminho nessa 
direção, buscando a reconciliação com Sua esposa rebelde, 
Israel (Os 2:14-23) (DAVIDSON, 2011, p. 3). 

 
Outro autor reflete o pensamento no qual o divórcio, apesar de ser uma 

ruptura de relacionamento, porém no que tange a relação de Deus com Seu 

povo, embora real, não teria sido consumado.  
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Posteriormente, no exílio, Israel experimentou a contraparte do 
divórcio de Deus. O Talmude nos conta a história de que os 
profetas pediram à comunidade de Israel que se arrependesse 
e retornasse a Deus. Eles responderam: ―Se um marido se 
divorcia de sua esposa, um tem direito sobre o outro?‖ Essa 
resposta é que desde que Deus se divorciou de Israel 
enviando-o para o exílio, Ele não teve mais direito à lealdade 
deles, o Talmude chama de ―resposta vitoriosa‖. [...] O divórcio 
entre Deus e Israel é uma aparência. A realidade é um vínculo 
que nunca é quebrado (SACKS; LUBAVITCHER, grifos 
nossos). 

 
Outro ponto a considerar ainda em Jeremias (31:31-33) é que foi a 

infidelidade de Israel (Judá), ao cometer adultério (na‟af e zenut), com 

consequente quebra da aliança (beriyth), que havia sido feita no deserto, foi o 

que motivou a confecção da carta de divórcio (Jr 3:8). 

Embora o assunto em Jeremias tenha relação com Deuteronômio 24:1-

4, no entanto, por ser pecado de adultério, o comportamento do marido está 

mais compatível com Mateus 19:9, onde o marido é autorizado nesta situação, 

de quebra da aliança conjugal, efetuar o desfazimento dela. Porém, Deus 

ainda, se propõe fazer uma nova aliança, àquela que quebrou seu pacto 

conjugal. 

Neste sentido escreveu Hasel (2021, p. 71-70): 

 
Em momentos da história em que os planos de Deus para o 
povo da aliança foram prejudicados por sua rebelião e 
descrença. Ele enviou profetas para anunciar que a história de 
aliança com Seu povo fiel não havia chegado ao fim. Não 
importava quanto seu povo tivesse sido infiel, nem sua 
apostasia, rebelião e desobediência, o Senhor ainda anunciou 
sua vontade de entrar em aliança com todos os que estivessem 
dispostos a se arrepender, obedecer e reivindicar Suas 
promessas. [...] Muitos aspectos da aliança antiga permanecem 
na nova. 

 
2.9.14. A infidelidade em Ezequiel 16, 23 

No livro de Ezequiel, observamos várias perícopes tratando da maneira 

infiel com que o povo de Deus se portou. Ezequiel, capítulos 16 e 23 são 

representações desta verdade. 
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2.9.14.1. A infidelidade no capítulo 16 

Em Ezequiel 16, a figura da mulher adúltera (v. 32) (heb. na‟ap); ou os 

termos, prostituta (v. 34), lascívia (v. 19), prostituição (v. 16); estas três últimas, 

derivadas da raiz hebraica zanah, descrevem de modo assombroso e franco a 

maneira como Jerusalém (Judá), abandonou sua aliança conjugal. 

Tratando de seu nascimento e juventude, Deus mostra seu cuidado (v. 

1-8) e estabelece uma aliança (v. 8). Mas o compromisso e os cuidados divinos 

não suscitam fidelidade; ao contrário, movida por sua beleza, Judá age de 

forma egoísta e lasciva, como seria própria de sua natureza, com isto, ela se 

envolve com amantes (Egito e Assíria v. 26-28), e sacrifica seus filhos nos 

altares pagãos (v. 20-21).  

Com isto, Deus então apresenta os castigos vindouros, resultantes de 

sua rebelião. O juízo seria praticado, deixando-a nua (demonstração da 

dissolução da aliança para efeito de julgamento) e seu apedrejamento (v. 39-

40). Este julgamento segue a lei mosaica, que condena tanto oferecer filhos em 

sacrifícios pagãos quanto para prostituição, muitas vezes, ambas as atitudes 

tendo relação entre si (v. 24).  

Neste contexto, à semelhança do que escreveu Jeremias (Jr 3:11), o 

profeta anuncia que Judá está mais corrompida do que Samaria e Sodoma, 

esta última, talvez se referindo a nações vizinhas. (v. 46-52). Todavia, há uma 

promessa de restauração (v. 53). Apesar de Jerusalém haver quebrado a 

aliança, invalidando-a (v. 59). Deus promete refazer a aliança com Sua esposa 

infiel (v. 60-62) e perdoá-la, (v. 63), ―(hb. bekapperi, da raiz kafar, termo usado 

no AT para expiação)‖ (NICHOL, 2013, p. 694).  

Mais uma vez, se demonstra a punição a infidelidade, o que não implica 

necessariamente ser definitiva, mas corretiva para restauração do 

relacionamento. 

 

2.9.14.2. A prostituição no capítulo 23 

No capítulo 23 a analogia é feita na figura das duas irmãs que se 

prostituem, cujos nomes são Oolá (Samaria) e Oolibá (Judá) (v. 4). Juntamente 

com a menção dos amantes, que desta vez inclui também babilônios (v. 17), 

por meio de relações políticas e religiosas (v. 37-39), acrescenta-se as 
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impudicícias que foram trazidas do Egito (v. 8, 18), das quais dificilmente se 

afastavam, adiciona-se também o fato de que estes mesmos amantes seriam 

usados para sua punição (v. 22-35).  

Esta destruição vinda do Norte (v. 24) atingiu especialmente o reino de 

Judá em 588 a.C. (NEUFELD, 2016, p. 1.062). A destruição de Samaria aqui 

mencionada metaforicamente no v. 10, havia ocorrido em 722 a.C. (NEUFELD, 

2016, p. 1.060). 

Os mesmos pecados são mencionados: prostituição, sacrifício humano e 

acrescentados outros; transgressão do sábado e profanação do santuário (v. 

37-39). Homens justos haveriam de julgar estas duas irmãs depravadas, 

adúlteras e sanguinárias, e a multidão (conforme a lei) apedrejá-las e 

queimarem suas casas (v. 45-49). Fato este, que se cumpriu fielmente (2Cr 

36:17-21; Jr 52:12-16). 

Sobretudo, não se encontra nesta perícope, a menção ao perdão como 

no capítulo 16, porém ao avançar na leitura se percebe mais uma vez os 

apelos divinos para a conversão e perdão, possibilitando a restauração da 

condição nacional, bem como o retorno a terra natal. (Ez 33:10-11; 33:25, 29, 

33; 36:16, 26-29; 37:14-16, 22, 23, 25); de modo especial a menção da 

renovação da aliança (Ez 37:26) e a restauração do sábado (Ez 46:1) no 

contexto da adoração no novo templo. Embora diante dos constantes 

fracassos, mesmo após o retorno do exílio, esta restauração melhor se 

aplicaria ao reino messiânico (Ez 37:25). 

Alguns podem alegar que Deus neste simbolismo conjugal em que 

estaria envolvida a bigamia não estaria seguindo as regras que Ele mesmo 

estabeleceu em relação ao sétimo mandamento. Porém, como afirma Du Preez 

(DU PREEZ, 1993, p. 126): 

 
De fato, se esses dois reinos retornassem em fidelidade ao 
Senhor, eles voltariam como um povo unido. Assim, a 
ilustração terminaria com Deus em um relacionamento 
monogâmico com Sua nação escolhida, assim como no início.  

 
E ainda:  
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Uma breve consideração do simbolismo matrimonial utilizado 
em Ezequiel 23 mostrou que é incorreto tirar uma analogia de 
seu contexto e empregá-la para finalidades para as quais não 
foi destinada. Assim, esta alegoria não pode ser legitimamente 
usada como suposta prova da sanção de Deus a poligamia (DU 
PREEZ, 1993, p. 126-127). 

 
Por fim, embora o povo de Deus estivesse dividido em duas nações 

ainda eram tratadas e vistas por Deus como um só povo. E mais uma vez a 

restauração do relacionamento é o motivo dos rogos divinos a uma mulher 

infiel. 

 

2.9.15. A atitude reconciliadora de Deus no livro de Oseias 

No livro de Oseias encontramos de modo especial, a relação entre a 

infidelidade e prostituição quer literal ou simbólica, como uma demonstração do 

desvio do povo de Deus.  

Nesta pesquisa não faremos um estudo exaustivo sobre todos os 

aspectos tratados no livro de Oseias, pois existem diferentes posições até 

mesmo sobre a vida pessoal do profeta. Wiersbe (2006b, p. 396) apresenta 

várias posições em diferentes autores acerca deste assunto.10 Outro ponto 

controverso seria que tipo de interpretação a ser dada ao casamento de 

Oseias, se era alegórico ou literal.  

Outro autor apresenta que há defensores das duas posições e cita 

defensores da interpretação alegórica, como Jerônimo, os judeus (via de 

regra), Orígenes, mas também cita defensores da interpretação literal, como 

Teodoro de Mepsuéstia, líderes da reforma protestante, bem como muitos 

teólogos modernos. Porém, a nós interessa de modo especial o contexto da 

infidelidade de Gômer, para compararmos a posição bíblica com a 

interpretação e prática eclesiástica moderna, em relação ao pecado de 

adultério e o divórcio (SILVA, 1983, p. 123-125).  

                                            
10

 (1) Gômer era uma mulher casta que mais tarde se tornou prostituta e teve três filhos com 

Oseias; (2) Gômer era uma mulher casta que se tornou prostituta e teve um filho com Oseias, 

mas também deu à luz uma filha e outro filho, dos quais Oseias não era o pai; (3) Gômer era 

prostituta desde o princípio de teve três filhos com Oseias; (4) Gômer era uma prostituta desde 

o princípio e tem um filho com Oseias e dois filhos com outro homem; (5) Gômer era uma 

prostituta com três filhos, mas Oseias divorciou-se dela e casou-se com outra mulher, que era 

adultera (Os 3:1).  
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Nesta apresentação, temos os termos previamente aqui citados na Bíblia 

para definirem a atitude de Gômer, tanto o termo na‟ap para seus adultérios 

quanto zanah para suas prostituições (Os 2:2). Wiersbe (2006b, p. 396) nota 

que a palavra hebraica para prostituição aparece 22 nas profecias de Oseias,11 

e termos associados a adultério aparecem 6 vezes.12 O termo ָקֵדש (hb. 

qadesh), só aparece quando é relativo à prostituição cultual (Os 4:14).  

Como em outros textos bíblicos, em Oseias 2:2, são mencionadas de 

forma paralela, tanto a palavra ―prostituição‖ quanto ―adultério‖ onde: 

―Cometendo prostituição uma mulher casada também comete adultério‖ 

(MUELLER, 2018, p. 2). No contexto local, dos dias de Oseias o adultério 

acontece tanto espiritual (Os 1:2), quanto literalmente (Os 4:2). Neste livro os 

termos zanah e na‟ap, por outro lado, às vezes, são usados de modo bem 

distinto (Os 4:13-14) onde as filhas se ―prostituem‖ e as noras ―adulteram‖, e 

em outras ocasiões estas palavras são suficientemente próximas a ponto de 

serem usadas para uma só pessoa como em Oseias 3:1, 3 (SECRETTI, 2006, 

p. 59).  

Nesta analogia do livro de Oseias, percebemos dois personagens: 

Gômer como a nação de Israel que se prostituiu, ou seja, adorou ídolos; e o 

profeta Oseias, representando em sua aliança conjugal, o compromisso de 

Deus em amar Seu povo. 

A atitude desonrosa da esposa é respondida pelo marido por meio de 

um julgamento e ameaças (Os 2:2, 3, 6, 9-13), o qual procura dissuadi-la de 

procurar seus amantes (Os 2:6-7). O que enfim pareceria dar certo, 

representando neste caso, o retorno do cativeiro (v. 19-23; 3:5). Além de 

ameaças de rompimento do relacionamento, ainda demonstraria que seu amor 

não se extinguira. (v. 14-15). 

É do nosso interesse entender a atitude judicial de Oseias ao pedir a 

seus filhos que ―repreendam sua mãe‖. Repreender tem, entre outros sentidos, 

o de contestação judicial (LOGOS, 2010), somada à declaração ―ela não é 

minha mulher eu não sou seu marido‖, poderia se depreender que haveria uma 

declaração de divórcio, como alguns interpretam, porém, este pode também 

ser um chamado ao arrependimento e a restauração da relação conjugal.  

                                            
11

 Os 1:2; 2:2, 4; 3:3; 4:10-15, 18; 5:3, 4; 6:10; 9:1. 
12

 Os 2:2; 3:1; 4:2, 13, 14; 7:4. 
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Ao invés de exercer sua prerrogativa legal por ter sua esposa 
desobediente executada (cf. Lv 20:10; Dt 22:22), o Senhor 
emitiu um apelo para o arrependimento, exortando a nação a 
abandonar a sua atividade adúltera (Os 2:2b) (CHISHOLM, 
1985, p. 1.382-1.383). 

 
O fato de a mulher transgressora ser despida, pode significar uma 

condenação, ―ser exposta à injúria e vergonha e muitas vezes ser morta‖ 

(SILVA, 1983, p. 135). Porém, o apelo final do profeta é ―para que ela afaste 

suas prostituições e seus adultérios de seus seios‖ (Os 2:2). 

 Em sua dissertação, Secretti (2006) faz um importante estudo sobre este 

litígio entre o profeta e sua esposa adúltera. Ao avaliar a perícope de Oseias 

2:4-15, na seção que trata dos versos 4-7, onde aborda o significado da 

palavra  traduzida em português por ―repreender‖ neste ,(heb. ryb) ריב 

contexto, o autor procura indicar que embora este litígio era mais jurídico do 

que simples discussão, era menos formal do que algum tipo de julgamento 

forense, e que não estava havendo um divórcio formal, provavelmente pelo fato 

de os filhos serem chamados como testemunhas, (embora ele admita que o 

divórcio pudesse até estar sendo iniciado). Neste caso, o que se buscava era a 

reconciliação e não propriamente a condenação. Esse autor ainda informa que, 

naquela sociedade, somente o marido tinha o direito de divorciar-se bastando 

declarar em voz alta diante dos filhos ―ela não é minha esposa, eu não sou seu 

marido‖ (Os 2:4), e se ela se recusasse partir, ele a despia deixando-a como 

nascera. Neste sentido, havia de fato uma ameaça de divórcio embora não 

consumada (SECRETTI, 2006, p. 53-55). 

Concorda com ele Falk (2001), em sua seção que trata do divórcio, que 

a fórmula ―ela não é minha esposa, eu não sou seu marido‖ (Os 2:4), feita pelo 

marido provavelmente em presença de testemunhas, poderia significar em um 

período inicial da história hebraica, como uma declaração de separação. 

Ao tratar sobre a realidade do tema da traição e divórcio da perspectiva 

deste livro é declarado:  
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Este livro concentra-se claramente na estrutura da aliança do 
relacionamento conjugal. Oseias 2:2 contém o que é 
claramente uma fórmula legal para o divórcio que efetivamente 
desfaz os votos matrimoniais: ―Pois ela não é minha esposa; 
nem eu sou seu marido.‖ A imagem aqui é de um pacto 
quebrado após uma ação judicial de aliança. O tipo de aliança 
retratado em Gênesis 2:24 foi quebrado agora. O divórcio é, 
portanto, claramente apresentado como uma realidade que 
envolve a quebra de um pacto. No entanto, ao mesmo tempo, o 
tema deste livro de Oseias não é de rejeição, mas de 
reconciliação (LABOSIER, 1990, p. 165, grifos nossos). 

 
Acerca da fórmula oficial de divórcio e os costumes nos dias de Oseias, 

além do fato da atitude de divórcio ser derivada da quebra da aliança, feita com 

Deus no deserto (Êx 19); assim se refere (YEE, 2001, p. 375, grifos nossos): 

 
O tom otimista muda abruptamente em 2:2[4], onde essas 
crianças são chamadas a (ríb [contender]) com a mãe. Em um 
paralelo explícito de 1:9, onde o nascimento de Lo-Ammi 
simboliza a desintegração da aliança do deserto, Deus 
proclama ―Ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido‖ 
(2:2 [4]). Representando a metáfora do casamento, o pacto 
quebrado de 1:9 é representado figurativamente como um 
divórcio em 2:2 [4], por causa da infidelidade da esposa. [...] 
Oseias se baseia em uma aparente prática social. Como uma 
esposa adúltera é despida publicamente e envergonhada. O 
corpo nu desonrado da mulher se torna uma metáfora para 
punição de Deus para elite e seus projetos de uso de 
exploração da terra. 

 
Outro autor, assim define a atitude divina em relação à infidelidade de 

seu povo. 

 
O consenso da exegese é que Gômer (simbolizando Israel) não 
é de fato divorciada neste ponto. Mas se a conjectura estiver 
correta, então, aludindo à fórmula do divórcio, Deus está 
ameaçando tornar oficial, o que de fato foi o caso (SPRINKLE, 
1997, p. 543). 

 
Outro autor entende que embora estremecida a relação de Oseias com 

sua esposa e ameaça de divórcio, o que ilustra a atitude de infidelidade de 

Israel, todavia há uma reconciliação. 
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Oseias casou-se com Gômer e teve três filhos com ela (dois 
dos quais podem não ter sido dele; 2:4-5). Os nomes das 
crianças ilustram os planos de Deus para o Seu povo (1:4-8). 
Em algum momento do casamento, Gômer cometeu adultério e 
abandonou sua família. A angústia do profeta é vividamente 
retratada no capítulo 2. Ele a ameaçou com o divórcio, passou 
por sentimento de rejeição projetados em seus filhos e, 
finalmente, se reconciliou. Então o Senhor ordenou que ele 
fosse e mostrasse seu amor à esposa e a trouxesse para casa 
(3:1). Ele o fez. (RODRIGUES, 2009). 

 
E acrescenta:  

 
Deus estava pronto para se divorciar de Seu povo, mas então 
exclama: ―Como posso abandonar você?‖ A conversão 
esperada de Israel (11:7a) agora ocorre em Yahweh. O 
julgamento contra Sua esposa é anulado no coração divino 
(RODRIGUES, 2009). 

 
2.9.16. O divórcio no livro de Malaquias 

 O estudo a respeito do divórcio no livro de Malaquias é importante, pelo 

fato de haver nele a última menção no AT acerca deste assunto. Não se 

consegue pelo próprio livro, precisar a data em que foi escrito, porém, parece 

haver um consenso acadêmico de que o livro de Malaquias foi composto em 

algum momento dentro do período Persa (515-330 a.C.), contemporâneo aos 

ministérios de Esdras e Neemias, ou seja, em meados do quinto século a.C. 

Hugenberger menciona argumentos em favor desta data:  

1. A localização do livro entre os profetas menores no cânon sagrado 

sugere uma data pós-exílica. 2. O uso de uma palavra de origem acadiana para 

o termo governador (Ml 1:8); uma vez que Judá não foi administrado por 

governador no período pré-exílico, sugere um império persa. 3. Malaquias 

sugere a existência do templo (Ml 1:10; 3:1, 8). 4. Declínio na adoração (Ml 

1:6,14; 2:1-9; 3:6-12), período que pode compreender ao tempo dos profetas 

Ageu e Zacarias. 4. Muitos dos pecados reprovados por Malaquias, são 

aqueles abordados por Esdras e Neemias, sugerindo que estes eram 

aproximadamente contemporâneos (Ml 1:6-2:9; Ne 13:4-9, 30); casamento 

misto (Ml 2:10; Ed 9-10; Ne 10:31; 13:1-3, 23-27); abuso do desfavorecido (Ml 

3:5; Ne 5:1-5); e o fracasso em pagar dízimos etc. (Ml 3:8; Ne 10:33-40; 13:10-

13). E conclui: ―Embora a evidência não nos permita ter certeza de que 

Malaquias precedeu, seguiu ou era um contemporâneo de Esdras e Neemias, 
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que ele pregou na mesma época é assegurado‖ (HUGENBERGER, 1991, p. 

14-17). 

 ―Malaquias exerceu seu ministério durante o tempo da segunda visita de 

Neemias a Jerusalém, 430-420 a.C.‖ (SPENCE, 1909, p. 5). Rosscup (2008, p. 

1.441) parece sugerir que se trata do mesmo episódio citado em Neemias 13: 

 
A prática de divorciar-se de esposas e tomar outras mulheres 
(2:14-16) ajusta-se bem às condições que Neemias também 
enfrentou (Ne 13:23-31). [...] quando visitou Jerusalém pela 
segunda vez em 433 a.C. (Ne 13:6). 

 
Na obra editada por H. Wayne House, Laney, Heth et al. (1990, p. 28-29) 

apresentam que o ministério de Malaquias que compreendia a intervenção 

divina, corrigindo a corrupção espiritual de povo de Judá, bem como sua 

hipocrisia (Ml 2:17), infidelidade em sua mordomia (Ml 3:7-9), também se 

demonstrando em casamentos mistos (Ml 2), teria sido posterior ao episódio de 

Esdras e entre o primeiro e segundo governo de Neemias; situando entre 432 e 

431 a.C. Provavelmente Malaquias está abordando, outra situação em Israel 

nos dias de Esdras, não somente o casamento com estrangeiras, mas o que 

alguns israelitas podiam estar fazendo, abandonando a esposa, para assim 

contrair novas núpcias com as referidas mulheres estrangeiras. 

Davidson (2007a, p. 417-418, grifos nossos) acrescenta: 

 
Malaquias 2:10-16 apresenta o outro lado do problema 
encontrado em Esdras 9–10. Malaquias encontra vários casos 
em que um homem judeu se casou com uma mulher pagã, ―a 
filha de um deus estranho‖ (Ml 2:11). Provavelmente os 
incidentes do casamento inter-religioso descritos nos v 11–12 
deve ser visto como integralmente relacionado com os 
incidentes de divórcio descritos nos v. 13–16. Um homem que 
se casou com uma esposa pagã aparentemente divorciou-se 
primeiro de sua esposa judia para evitar a poligamia. Malaquias 
insiste que tais casamentos tenham ―profanado‖ (halal no piel) 
a instituição sagrada (qodesh) do SENHOR, que Ele ama‖ (v. 
11 NKJV). Essa situação envolve claramente um divórcio 
(shalah, v. 16), não uma dissolução de um casamento ilegítimo 
com esposas pagãs (como em Esdras 9–10).  

 
O mesmo autor diz: 
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Nesse contexto, vem a declaração mais vigorosa em todo o AT, 
indicando a atitude de Deus em relação ao divórcio (v. 16): ―Eu 
[o Senhor] odeio o divórcio!‖ Como em Deuteronômio 24:1-4, a 
legalidade do divórcio não é negada, mas essa prática é 
apresentada como moralmente repugnante para Deus. O 
vínculo intertextual com Gênesis 2:24 pelo uso do termo ―um‖ 
[heb. echad] em Malaquias 2:10, 15, implica que o Senhor 
Soberano está aqui pedindo um retorno ao ideal divino no 
Éden! (DAVIDSON, 2011, p. 3). 

 
Em relação a que interpretação se deve dar a Malaquias 2:16, 

Hugenberg (1991, p. 51) cita que de modo geral há pelo menos nove 

abordagens para Malaquias 2:16 que, por conveniência, podem ser divididas 

em quatro categorias: 1) abordagens que negam qualquer referência ao 

divórcio em 2:16; 2) abordagens que interpretam 2:16 como exigindo ou 

permitindo o divórcio; 3) abordagens que interpretam 2:16 como uma proibição 

absoluta do divórcio; 4) abordagens que limitam o tipo do divórcio proibido em 

2:16.  

Após extensa pesquisa exegética, gramatical e léxica, Hugenberger 

(1991, p. 82) defende o uso do texto massorético com emendas: 

 
Assim, preferimos manter TM (texto massorético) e interpretar 
Malaquias 2:16 condenando apenas o divórcio injustificado, isto 
é, o divórcio baseado na aversão: ―Se alguém odeia e divorcia, 
[por exemplo, se alguém se divorcia simplesmente com base 
na aversão] diz Javé, Deus de Israel, ele cobre suas vestes 
com violência [ou seja, tal homem visivelmente se contamina 
com violência], diz o Senhor dos exércitos. Portanto, prestem 
atenção a si mesmos e não sejam infiéis [contra sua esposa].‖ 

 
 Ele acrescenta: 

 
Longe de contradizer Deuteronômio 24:1-4, na visão atual 
Malaquias 2:16 compartilha a mesma avaliação de divórcio 
quando baseada na aversão que parece ser pressuposto para 
o segundo divórcio em Deuteronômio 24:3 com seus efeitos 
adversos e consequências para o marido infrator. Enquanto o 
profeta não diz nada que possa implicar que tais divórcios eram 
ilegais, Malaquias condena o divórcio com base na aversão 
eticamente repreensível e, como um exemplo de infidelidade, 
ou quebra de aliança (cf. 2:14), suscetível ao julgamento divino: 
―Portanto, atentem-se a si mesmos!‖ Tal perspectiva oferece 
apoio significativo para a identificação do casamento literal 
como um pacto em 2:14 (HUGENBERGER, 1991, p. 83). 
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Desta forma, diverge da interpretação tradicional de que em Malaquias 

2:16, se refira ao fato de Deus odiar o divórcio, assumindo que odiar neste 

texto define a atitude do homem que por odiar a esposa, a despede sujando 

assim, suas vestes com sangue. Outros autores não admitem o texto 

massorético com sua alteração, que interpreta que é o ódio do homem 

repudiando a esposa, e não de Deus em relação a este ato.  

 
As versões em inglês escolhem para traduzir a primeira parte 
deste versículo como ―eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus 
de Israel‖. No entanto, esta não é a leitura do TM. O texto 
hebraico, como existe hoje, consiste de um terceiro masculino 
perfeito de Qal no singular e deve ser traduzido: ―Ele odeia [...] 
diz YHWH.‖ Essa leitura é difícil para os estudiosos aceitarem 
(BALDWIN, 1972, p. 248, grifos nossos). 
 

Jones (2002, p. 34) afirma que o texto foi emendado para remover a 

proibição do divórcio: ―Evidentemente, o texto sofreu cedo nas mãos de alguns 

que queriam alinhar o ensinamento de Malaquias com o de Deuteronômio 24:1, 

que permitia o divórcio. A Bíblia de Estudos Andrews coloca a seguinte nota a 

respeito do divórcio e novo casamento em Malaquias 2:14-16: 

 
Malaquias indica que o casamento é muito mais que um 
contrato civil e que envolve um pacto permanente entre marido 
e mulher com o Senhor como testemunha. Assim, Deus odeia o 
divórcio, detestando o fato de que os homens de Israel estão 
terminando seus casamentos para se casarem com mulheres 
estrangeiras. Essa é a declaração mais forte no AT sobre os 
sentimentos do Senhor em relação ao divórcio (DYBDAHL, 
2015, p. 1.234). 

 

A Enciclopédia Baker traz a seguinte informação: 
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Deus havia formado Israel para ser seu povo especial, mas o 
povo havia quebrado a fé nEle. Um fator importante em sua 
infidelidade foi o casamento com estrangeiras, um pecado 
mencionado em Esdras 9:1 e 2 e Neemias 13:23-29. Casando-
se com mulheres pagãs, os homens de Israel invariavelmente 
começaram a adorar deuses pagãos e a se afastar do Senhor. 
Quando tal casamento ocorreu, às vezes, seguia o divórcio de 
uma esposa israelita. Nos versos 14, 15, Deus ressalta o 
compromisso sagrado que ele mesmo testemunha quando 
duas pessoas se casam. Se esse pacto de casamento é 
abalado pelo divórcio, Deus está profundamente descontente 
(v. 16), e é ainda mais trágico o divórcio se tornar uma 
desculpa para se casar com uma estrangeira mais atraente 
(ELWELL; BEITZEL, 1988, p. 1.381- 1.382). 

 

Outro autor entende da seguinte forma Malaquias 2:16, a respeito do 

repúdio: 

 

Em Malaquias 2:10, uma nova seção é apresentada enfocando 
o problema geral da falta de fidelidade em suas relações 
mútuas. Nos v. 11-12, a atenção é direcionada ao problema do 
casamento com mulheres pagãs, devido às implicações 
espirituais de tal união. Então nos v. 13-16 outra razão é dada 
porque Deus não aceita mais suas ofertas de sacrifício: a 
prática do divórcio que foi autorizada a invalidar a aliança de 
casamento que eles fizeram com suas esposas (LABOSIER, 
1990, p. 171). 

 

E menciona: 

 
Nos v. 14-15 os recebedores desta profecia são lembrados da 
natureza fundamental da aliança do casamento (que o 
casamento envolve não apenas um relacionamento um com o 
outro, mas com Deus também) e são duas vezes advertidas 
contra lidar ―traiçoeiramente‖ (KJV) contra a esposa de sua 
juventude. Presumivelmente, a situação é que eles estavam se 
divorciando de suas esposas judias ("as esposas de sua 
juventude" dos v 14,15) para se casarem com as esposas 
pagãs do v 11. O clímax vem no v. 16 onde a maioria das 
traduções leem o pronunciamento ousado de como o Senhor 
“odeia” o divórcio (LABOSIER, 1990, p. 171-172, grifos 
nossos). 

 
Ainda outro autor, após avaliar as postulações de Hugenberg quanto a 

vantagens do texto massorético, assim se refere à problemática da tradução de 

Malaquias 2:16: 
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A ―interpretação cristã tradicional‖ é, na verdade, tão bem 
representada entre os primeiros intérpretes judeus quanto a 
segunda da categoria de Hugenberger. Minha própria pesquisa 
das evidências me leva à conclusão de que a interpretação 
cristã tradicional é mais fiel ao texto de Malaquias 2:16, não 
exigindo nenhuma emenda do TM, e é mais congruente com o 
contexto de 2:10-16 e a à legislação de Deuteronômio 24:1-4, 
da qual geralmente se considera que Malaquias dependeu.  
Sugiro que uma tradução direta desse verso como preservado, 
sem recorrer à emenda ou à elisão conjecturada de pronomes, 
faz o melhor sentido do texto e melhor se adapta ao contexto 
(DAVIDSON, 2007, p. 420-421). 

 
O entendimento desse autor é que em Malaquias, à semelhança de 

Deuteronômio 24, Deus sela sua condenação ao divórcio no epílogo do Antigo 

Testamento. ―Se minha interpretação estiver correta [...] Malaquias, que 

claramente segue uma perspectiva deuteronômica ao longo de seu livro, seria 

condenar incondicionalmente o divórcio‖ (DAVIDSON, 2007, p. 420, grifos 

nossos). 

 Ainda sobre Malaquias, acrescentamos o que disse esse mesmo autor: 

 
Desde o começo em Gênesis 1-3, o ideal divino era claro. 
Estudiosos argumentaram persuasivamente que o uso do 
termo ―um‖ (ecḥād) em Malaquias 2:10 para Deus e em 2:15 
para a ―uma só carne‖ do casamento [...] é uma ligação 
intertextual com o ideal divino ―uma só carne‖ para o 
casamento em Gênesis 2:24. ―O que poderia ser mais natural 
em uma disputa sobre divórcios de quebra de aliança do que 
para o profeta retornar à passagem de origem onde a norma 
bíblica que havia sido estabelecida para o casamento?‖ O 
soberano Senhor clama por um retorno ao ideal divino no Éden 
(DAVIDSON, 2007, p. 422, grifos nossos). 

 
Os comentaristas da Bíblia de Estudo Andrews apresentam acerca da 

interpretação de Malaquias 2:16 o fato de homens judeus repudiarem suas 

esposas para casarem-se com mulheres estrangeiras. ―Deus odeia o repúdio 

[...] Esta é uma das declarações mais fortes do A.T. sobre o sentimento de 

Deus em relação ao divórcio‖ (DYBDAHL, 2015, p. 1.205, grifos nossos). 

Sprinkle entende que Malaquias 2:10-16 seria datado do século IV a.C., e 

aproximadamente contemporâneo das atividades de Esdras e Neemias, e que 

Malaquias está condenando o fato de um judeu se divorciar de sua esposa 

judia e contrair matrimonio com uma ―filha de deus estrangeiro‖ quebrando sua 

aliança matrimonial e assim define a questão da tradução de Malaquias 2:16: 
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Segue-se na tradução da maior parte das traduções a mais 
abrangente condenação do divórcio per si no AT: ―‗Eu odeio o 
divórcio‘, diz o SENHOR, Deus de Israel‖ (v. 16, NIV; cf. RSV, 
NASB). Mas essa interpretação é uma tradução impossível do 
TM, que só pode ser retida com base na emenda conjectural 
sem qualquer suporte manuscrito. No TM, o versículo lê 
literalmente: ―ki [uma partícula com uma ampla variedade de 
sentidos] ele [terceira pessoa, não a primeira pessoa] odiava/ 
odeia (sane) mandar embora (shalah), diz o SENHOR.‖ 
Não é gramaticalmente impossível interpretar o verso como um 
mandamento em favor do divórcio. Por isso, alguns 
manuscritos da LXX traduzem ―Se você odeia sua esposa, 
afaste-a‖, o que toma a shalah como um imperativo em vez de 
uma influência. 
No entanto, a LXX dificilmente mostra o contexto, onde o 
divórcio das esposas judaicas já foi condenado e onde a 
segunda metade do versículo novamente expressa uma nota 
de desaprovação desses divórcios. Se mantivermos o TM, 
seria algo como ―‗Quando ele odeia o divórcio‘, diz o SENHOR, 
Deus de Israel, então ele cobre suas vestes de injustiça‖13 
(SPRINKLE, 1997, p. 539-540). 

 
Sprinkle (1997, p. 539-540) analisa que a expressão ―ele odeia‖ pode 

estar relacionada à fórmula do divórcio como aparece em um certificado de 

divórcio judaico de Elefantina no Egito, do século XV, a fórmula do divórcio é 

―eu odeio minha esposa‖ ou ―eu odeio meu marido‖. Ou seja, não há 

necessidade de emendar Malaquias 2:16. Pois qualquer que seja o v. 16, o que 

é condenado no contexto não é necessariamente todo divórcio sob todas as 

condições (como se o texto fosse contrário às ações de Esdras e Neemias), 

mas especificamente o divórcio de mulheres judias inocentes simplesmente 

porque seus maridos preferem esposas estrangeiras. Ele apresenta dois 

pontos para condenação do divórcio: (1) Eles estão se casando com esposas 

pagãs que minarão a religião de Israel e seu pacto com Deus. (2) São muito 

desdenhosos em repudiar sem causa, o pacto de casamento com suas 

esposas judias originais. E conclui, ao interpretar Malaquias 2:16, que não se 

pode supor que Deus se opõe ao divórcio em toda e qualquer circunstância. 

Outrossim, Deus se opõe a esse tipo de divórcio, não a todo e qualquer 

divórcio independentemente das circunstâncias.  

―As críticas de Malaquias ao divórcio são direcionadas àqueles que 

causam o divórcio, quebrando seus votos de casamento‖ (INSTONE-BREWER, 

                                            
13

 Hugenberger (Marriage 72–76) tem uma interpretação muito similar: ―Se alguém odeia e 

divorcia.‖ Ele toma shalah como equivalente a um verbo finito talvez como biforma do infinitivo 

absoluto, enquanto para Sprinkle o inifinitivo é tido como uma cláusula de resultado. 
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2002a, p. 34). ―De acordo com o profeta Malaquias, o divórcio é não somente 

uma violação do plano original de Deus para o casamento, é a violação do 

concerto de casamento no qual o Senhor é uma testemunha‖ (LANEY; HETH, 

et al., 1990, p. 31). 

 

2.9.16.1. A aliança 

O termo aliança (beriyth) é assim definido por Vine, Unger e Jr. (2004, p. 

75): ―concerto, pacto, liga, confederação‖. Esta palavra é provavelmente 

derivada de uma raiz acadiana que significa ―acorrentar‖. Ela é usada mais de 

280 vezes e em todas as partes do AT. Holladay (2010, p. 65) assim interpreta: 

―Acordo, aliança, pacto‖, entre os homens (Gn 21:27, 32; 2Sm 3:13; Gn 26:28), 

neste sentido, entre outros usos, também para matrimônio (Ml 2:14). Muitas 

vezes envolvia um sacrifício de sangue e uma refeição como parte do ritual 

(HARRYS; BROWN, 2000, p. 282).  

Outro autor informa que: 

 
O casamento no AT é baseado em um homem e uma mulher 
entrando em um pacto. Uma aliança pode celebrar uma 
variedade de relacionamentos, mas normalmente envolve três 
coisas: a declaração pública, geralmente na forma de uma 
refeição de aliança de um acordo legal como a estrutura para 
uma união pessoal no relacionamento entre um ―chefe da 
aliança‖ que ofereceu o relacionamento e um ―destinatário da 
aliança‖ que aceitou seus termos e foi então obrigado a manter 
a ―fidelidade à aliança‖ com ele. A aliança pode assumir 
qualquer forma que ofereça um acordo vinculativo dentro de 
um relacionamento, incluindo uma amizade (como em 1 Sm 
20:16-17, entre Davi e Jonatas), uma parceria de negócios, ou 
mais grandiosamente, um tratado entre nações (HILL, 2012, p. 
3). 

 
 Segundo Baker e Carpenter (2003-2010): Strong 1.285, palavra beriyth, 

derivada de barah, usada com o sentido de corte e usada com o significado de 

um pacto (porque é feito passando entre os pedaços de carne): também 

significa – aliança, coalisão, aliado, confederado, concerto, pacto, liga. Esta 

palavra é frequentemente precedida do verbo karath para expressar a ideia 

peculiar de cortar (estabelecer) um pacto. 

Harrys e Brown (2000, p. 282) citam como exemplo a aliança feita entre 

os israelitas e gibeonitas, cuja quebra traria prejuízo ao transgressor:  
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Aqui, o aspecto do juramento da aliança se mostra de suma 
importância. Apesar de os vassalos gibeonitas estarem sujeitos 
a uma maldição por haverem mentido (Js 9:22-23), Josué e 
Israel ainda estavam obrigados a prover proteção para eles. 
Muito depois, quando Saul fracassou em cumprir estas 
obrigações dos juramentos da aliança, sua família sofreu 
punição (2Sm 21).  

 
Outro autor, em sua pesquisa sobre o termo beriyth, não encontrou 

diferenças entre os termos ―contrato‖ e ―aliança‖.  

 
Como um contrato, uma antiga aliança do Oriente Médio 
envolvia um acordo entre duas partes, selado com um 
documento ou uma cerimônia, e envolvendo uma troca de bens 
ou direitos. Uma ―aliança de casamento‖ bíblica deve, portanto, 
ser entendida como um ―contrato de casamento‖ (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 18). 

 
Embora haja aqueles que não percebam a sacralidade de uma aliança 

conjugal e simplesmente entendem que o casamento não passa de um 

contrato, cujos interesses se resumem a perspectiva do casal envolvido e a 

participação do Estado no estabelecimento deste contrato, embora, às vezes, 

cristianizado (KÖSTENBERGER; JONES, 2004, p. 83-85).  

No entanto, Labosier (1990) entende que o significado da aliança 

conjugal se refere a ideia bíblica do casamento como encontrada em Gênesis 

2:24, Malaquias 2:14-16, e pressupõe que o casamento é um relacionamento 

que não deve ser quebrado, sendo difícil ver como isso possa ser 

simplesmente dissolvido se uma parte ou outra simplesmente desejar fazê-lo, o 

pacto dos israelitas com os gibeonitas demonstrou simplesmente que não pode 

assim ser desfeito. 

Köstenberger e Jones (2004, p. 85) apresentam o casamento como uma 

aliança, onde ―o casamento é concebido, não apenas como um contrato 

bilateral entre dois indivíduos, mas como um vínculo sagrado entre marido e 

mulher e entre o casal e Deus‖.  

Ao mesmo tempo informa que, embora existam vários tipos de alianças 

estabelecidas nos tempos do AT, o termo aliança (heb. beryitht; com menos 

frequência heb. êsed; na LXX diathêkê), em geral transmite o pensamento de 

um compromisso solene, que garante as promessas ou obrigações assumidas 

por uma ou ambas as partes da aliança. Informam ainda que esta expressão é 
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frequentemente usada para compromissos entre Deus e os seres humanos 

(por exemplo, os pactos noéico, abraâmico, mosaico, davídico, entre outros), 

mas também se refere a uma variedade de acordos entre humanos, 

destacando por exemplo, Gênesis 21:22-24, (na linguagem de aliança 

casamento de especialmente o v. 24; bem como 1Sm 18:3; 1Rs 5:1-12; 2Rs 

11:17), e às vezes, incluindo o casamento (Pv 2:17; Ez 16: 8; Ml 2: 14). Embora 

admita a dificuldade em demonstrar uma clara distinção entre contrato e 

aliança no A.T. (KÖSTENBERGER; JONES, 2004, p. 86-89). 

Outro autor menciona que, o termo ―aliança‖ tanto se refere à aliança 

entre homens, bem como entre o homem e Deus: 

 
A palavra hebraica traduzida como aliança, que aparece cerca 
de 287 vezes no Antigo Testamento, é beriyth. Ela também 
pode ser traduzida como ‗testamento ou último desejo‘. Sua 
origem não é clara, mas passou a significar ‗aquilo que unia 
duas partes‘; no entanto era usada para designar muitos tipos 
diferentes de ‗vínculos‘, tanto entre homens, quanto entre 
homens e Deus (THOMPSON, 1979, p. 790, apud HASEL, 
2021, p. 20). 

 
Neste mesmo periódico, há menção de que a quebra da aliança 

permitiria a Deus não mais manter o compromisso. 

 
Eles poderiam continuar como nação santa, reino de 
sacerdotes e propriedade particular apenas mediante a 
obediência em todas as áreas da vida à vontade revelada do 
Deus que tinha estabelecido a aliança (HASEL, 2021, p. 100, 
grifos nossos). 

 
Após mencionar duas citações que envolviam aliança no AT, 

simbolizadas pelo compromisso conjugal (Jr 31:31-34 [22], [Jr 3]; Os 2:18-20), 

as quais analogamente representavam a aliança entre Deus e Seu povo, este 

autor declara: 

 
Não importava quanto o povo tivesse sido infiel, nem sua 
apostasia, rebelião e desobediência, o Senhor ainda anunciou 
Sua vontade de entrar em aliança com todos os que 
estivessem dispostos a se arrepender, obedecer e reivindicar 
Suas promessas (HASEL, 2021, p. 125). 

 
Neste sentido, é possível inferir que a quebra de aliança de um cônjuge 

pode significar a desobrigação do outro em mantê-la, todavia não o impede de 

buscar uma reconciliação por meio do arrependimento do violador, não a 
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invalidando. O Comentário Bíblico Adventista argumenta que, em caso de 

quebra da aliança conjugal, cabe àquele que se manteve fiel, decidir se 

pretende manter a relação ou não. ―Dos ensinamentos de Jesus, pode-se 

inferir que a parte inocente está livre para escolher se o relacionamento 

conjugal deve continuar ou não‖ (NICHOL, 2013, p. 481). 

Outro autor entende que Malaquias, ao repreender o divórcio infundado, 

atinge a Deus. 

 

Malaquias afirma, com efeito, que a capacidade legal para o 
divórcio não há uma justificação. Além disso, ele diz que há 
mais na aliança do casamento do que sua dimensão. Inclui 
uma ação divina de torná-los um (v. 15), de modo tal, que 
divórcios injustificados não são apenas uma ofensa às 
esposas, mas também ao próprio Deus (HILL, 2012, p. 8). 

 
É digno de nota a frequência do uso do termo bagad (infidelidade) nos 

versos de Malaquias 2:10-16, e sua correlação entre a infidelidade aos votos 

espirituais e a infidelidade aos votos conjugais. Instone-Brewer (2002b, p. 56) 

informa que o termo bagad é usado ao fim de cada um destes referidos versos, 

bem como o fato de que: ―Toda a passagem de 2.10-16 está estruturada em 

torno dessa palavra. Ela introduz a ideia na v.10 de que a infidelidade de sua 

aliança com Deus se reflete em seu comportamento uns com os outros.‖  

Neste sentido, conforme lemos no v. 10 ―Por que agimos aleivosamente 

[bagad] cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais?‖ e no 

v. 11: ―Judá tem sido desleal [bagad], e abominação se cometeu em Israel e 

em Jerusalém.‖ Ou seja, a infidelidade demonstrada na vida conjugal, pelos 

maridos em Israel, nada mais é do que um reflexo de sua desleixada relação 

com a aliança feita com Deus. Em Malaquias temos a mais clara e taxativa 

declaração divina contra o divórcio, compatível com a atitude divina ao longo 

dos escritos anteriores. Deus não poderia ter instituído ou recomendado aquilo, 

que Ele mesmo odeia. Em Malaquias, uma aliança quebrada não significa uma 

aliança anulada. 

 

2.10. Resumo e conclusão – capítulo 2 

O plano de Deus para o casamento é de união monogâmica, 

heterossexual e permanente, ainda que haja o pecado do adultério, não 
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significa necessariamente que a união deve ser rompida. A transgressão do 

sétimo mandamento, é normalmente citada como adultério, e interpretada no 

passado, como sempre envolvendo uma mulher casada; pode ser entendida de 

forma mais ampla, a qualquer relação extraconjugal, de um ou outro cônjuge 

sob as mais diferentes atividades sexuais. 

Dentre as possibilidades de entendimento acerca abrangência do sétimo 

mandamento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia enuncia: ―As Escrituras 

caracterizam como pecado qualquer relação sexual praticada fora do 

casamento. O sétimo mandamento permanece válido e sem alteração: ‗Não 

adulterarás‘ (Êx 20:14)‖ (ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL DA ASSOCIAÇÃO 

GERAL DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA, 2018, p. 378, grifos nossos). 

Basicamente no AT, dois termos são mais usados em se tratando de 

quebra do sétimo mandamento na‟ap e zanah, sendo o primeiro normalmente 

para se referir a transgressões conjugais dentro do casamento e o segundo 

para prostituição, o que não possa significar também uma atitude imoral dentro 

da própria relação conjugal, estes termos as vezes foram usados de forma 

intercambiável para um mesmo significado. 

O divórcio, embora tido por alguns como estabelecido por Deus, 

apresenta-se nesta pesquisa, muito mais uma, invenção humana, e sendo 

restringida por Deus. No contexto do judaísmo antigo era sempre uma 

prerrogativa masculina, embora possa haver autores que interpretam, que em 

situações extremas a mulher pudesse também buscar um tribunal e exigir que 

o marido se divorciasse dela.  

Sendo shalah segundo alguns autores uma das principais palavras 

usadas para designar o divórcio no AT juntamente com garash, tendo ambas 

sentido aproximado, a primeira com o sentido de ―enviar‖, ―mandar embora‖, e 

a segunda ―banir‖, ―expulsar‖, todavia, divergem de certa maneira da noção 

moderna ocidental de ―divórcio‖. 

No que tange ao papel da relação sexual na aliança conjugal, poder-se-

ia com esta pesquisa dizer, que embora se consuma o pacto conjugal, não o é, 

por si mesmo a própria aliança. Sendo considerada sua prática fora da aliança, 

fornicação ou prostituição (zanah). A relação sexual, quer consentida ou não, 

por si só, não compreende o casamento, conforme Êxodo 22:16-17; 

Deuteronômio 22. 
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Embora alguns aleguem justificável com base em Êxodo 21:7-11, a 

prática do divórcio e da poligamia, o fato da escrava ser libertada ao seu 

senhor tomar outra, pode não significar exatamente o divórcio, pois o 

casamento poderia não ter sido consumado, possivelmente isto era a 

expressão de uma lei casuística.  

Bem como o fato do marido, faltar com seus deveres conjugais, pode 

não significar que ele estivesse casado com a referida pessoa, mas 

simplesmente manter os direitos de uma escrava preterida para uma relação 

conjugal, ou mesmo uma questão casuística, mas não uma ordem divina ao 

divórcio. 

No que tange à aplicabilidade de apenamento para os diferentes 

pecados sexuais, envolvendo também o adultério, há no AT uma gradação na 

sentença de acordo com a gravidade da transgressão cometida. 

Basicamente o tema ―divórcio‖, em Deuteronômio 24:1-4, onde alguns 

autores entendem como uma instituição divina, pode também ser a expressão 

de uma lei casuística, não apodítica, onde o que se condena é a atitude do 

homem de divorciar-se e consequentemente tomar de volta a esposa após ela 

ter contraído novo matrimonio. Ou seja, ao invés de instituir o divórcio, este 

texto o restringe. 

Na história do assédio do rei Davi a Bate-Seba, percebe-se que apesar 

do pecado de adultério, merecer a mais rigorosa repreensão, a misericórdia 

divina deve ser considerada ao se tratar deste assunto. Isto sugere, no que 

tange a um processo disciplinar eclesiástico, o arrependimento do ofensor 

também deve ser considerado. 

A despedida das mulheres pagãs nos tempos de Esdras e Neemias, 

normalmente não são aceitas como divórcio como conhecemos hoje, mas um 

desfazimento de uma relação ilegal aos olhos de Deus. A mesma atitude 

misericordiosa de Deus é destacada pelos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel 

e Oseias, em relação ao Seu povo infiel. Embora Israel seja culpada de 

infidelidade conjugal, e merecer uma carta de divórcio (Jr 3:8), Deus prefere a 

reconciliação. 

O livro de Malaquias culmina o ensinamento do AT de que a aliança 

conjugal deve ser respeitada, mostrando da forma mais incisiva que ―Deus 

odeia o divórcio‖. Outrossim, conforme o exemplo do próprio Deus em sua 



126 
 

relação com Israel, o AT demonstra que, apesar de poder haver desvios 

sexuais que demonstrem a quebra da aliança conjugal, e possam justificar o 

divórcio é preferível a manutenção do casamento por meio de uma atitude 

reconciliatória. 

Por fim, esta pesquisa não encontrou evidências que no AT Deus tenha 

instituído, promovido, sugerido ou incentivado a ―separação definitiva‖ ou 

divórcio, senão em relação a este último, apenas tolerado e normatizado. 
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3 ADULTÉRIO, DIVÓRCIO, NOVO CASAMENTO E DISCIPLINA ECLESIÁSTICA NO 

NOVO TESTAMENTO 

 

Há várias posições entre os cristãos sobre divórcio e novo casamento, 

envolvendo adultério ou não. O ponto central dos debates acerca destes 

assuntos envolve os ensinamentos do NT, de modo especial as declarações de 

Jesus e do apóstolo Paulo, sobre o assunto. Os ensinamentos de Jesus sobre 

divórcio aconteceram em duas ocasiões: no Sermão da Montanha e 

posteriormente na Pereia, na disputa com os fariseus; estas duas situações 

são citadas em: Mateus 5:31-32; Lucas 16:18; e Mateus 19:1-12; Marcos 10 1-

12.  

Segundo os autores Polaski e Polaski (2009), as declarações de Jesus 

podem ser divididas da seguinte forma no que tange à sua extensão: as mais 

longas, Marcos 10:2-9 e Mateus 19:3-9, onde Jesus argumenta que o divórcio 

contradiz o plano original de Deus para a humanidade na criação e as mais 

curtas, Marcos 10:11-12; Lucas 16:18; Mateus 5:32 (cf. 19:9); onde Jesus 

vincula o divórcio ao adultério (POLASKI; POLASKI, 2009, p. 593). 

 Em 1 Coríntios 7:10-15, o apóstolo Paulo trata acerca da separação 

entre cônjuges crentes e de crentes com descrentes. Tais textos serão 

estudados aqui, abordando questões contextuais, de hermenêutica e exegese, 

porém, não de forma exaustiva.  

 

3.1. Termos bíblicos para adultério e fornicação no Novo Testamento 

No Novo Testamento há basicamente duas palavras gregas que se 

referem direta ou indiretamente ao pecado do adultério. São elas moicheia 

(adultério) e porneia (fornicação). O entendimento do significado e abrangência 

destas palavras nos ajudam a entender a abrangência do sétimo mandamento, 

bem como o que de fato autorizaria o divórcio seguido ou não de novas 

núpcias. Cristo, como legislador indiscutível, fez uso de ambas as palavras 

quando questionado a respeito do divórcio (Mt 19:1-9). Mas dedicamos uma 

atenção especial ao termo porneia, usado por Jesus como cláusula de exceção 

para o rompimento da aliança conjugal.  

O escritor Adams (2012, p. 99) assim entende: ―Fornicação refere-se ao 

pecado sexual de todo e qualquer tipo; adultério é a infidelidade de um cônjuge 
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dentro do casamento.‖ O mesmo autor informa que a legislação norte-

americana diverge do entendimento bíblico a respeito de fornicação, pois nela 

esta palavra veio significar o pecado entre pessoas solteiras, o que a Bíblia 

assim não define, uma vez que este termo é derivado de zanah no AT e 

porneia no NT e fora aplicado também a pessoas conjugalmente 

comprometidas como nas seguintes passagens (Gn 38:24; Os 3:3). 

 

3.1.1. Porneia 

Charles (1921), um filólogo, assim definiu seu entendimento acerca do 

termo porneia: 

 
[...] geralmente traduzida por fornicação [em Mt 19:9], tem uso 
diferente em vários escritores no primeiro século ou antes, e 
muitas vezes tem significados diferentes. Na verdade, em 
alguns escritores de acordo com o contexto, tem diferentes 
formas de não castidade; adultério; incesto, sodomia, ou 
fornicação, bem como na LXX de Oseias, Amós, Sirach, os 
Testamentos dos Doze Patriarcas, o Pastor de Hermas, além 
destes, podemos acrescentar Mateus e Atos, as Epístolas 
Paulinas, Judas, Apocalipse, onde significa também, adultério, 
ou incesto, ou sodomia e vícios sexuais em geral (CHARLES, 
1921, p. 23). 

 
Porneia πνξλεύω; ἐθπνξλεύω; πνξλεία, αο. O substantivo grego 

―porneia‖ tem o significado de ―praticar imoralidade sexual de qualquer tipo, 

muitas vezes com implicação de prostituição – praticar sexo ilícito, fornicar, 

imoralidade sexual, fornicação, prostituição‖. O termo pornos, especificamente, 

se refere a ―alguém que se envolve em imoralidade sexual, podendo ser 

homem ou mulher, e que, em alguns contextos se difere do adúltero e da 

adúltera‖ (LOUW; NIDA, 2013, p. 685, 686).  

Outro autor assim define: 

 
A porneia (gr.) vem do termo para vender e, portanto, refere-se 
à venda de serviços sexuais à estranhos por dinheiro, ou seja, 
prostituição. A ―fornicação‖ vem do latim fornix, que significa 
arqueado, que se refere ao bordel. Assim, ambos os termos 
significam igualmente a prostituição, em sua raiz, assim como a 
palavra hebraica zanah. Outras formas de imoralidade sexual 
podem ser incluídas por extensão (HILLARY, p. 16). 

 
Laney define porneia relacionada ao substantivo porne, do qual é 

derivada da raiz ―vender‖. O conceito original por trás desta palavra está o 
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conceito de vender o próprio corpo, por um determinado preço. Era 

especialmente usada para os escravos com o significado de ―uma prostituta de 

aluguel‖. Do termo porne veio a palavra porneia, encontrada em Mateus 5:32 e 

19:9. Que basicamente se refere à atividade sexual ilícita, incluindo 

prostituição, falta de castidade e fornicação, pode ser interpretada de várias 

maneiras, dependendo do contexto (LANEY; HETH, et al., 1990, p. 33). 

Conforme o dicionário Vine, porneia tem o significado de fornicação, 

prostituição envolvendo dois aspectos: (a) intercurso sexual ilícito, como nas 

passagens de João 8:41; Atos 15:20, 29, e outras como em Mateus 5:32 e 

19:9, onde estaria incluído o adultério e o diferenciando em Mateus 15:19 e 

Marcos 7:21; (b) metaforicamente, no sincretismo entre as doutrinas cristãs e 

pagãs como em Apocalipse 14:8 e 17:2, 4 (VINE; UNGER; JR., 2004, p. 665). 

Mueller (2018, p. 2-10), em um estudo abrangente sobre este termo no 

AT, NT e LXX nos informa que a raiz da palavra porneia e seus cognatos são 

usados tanto de forma literal quanto simbólica e que, no NT, o uso simbólico 

acontece normalmente no livro de Apocalipse, nos capítulos 2, 14, 17 e 19, e 

de forma literal ele aponta entre outros os seguintes textos: Em Hebreus 12:16, 

onde Esaú é chamado de pornos. Em Hebreus 11:31 e Tiago 2:25, onde se 

refere a Raabe, a prostituta. Em Hebreus 12:16, os crentes são advertidos a 

não serem fornicadores. O episódio de Balaão (Ap 2:14; 1 Co 10: 8), se 

referindo aos israelitas cometerem fornicação com mulheres moabitas bem 

como, a idolatria. A fornicação, em específico, nesses casos descrita em atos 

sexuais não relacionados ao casamento. Eles podem ter sido extraconjugais, 

bem como pré-matrimoniais.  

Em Judas 1:7, onde menciona Sodoma e Gomorra e as cidades da 

planície, cujos habitantes se engajaram em fornicação e ―foram atrás de outra 

carne‖, o termo parece representar a homossexualidade. O texto do AT de 

Gênesis 19:4-8 forma o pano de fundo para Judas 1:7, onde claramente implica 

atos homossexuais. Os habitantes de Sodoma queriam ―conhecer‖ os homens 

que visitavam Ló, ou seja, eles queriam manter relações sexuais, embora não 

estivessem cientes do fato de que esses homens eram anjos. Em Judas 1:7, é 

descrito neste mesmo contexto do Antigo Testamento onde descreve o que é 

chamado de fornicação ―ir atrás de outra carne‖. Sendo que há poucas dúvidas 

de que a última frase descreva mais claramente a anterior. Se a palavra kai 
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(gr), segundo este mesmo autor, normalmente traduzida como ―e‖, tem o 

significado ―a saber‖, então fornicação é igualado à homossexualidade. Em 

outras palavras, A expressão ―outra carne‖ pode apontar para anjos, ou ainda, 

outra opção seria entendê-lo como se referindo ao pecado da sodomia, isto é, 

relação sexual com o mesmo gênero. Ainda este autor, refere que no período 

do NT, alguns incidentes são relatados em que a fornicação ocorreu. Aparece 

em Mateus 21:31,32. Se unir a uma prostituta (pornē) é discutido em 1 

Coríntios 6:15-16. Obviamente, os membros da igreja em Corinto 

argumentaram que isso é permissível (1Co 6:12) e podem ter praticado isso.  

O filho pródigo é acusado pelo irmão de ter devorado a propriedade do 

pai com prostitutas (Lc 15:30). Assim, a fornicação aponta para a prostituição 

como era conhecida desde os primeiros dias da humanidade até hoje.  

Em 1 Coríntios 5, os fornicadores são mencionados nos versos 9-11. 

Neste texto é usada a forma masculina do mesmo substantivo (pornos) que em 

1 Coríntios 6:15-16 se refere a prostitutas femininas (pornē). Também anota 

que em 1 Coríntios 5:1, implica mais do que prostituição. O ato de ter 

intimidade sexual com a madrasta é chamado porneia. O caso de 1 Coríntios 

5:1 está claramente descrito em Levítico 18:8, o qual trata de relações sexuais 

ilegais. Notadamente Paulo considerou levítico 18, ou pelo menos partes dele 

como ainda válido para os cristãos. Em segundo lugar, o termo porneia 

significa claramente relações incestuosas e pode incluir todas as atividades 

sexuais ilegais descritas em Levítico 18, inclusive zoofilia. Informa também, que 

posteriormente, nesta perícope, Paulo adverte contra os fornicadores na igreja 

cristã e aconselha os outros crentes a não se associarem com eles (1Co 5:9), 

neste caso percebe-se, que o significado do termo vai além do incesto. 

Em Atos 15:20, 29; 21:25, cristãos gentios foram ordenados a se 

absterem de fornicação. Obviamente, o Concílio de Jerusalém não discutiu a 

validade do Decálogo. O termo que eles trataram foi porneia. Enquanto os Dez 

Mandamentos usam o verbo moicheuō, porneia estava se referindo a uma 

ampla gama de desvios sexuais, incluindo prostituição, conforme encontrado 

em 1 Coríntios 6. Com isto concorda Davidson (2007, p. 635) ao mencionar: ―A 

correlação entre Atos 15 e Levítico 17-18, parece que fornece uma base sólida 

para determinar o que a igreja primitiva entendeu pelo termo porneia.‖ E cita 

outro autor: ―Nenhum judeu do primeiro século poderia falar de porneiai 
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(imoralidades sexuais), sem ter em mente a lista de ofensas sexuais proibidas 

em Levítico 18 e 20, particularmente incesto, adultério, relações sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo e bestialidade‖ (GAGNON, 2003, p. 72, apud 

DAVIDSON, 2007, p. 635). 

Também Mueller (2018, p. 2-10) declara que a palavra porneia é usada 

em João 8:41, onde em um diálogo entre Jesus e fariseus, eles declaram: ―Nós 

não nascemos de fornicação‖ que pode implicar, ―mas você nasceu‖, ou seja, 

acusando a mãe de Jesus de sexo pré-marital (Mt 1:18). Consequentemente, o 

termo incluiria sexo antes do casamento. 

Ainda assevera que porneia aparece na lista de pecados ou vícios 

mencionadas no Novo Testamento, como em Mateus 15:19 e em Marcos 7:21-

22, em que Jesus menciona adultério (moicheia) e (porneia). Também 1 

Coríntios 6:9-10, ―fornicadores‖, ―idólatras‖, ―adúlteros‖, ―efeminados‖, 

―homossexuais‖ e outros são mencionados, e que duas vezes fornicação é 

encontrada ao lado de impureza (akatharsia) (Ef 5:3, 5; Cl 3:5); e ainda outras 

duas vezes, próxima a impureza e sensualidade (aselgeia) (2Co 12:21; Gl 

5:19). Ainda informa que na lista de 1 Timóteo 1:9-10, novamente fornicadores 

e homossexuais (arsenokoitais) são mencionados. Assim, nessas listas de 

vícios, a fornicação se distingue do adultério, da impureza e da 

homossexualidade. Argumenta que em 1 Coríntios 7:2, o chamado de Paulo 

para ter a própria esposa, isto é, casar-se para evitar a fornicação, pode definir 

fornicação como sexo antes do casamento, e que em 1 Coríntios 10:8, ao se 

referir aos milhares que foram mortos, provavelmente não eram todos homens 

solteiros; sendo assim, a fornicação se refere novamente à relação sexual não 

somente antes do casamento, mas também relação extraconjugal e no que 

tange a porneia se referir ao adultério, o texto de 1 Coríntios 7:1-5 o apóstolo 

Paulo evoca a necessidade de cada irmão fugir da imoralidade (porneia), tendo 

cada um, sua própria mulher (v. 2), e acrescenta o fato de tanto a esposa, 

quanto o marido não se privarem um ao outro dos direitos conjugais (v. 5), a 

fim de não caírem em tentação, ou seja, praticarem a imoralidade (neste caso o 

adultério).  

Também apresenta o fato de que em Hebreus 13:4 há um chamado à 

fidelidade matrimonial. Sendo que neste texto, a fornicação é diferente de 

adultério, a menos que kai seja usada exegeticamente, o adultério, pode se 
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referir a um cônjuge que tenha relações sexuais com outra pessoa, que não o 

seu cônjuge, enquanto a fornicação pode se referir a uma pessoa solteira, mas 

envolvida em atividades sexuais com uma pessoa casada. Sua análise, ainda 

menciona que o livro do Apocalipse contém três listas de vícios em Apocalipse 

9:21; 21:8 e 22:15 em que a raiz porn ocorre.  

Admite ainda 1 Tessalonicenses 4:3-8, em que no v. 3 a vontade de 

Deus: santificação tem o sentido de → não fornicação (porneia); e v. 7, o 

chamado de Deus para a santificação se relaciona a → sem impureza 

(akatharsia) e que isto parece indicar, pelo menos aqui, que a fornicação é 

idêntica à impureza e que dentro da grande sentença dos versículos 3-6, a 

fornicação é mencionada primeiro: devemos nos abster da fornicação. Em 

seguida, é explicado o que isso significa, ou seja, ―como possuir seu próprio 

vaso [provavelmente sua própria esposa] em santificação e honra [...], e que 

nenhum homem erre e defraude seu irmão neste assunto‖, neste caso 

fornicação é ter relações sexuais com a esposa de um crente. Este é um caso 

claro de adultério se o fornicador for casado. Portanto, a fornicação pode incluir 

o adultério e às vezes ser chamada de impureza.  

Por fim, em termos gerais, admite que o uso da palavra porneia usada 

por Jesus em Mateus 5:32 e 19:9 tem amplo espectro de significados, como 

descrito acima, podendo envolver, homossexualidade, adultério, incesto, sexo 

pré-marital, prostituição e zoofilia (MUELLER, 2018, p. 2-10). 

Outro autor, assim define o termo porneia: ―Porneia, como seu 

equivalente hebraico, zenût deriva da linguagem usada para prostituição, mas 

passou a se referir a relações sexuais ilícitas em geral, incluindo adultério [...]‖ 

(LOADER, 2009, p. 461). 

Posições não tradicionais são sustentadas por outros autores. Osburn 

(1981, p. 202) entende que: ―Porneia traduz o que Jesus teria dito 

originalmente em aramaico, provavelmente na‟ap, e sugere um comportamento 

sexual ilícito antagônico à união matrimonial.‖ No entanto, no NT em hebraico, 

a tradução para porneia apresenta o termo zanah em Mateus 19:9 (HEBREW 

BIBLE, 2020).  

Neste sentido, possivelmente Jesus pode não ter usado o termo que 

escrito em grego α ̓́σχημον πρᾶγμα  (SWET, 1909), equivalente a erwat dabar, 

porque tal expressão servia de base para justificar legalmente o divórcio por 
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―qualquer motivo‖, defendido pela escola de Hillel, e não se restringia apenas a 

motivos sexuais. O uso de porneia no sentido de zanah se limitava apenas a 

questões sexuais, porém, embora mais limitado em seu significado em relação 

a erwat dabar, conforme defendido pela Escola de Hillel, que era considerado 

mais amplo que (moicheia – na‟ap), que possivelmente era entendido pelos 

ouvintes de Jesus, como uma forma limitada de infidelidade ao voto conjugal, 

restringindo-se ao adultério, como relação sexual de uma mulher casada com 

um homem que não fosse seu marido, casado ou não; ou quando praticado por 

parte de um homem casado com uma mulher comprometida. 

De outra forma, Wahlen (2015, p. 108) entende que Jesus estaria com 

este termo, porneia, esclarecendo o significado de erwat dabar: ―Jesus 

esclarece o significado da palavra ―alguma indecência‖ (lit. ―nudez de uma 

coisa‖, hebraico „erwat debar) como referência à imoralidade sexual (porneia)‖. 

Porém outro autor informa que, na LXX, o termo aparece 107 vezes 

normalmente traduzindo especificamente a palavra zanah, mas pelo menos 

uma vez traduzindo a palavra mamzer, cujo significado é bastardo, ou ―filho de 

incesto‖ (MORAES, 2007, p. 40), e não a tradução do termo erwat dabar. 

Ainda outro autor reforça o entendimento que ―fornicação (porneia), 

inclui qualquer imoralidade sexual praticada fora do matrimônio, que configure 

infidelidade ao cônjuge. Inclui adultério, fornicação, prostituição e 

homossexualismo‖ (VELOSO, 2006, p. 85).  

Em sua tese, Labosier (1990, p. 235-239), ao tratar do texto de Mateus 

19:1-12, mais especificamente o v. 9, onde está registrada a cláusula de 

exceção e onde aparece o termo porneia, menciona que há pelo menos três 

tipos de interpretação para esta cláusula: 1. Porneia tem o significado de 

adultério e permite ao ―inocente‖, um novo casamento. 2. Que a cláusula de 

exceção se refere ao adultério, permite a separação, mas não um novo 

casamento (posição normalmente mantida pela Igreja Católica). 3. Refere-se a 

casamentos proibidos por grau de parentesco ou infidelidade no noivado. E 

resume sua argumentação sobre a cláusula de exceção mencionando que a 

palavra porneia no texto, é uma palavra com um alcance semântico amplo e 

um tanto impreciso e que pode envolver vários tipos de interpretação no que 

tange a imoralidade sexual. Consequentemente, em momentos diferentes, o 

significado preciso, deste termo pode variar de acordo com seu contexto 
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particular e informa que, como tantas vezes é verdade nos estudos bíblicos, o 

contexto de uma passagem é a chave para sua interpretação adequada. 

Assim, o desafio é discernir o sentido em que é usado no contexto da cláusula 

de exceção de Mateus.  

Ainda menciona que uma observação inicial, que precisa ser feita a 

respeito de seu uso em Mateus 5:32 e 19:9, é que a interpretação apropriada 

desses versículos envolverá tanto uma certa amplitude de significado, com 

vários tipos de imoralidade sexual, e ainda ao mesmo tempo, suficiente 

estreiteza de significado para dar a essa palavra uma certa definição. É 

possível que essa palavra tenha sido usada para transmitir uma certa 

amplitude de significado. Ele adverte, que se Jesus tivesse simplesmente 

pretendido excluir a situação de infidelidade de noivado, ou casamentos 

homossexuais, ou simplesmente o adultério de sua condenação do divórcio, 

seria razoável esperar que ele tivesse usado uma palavra ou expressão mais 

específica em vez de um termo amplo como porneia. O uso de porneia por 

Jesus, poderia facilmente sugerir que ele tinha mais de uma exceção em 

mente. Mas segundo este autor, o contexto tanto de Mateus 5:32 quanto 19:9, 

requer uma restrição bem definida no significado de porneia.  

Ele entende que porneia é uma palavra com tamanha amplitude de 

significado (―imoralidade em geral‖), que poderia ser levada ao limite de permitir 

o divórcio em quase qualquer razão assim como o fez a escola de Hillel, em 

sua interpretação de Deuteronômio 24. No entanto, segundo Labosier, isso 

seria totalmente errado, dado o contexto de Mateus 5 ou Mateus 19, e que em 

ambas as passagens, Jesus está obviamente assumindo uma posição 

surpreendentemente dura contra o divórcio. Todo o tom dessas passagens é 

obviamente de restrição. Embora esse autor admita que a palavra adultério 

esteja incluída no significado de porneia, ele não acredita que seja a única 

possível no texto. 

O mesmo autor entende que há algumas evidências limitadas de que as 

palavras porneia e adultério (moicheia) às vezes podem ser usadas de forma 

intercambiável. No entanto, o fato de essas duas palavras serem usadas para 

se referir a vícios separados em algumas das listas de vícios nas Escrituras 

sugere que essas palavras não são sinônimos simples entre si.  
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Talvez a melhor maneira de entender a relação entre essas duas 

palavras seja ver o termo porneia como a palavra mais abrangente, incluindo 

uma variedade de significados potenciais (como incesto, homossexualidade, 

infidelidade de noivado e adultério) e moicheia como uma palavra mais restrita, 

referindo-se mais especificamente. a infidelidade conjugal.  

Para ele, a questão crucial em todo o debate sobre divórcio e 

recasamento é, se o adultério é o significado apropriado dentro do contexto da 

cláusula de exceção em Mateus 5:32 e 19:9.  

Neste sentido, elenca as várias possibilidades de interpretação de 

porneia tais como: 

―Casamentos incestuosos.‖ Tem se tornado cada vez mais aceita em 

nossos dias, até que tenha provavelmente se tornado a principal interpretação 

na literatura acadêmica do significado da cláusula de exceção de Mateus. O 

material de Qumran, a referência à porneia no Concílio de Jerusalém nas 

proibições de Atos 15:20, 29 e seu uso em 1 Coríntios 5:1 para se referir ao 

incesto, segundo ele, combinam para fornecer evidência linguística firme de 

que o incesto é permissível e até uma interpretação na cláusula de exceção.  

―Uniões proibidas e irregulares.‖ Ao mesmo tempo, foi observado que a 

palavra pornéia não corresponde à palavra hebraica que significa adultério, 

mas às palavras hebraicas cuja raiz é zanah, que pode ser usada para 

designar uniões proibidas e irregulares.  

―Casamentos homossexuais.‖ Uma interpretação de porneia como 

―casamentos homossexuais‖ ou sodomitas é encontrada com muito menos 

frequência na literatura, mas como qualquer tipo de casamento, sodomita é 

proibido em Levítico 18:22, mas esta é também uma possível interpretação da 

cláusula de exceção.  

―Infidelidade no noivado‖ é uma interpretação encontrada com 

frequência moderada na literatura. No entanto, uma ofensa moral, como a 

infidelidade de noivado também parece cair naturalmente dentro do amplo 

escopo de uma palavra como porneia. Exemplo disto é Mateus 1:19. 

Esse mesmo autor ainda entende que a aparente aprovação de José em 

Mateus 1:19, por considerar ―divorciar-se‖ de Maria por infidelidade noivado, 

aumenta muito a possibilidade de que este seja um significado legítimo de 

porneia na cláusula de exceção. 
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Outro autor entende desta forma a abrangência do termo porneia: 

 
Um impressionante paralelo intertextual entre Levítico 17-18 e 
Atos 15:29 fornece uma pista decisiva sobre o que foi incluído 
na referência de Jesus a porneia na ―cláusula de exceção‖ de 
Mateus: as várias formas de relações sexuais ilícitas 
estabelecidas em Levítico 18 são resumidas em Atos 15:29 
pelo termo porneia. Assim, o significado de porneia em Mateus 
5 e 19, provavelmente também se refere a qualquer forma de 
relação sexual extraconjugal ilícita (DAVIDSON, 2011, p. 3). 

 
Outro autor entende que porneia tem um significado mais amplo do que 

simplesmente relacionamento pré-marital ou proibição de casamento com 

algum grau de parentesco (incesto), pois, se fosse assim, Jesus ―estaria dando 

base para uma anulação do casamento, mais do que o divórcio‖ (WENHAM, 

1986, p. 18). 

 

Boas evidências sugerem que porneia era um termo mais 
abrangente que pode significar adultério, incesto, prostituição, 
bestialidade, homossexualidade, sexo antes do casamento e 
muito mais (DEROSSE, 2017, p. 18). 

 
Como notou Norman (2003, p. 83), ―Mateus estava ciente da palavra 

para adultério (moicheia), usando moicheia e porneia no mesmo contexto (Mt 

15:19). Isso sugere que a questão era de escopo mais amplo que o adultério‖.  

Ao mesmo tempo Norman (2003) informa que, por não haver uma 

indicação precisa para o termo, porneia cobriu uma ampla gama de pecados 

sexuais e, portanto, não deve ser restringido, a menos que todo o contexto 

exija. Neste sentido o autor do Evangelho, usou um termo geral que se refere a 

todas as formas de comportamento sexual desviante; incesto, adultério, 

homossexualidade bestialidade etc.  

―Isso parece sugerir que, embora Jesus possa, não ter significado 

menos que adultério, Jesus provavelmente quis dizer mais do que adultério, 

pelo menos no escopo e não necessariamente em grau‖ (DEROSSE, 2017, p. 

19). 

Instone-Brewer (2002b, p. 147), ao se referir à interpretação de que 

porneia signifique incesto, reitera:  
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Se o significado restrito de porneia como ―incesto‖ estivesse 
correto [...] não faria sentido no contexto dos ensinamentos de 
Jesus. Jesus estava criticando aqueles que usam um 
certificado de divórcio muito livremente. Mateus disse que 
permitiu que fosse usado no caso de porneia. Mas, no caso de 
incesto, não há necessidade de certidão de divórcio, porque o 
casamento seria considerado inválido desde o início. 

 
E que Jesus, ao usar o termo porneia, estaria usando como substituto do 

termo hebraico erwat dabar.  

 
[...] ele usou o termo logou porneias, porque esta foi a melhor 
tradução da frase erwat dabar em Deuteronômio 24:1, na qual 
os Hillelitas basearam sua nova regra. Portanto, ele usou a 
exceção ―exceto indecência‖ porque ele estava respondendo a 
uma pergunta sobre o significado dessa frase (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 146). 

 
Deste modo, também defende que o significado de porneia, nas palavras 

de Jesus, no contexto do primeiro século da Era Cristã, esteja mais 

apropriadamente se referindo ao adultério.  

Não há dúvida de que porneia carregava o significado geral de ofensa 

sexual no grego do primeiro século. O contexto nos Evangelhos oferece duas 

pistas para ajudar a definir o significado mais claramente.  

 

Primeiro é a ocorrência de moicheia. Embora moicheia e 
porneia não sejam necessariamente sinônimos, os dois estão 
claramente relacionados de alguma maneira nesta passagem e 
não há indicação de que sejam usados para contrastar um ao 
outro. Essas duas palavras geralmente ocorreram juntas em 
grego, falando sobre a mesma ofensa; portanto, deve-se supor 
que elas estejam falando sobre a mesma ofensa nos 
Evangelhos, a menos que o contexto indique de maneira 
diferente (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 252). 

 
O autor continua: 

 
Segundo; o fato de porneia estar sendo usada para aludir à 
frase do AT ―coisa indecente‖ (Dt 24:1). Em Mateus 5:32, Jesus 
parece citar o texto do AT exatamente da mesma maneira que 
os shammaitas, usando sua ordem inversa de palavras – 
―questão de indecência‖ em vez de coisa indecente‖ como no 
texto do AT. Tanto os hillelitas quanto os shammaitas 
entenderam essa palavra muito geral ―indecência‖ como uma 
referência ao adultério. A LXX usa a vaga expressão aschemon 
pragma, ―uma questão vergonhosa‖, que é uma tradução mais 
precisa, mas não transmite o significado que os rabinos 
atribuíram a essa frase, que é mais bem representada por 
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porneia. No contexto do debate judaico sobre divórcio, porneia 
não poderia ter outro significado senão adultério. Se Jesus 
quisesse que se referisse a algo mais amplo ou mais restrito, 
ele teria que declarar isso com muita clareza (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 252). 

 

Neste sentido, sabemos que porneia não é uma tradução do termo 

hebraico erwat dabar, senão aschemon pragma (conforme citado acima), 

podemos depreender que se a discussão suscitada pelos fariseus fosse em 

torno de Deuteronômio 24:1; e Jesus estivesse reinterpretado o texto, ou dando 

uma verdadeira razão para servir de exceção a permanência da vida conjugal 

seria como se Jesus dissesse: ―Vocês dizem que o homem pode repudiar sua 

mulher por erwat dabar, eu porém vos digo: O único motivo que pode autorizar 

o desfazimento da aliança é porneia.‖ Parafraseando Mateus 19:9: ―Qualquer 

repudiar sua mulher, a não por erwat dabar (―qualquer motivo‖ na interpretação 

hillelita; 19:3) mas porneia, e se casar com outra comete adultério.‖ Mas, 

porneia, poderia não estar dando o verdadeiro significado erwat dabar, e Jesus 

não estaria reinterpretando Deuteronômio 24:1, mas apenas dando o único 

motivo que autoriza o repudio (apoluo), caso contrário, faria mais sentido 

Mateus usar a expressão traduzida na Septuaginta para erwat dabar, ou seja, 

aschemon pragma. 

Por outro lado, Hill (2012, p. 11) entende que: 

 
Vários pontos devem ser feitos para esclarecer exatamente o 
que Jesus disse, especialmente em vista de o fato de que ele 
falava em aramaico (alguns estudiosos acreditam que era em 
hebraico), mas suas palavras foram transmitidas a nós pelos 
escritores do evangelho em grego. 
Primeiro, a exceção para ―infidelidade conjugal‖ não traduz a 
palavra para adultério (grego moicheia), mas porneia, uma 
palavra que significa imoralidade, mas com um sentido mais 
amplo do que apenas relação sexual. Alguns pensam que se 
refere apenas ao comportamento sexualmente errado, 
enquanto outros ampliam sua referência a algo como 
―decadência moral‖. Parece ser mais amplo em significado do 
que o pecado sexual, mas mais restrito em significado do que 
qualquer coisa de uma natureza decadente. 

 

Neste sentido, entre os mais diferentes autores, há uma ampla 

variedade de entendimento acerca do termo porneia, desde uma interpretação 

restrita com apenas um significado, como adultério, ou incesto, ou de maneira 
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mais ampla se referindo a tantos outros desvios. Porém, conforme seu uso, na 

Bíblia Sagrada, e o peso das evidências parece indicar que seu significado é 

amplo em sentido sexual, podendo inclusive se referir ao próprio adultério. 

 

3.1.2. Moicheia  

O termo moicheia, como substantivo, aparece em três ocasiões no NT 

(Mt 15:19; Mc 7:21; Jo 8:3). O substantivo moichos denota aquele ―que tem 

intercurso ilícito com o cônjuge de outro‖ (Lc 18:11; 1Co 6:9; Hb 13:4; Tg 4:4) 

(VINE; UNGER; JR., 2004, p. 375).  

No sentido natural, o substantivo moichalis (adúltera), segundo este 

mesmo dicionário, aparece em 2 Pedro 2:14 e Romanos 7:3. Assim como no 

AT há um termo referindo-se ao abandono da aliança feita com Deus, neste 

sentido figurado, também é usada no NT, como por exemplo, em Apocalipse 

2:22; Mateus 12:39 e passagens paralelas (VINE; UNGER; JR., 2004, p. 375). 

Que o termo moicheia se refere exclusivamente ao intercurso 

extraconjugal de um homem, quer casado ou não com uma mulher casada, é 

também sustentado pelo Léxico Grego-português do Novo Testamento (LOUW; 

NIDA, 2013, p. 686). 

A mesma convicção de que o adultério moicheia se refere ao ato 

praticado por uma mulher casada com qualquer homem casado ou não é 

partilhada pelo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento 

(BROWN; COENEN, 2000, p. 300). 

Outro autor, olhando sob um prisma mais restrito, faz distinção entre 

fornicação e adultério: 

 
Adultério e fornicação não são sinônimos no NT: adultério 
implica infidelidade por qualquer das partes envolvidas no voto 
matrimonial, enquanto a palavra traduzida por fornicação cobre 
uma ampla variedade de irregularidades sexuais, incluindo 
uniões dentro dos laços proibidos pela lei (BRUCE, 2002, p. 
396-397). 
 

Outro autor assim define: 
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[...] ―cometer adultério‖ (moicheuo). Essa palavra e seus 
cognatos ocorrem 27 vezes no Novo Testamento e com muita 
frequência na Septuaginta e em outras publicações, sempre 
com o significado específico de atividade sexual ilegal com uma 
pessoa casada. É usada para traduzir o mandamento ―Não 
cometa adultério‖ (Mt 5:27; 19:18; Mc 10:19; Lc 18:20; Tg 2:11), 
por acusar a mulher de ―apanhada em adultério‖ (Jo 8:3 [...]) e 
em um texto, o termo é útil para nós: Romanos 7:3. Por 
conseguinte, ela será considerada adúltera (moichalida) se 
viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo 
(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 139-140, grifos nossos). 

 
O NT usa o substantivo moicheia para ―adultério‖ (Mt 15:9; Mc 7:22; Jo 

8:3), dois verbos, moicheio (Mt 5:27, 32; 19:18; Mc 10:19; Lc 16:18; 18:20; Jo 

8:4; Rm 2:22; 13:9; Tg 2:11; Ap 2:22), moichao (Mt 19:9; Mc 10:11-12) por 

―cometer adultério‖ e os substantivos moichós (Lc 18:11; 1Co 6:9; Hb 13: 4) e 

moichalis (Rm 7:3; Tg 4:4; 2Pe 2:14) para ―adúltero‖ e ―adúltera‖, este último 

também servindo como adjetivo (Mt 12:39; 16: 4; Mc 8:38) (LOADER, 2009, p. 

460). 

 

3.2. Termos para divórcio no Novo Testamento 

Em termos etimológicos, agregando ao que já foi mencionado 

anteriormente, sobre as palavras usadas no AT, diferentes palavras também 

são usadas no NT. 

 
Existem várias palavras em hebraico e grego que são 
traduzidas como ―divórcio‖ nas versões em inglês da Bíblia. Da 
lista dada na definição, apenas duas, ְכִריֺתת (kerithuth) e 
ἀπνζηάζηνλ (apostasion), são substantivos. Ambas são 
traduzidas por ―certificado de divórcio‖ (Dt 24:1; Mt 5:31, 
NRSV). As palavras restantes são verbos com conotações não 
necessariamente implícitas em sua tradução como ―divórcio‖. A 
forma verbal hebraica ְגרּוָשה (gerushah) implica expulsão. Em 
grego, o verbo ἀπνιύω (apoluō) implica, liberar-se ou libertar-
se, enquanto ρωξίδω (chōrizō) significa ―separar‖ e ἀθίεκη 
(aphiēmi) indica enviar ou abandonar (MORRIS, 2016). 

 
3.2.1. χωρίζω (chōrizō) 

 Verbo que tem o sentido de separar, isolar um do outro (Rm 8:35); 

divórcio (1Co 7:15) (SWANSON, 1997). Separar; deixar; dividir. Palavras 

cognatas: ἀπνρωξίδω, δηαρωξίδω, ρωξίο (BRANNAN, 2011).  
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―Fazer separação entre objetos, introduzindo um espaço considerável ou 

um isolamento – ‗separar – afastar um do outro‘‖ (LOUW; NIDA, 2013, p. 548). 

Os mesmos autores, ao estudarem a palavra; ρωξίδω: εἰ δὲ ὁ ἄπηζηνο 

ρωξίδεηαη, ρωξηδέζζω – ―Se aquele que não é crente quiser separar que se 

separe‖ (1Co 7:15) –, informam que algumas pessoas tentaram fazer uma 

importante distinção entre ἀθίεκη em 1 Coríntios 7:11, 13 e ρωξίδω em 1 

Coríntios 7:15, partindo do pressuposto de que ἀθίεκη implica divórcio legal, 

enquanto ρωξίδω está relacionado apenas à separação. ―Tal distinção, no 

entanto, parece ser bastante artificial‖ (LOUW; NIDA, 2013, p. 408, grifos 

nossos). 

Em relação ao casamento e divórcio, aparece em Mateus 19:6; Marcos 

10:9; 1 Coríntios 7:10, 15 (LOGOS, 2010). 

 
Este verbo pode estar relacionado a pessoas casadas. Possui 
dois significados: ―separar‖ ou ―desertar‖ em contrato de 
casamento. Podemos encontrar, se por ocasião de qualquer 
diferença eles separam um do outro, também divorciando dela, 
ou ela própria de livre arbítrio desapegando-se dele. Este uso 
de corizestai é muito comum em contratos de casamento. No 
entanto, às vezes é difícil determinar qual dos dois significados 
deve ser adotado. Quando a separação é mutuamente 
acordada, provavelmente deve ser traduzido; para separar. Em 
Antiguidades XV 7.10 [?] diacorizetai teria o significado de 
desertar, conforme afienai [...]. ―divórcio‖. Polyb. 32.12.6, onde 
se diz da mãe de Scipio, kecoristai (CHARLES, 1921, p. 114-
115). 

 
Este termo foi usado por Jesus no diálogo com os fariseus (Mt 19:6; Mc 

10:9). Camarena (2012, p. 106) entende que este, além de ser um termo legal 

para divórcio (1Co 7:11, 15), em Marcos 10:9 está intimamente relacionado à 

aliança conjugal mencionada no verso anterior, o que enfatiza o fato de o 

divórcio estar sendo desestimulado por Jesus, embora normalmente as 

traduções não usem o significado de divórcio, quando se referem a esse termo 

no versículo mencionado. 

Embora este fosse um termo legal, o mesmo autor não entende que o 

Estado, pelo menos no contexto da literatura do tempo em que o NT foi escrito, 

tivesse atuação plena na intervenção ao direito de divórcio na grande parte das 

classes da sociedade grega e romana. E assim descreve: 
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A falta de menção ao divórcio, na maior parte da literatura 
grega helenística e clássica do primeiro século a.C., e desde o 
início do primeiro século até metade do século II d.C. possa ser 
devida ao fato de que os divórcios não eram matéria do Estado 
para a maioria da população sob o domínio romano 
(CAMARENA, 2012, p. 235, grifos nossos). 

 
3.2.2. Aπολύω (apoluō) 

Verbo: libertar, divorciar-se, mandar embora. Esta palavra designa o ato 

de mandar alguém embora, divorciando-se ou liberando-o. O significado básico 

desta palavra é ―mandar embora‖, como em Mateus 14:22, no contexto em que 

os discípulos encorajaram Jesus a dispensar as multidões, quando estavam 

em um lugar desolado, para que a multidão tivesse a chance de comprar 

comida (Mc 14:15). Também pode significar o afastamento ou o divórcio do 

cônjuge (Lc 16:18) (MCCAULLEY, 2014). Aparece em Mateus 1:19; 5:31-32; 

19:3, 8-9; Marcos 10:2, 11-12; Lucas 16:18, referindo-se ao divórcio, ou mais 

especificamente ao repúdio (LOGOS, 2010). 

Segundo Brannan (2011), esta palavra tem o sentido de libertar; lançar; 

soltar; juntamente com suas palavras cognatas: ἀθαηάιπηνο, ἀιπζηηειήο, 

ἀλάιπζηο, ἀλαιύω, δηαιύω, ἐθιύω, ἐπίιπζηο, ἐπηιύω, θαηάιπκα, θαηαιύω, 

ιύζηο, ιπζηηειέω, ιύω, παξαιύω. Sua equivalência hebraica na LXX: ַאָתה 

  :Aparece no seguintes textos e significados .(1) שוב ,(1) גרש)1(

Ir embora At 28:25 

Libertar Mt 14:15; At 3:13; Mt 18:27; 27:15, 

17, 21, 26; Mc 15:6, 9, 11, 15; Lc 

13:12; 23:16, 18, 20, 22, 25; Jo 18:39 

(2x); 19:10, 12 (2x); At 4:21, 23; 5:40; 

16:35, 36; 17:9; 26:32; 28:18; Hb 

13:23; Lc 6:37 (2x) 

Deixar ir Mt 14:22, 23; 15:23, 32, 39; Mc 6,36, 

45; 8: 9; Lc 2:29; 8:38; 9:12; 14:4; 

15:33; 19:40; 23:22; Mc 10:4 

Divorciar-se/ para se divorciar Lc 16:18 (2x); Mt 1:19; 5:31, 32 (2x); 

19:3, 7, 8, 9 (2x); Mc 10:2, 11, 12 
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Segundo Charles (1921), esta palavra usada nos evangelhos ocorre 

mais frequentemente em Mateus (Mt 1:19; 2:31; 19:3, 9; cf. Mc 10:2, 4, 11, 12; 

Lc 16:18). Ele ainda registra que há muitas palavras em grego que significam 

divórcio, além das mencionadas na Bíblia. E que a palavra equivalente na LXX 

em Deuteronômio 21:14, 22:19, 29, 24:4; Jeremias 3:8, é ezapostelei, e que há 

uma controvérsia a respeito do uso desta palavra por Jesus nos evangelhos 

por causa da fonte ―Q‖, da qual teria sido extraída. Este verbo teria sido usado 

raramente somente neste sentido. E que na literatura apenas duas vezes teria 

sido usada antes da ocorrência em ―Q‖. A primeira ocorrência mais antiga, em 

1 Esdras 9:36, apelusai altas sun teknois, onde as mulheres aqui referidas são 

gentias, com quem os judeus se casaram. Eles se divorciaram quando Esdras 

lhes impôs a lei mosaica. Mas a palavra ainda não pode ter aqui, o significado 

técnico como nos evangelhos, na pergunta feita a nosso Senhor pelos fariseus 

e que se coloca além da possibilidade de dúvida. A segunda ocorrência, mais 

antiga que ―Q‖, é em Diod. 12:18 (apoluein ton andra). O poróprio Mateus já 

fizera uso desta palavra em 1:19, antes da pergunta dos fariseus (CHARLES, 

1921, p. 112-113). 

Que apoluo pode não ser entendido como divórcio formal está no fato 

de, nas leis deuteronômicas, haver necessidade de uma carta de divórcio após 

o shalah. Waters (2017, p. 241) concorda com esta interpretação: 

 
Que ―posto de lado‖ é uma tradução adequada de apoluo não é 
discutido, mas muitos se permitiram, ao contrário das 
evidências, se convencer de que ―posto de lado‖ significa 
divórcio.  

 
3.2.3. ἀποστάσιον – (apostasion) 

βηβιίνλ ἀπνζηαζίνπ (biblion apostasiou), carta de divórcio, certificado de 

divórcio (Mt 19:7; Mc 10:4); βηβιίνλ (biblion) (Mt 5:31) (SWANSON, 1997). 

Mccaulley adiciona, além do significado de apostasion, certificado de divórcio. 

O seu alinhamento no hebraico keritut, ְכִריתּות – divórcio (Dt 24:1, 3; Is 50:1; Jr 

3:8 (MCCAULLEY, 2014). Essa palavra aparece nos evangelhos sinóticos em 

Mateus 5:31; 19:7; Marcos 10:4 (LOGOS, 2010). Na Septuaginta aparece em 

Deuteronômio 24:1, 3; Isaías 50:1; Jeremias 3:8 (LOGOS, 2010). 
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3.2.4. ἀυίημι (aphiēmi)  

Outra palavra usada para divórcio é ἀθίεκη (aphiēmi): Verbo que, entre 

outros significados, está: 1. despedir, fazer sair (Mt 13:36); 2. partir, sair (Mt 

18:12; Jo 4:3; 1Tm 6:5); 3. deixar atrás, abandonar (Mt 4:20); 4. deixar em um 

lugar, permitir, permanecer (Mt 24:2); 5. divorciar (1Co 7:11, 13) (SWANSON, 

1997). Especificamente relacionado ao divórcio aparece em 1 Coríntios 7:11-13 

(LOGOS, 2010). Os autores Louw e Nida (2013, p. 170) informam que tanto 

apoluo quanto aphiemi têm o significado de ―fazer com que (ou permitir que) 

uma ou mais pessoas deixem determinado lugar – ‗deixar ir embora, despedir‘ 

(Mt 14:15, ‗deixa o povo ir embora‘ ou ‗despede as multidões‘; Mt 13:36, ‗então, 

tendo despedido as multidões‘); e em nota de rodapé acrescentam:  

 
É possível que exista pequena diferença de significado entre 
apoluo e aphiemi, na medida em que apoluo talvez sugira uma 
permissão, ao passo que aphiemi enfatiza o ato de despedir. 
No entanto isso não pode ser determinado a partir do uso 
desses termos no NT (LOUW; NIDA, 2013, p. 170). 

 
Porém na mesma citação, admitem que, em Atos 15:30, apolutentes 

claramente implica em ―ser enviado‖ (LOUW; NIDA, 2013, p. 170). Esse verbo 

é usado por Josefo, Antiguidades XV 7,10 [?] (afientos). O substantivo afesis 

(divórcio) aparece em Plutarco, Pomp., 44. Este significado técnico é, portanto, 

mais bem estabelecido que apoluo (CHARLES, 1921, p. 113-114). 

 

3.2.5. λύσις (lisis): “liberação de”, “separação”  

1 Coríntios 7:27: κὴ δήηεη ιύζηλ (―não procure separar‖). De acordo com 

o contexto, o que é dado aqui é uma proibição fundamental do divórcio 

(BALZS; SCHNEIDER, 1990, p. 364). ―Derivado de lyô (livrar, soltar) que 

abrange toda terminação de fato de relacionamentos conjugais existentes‖ 

(HARRYS; BROWN, 2000, p. 2.330). Por fim, Louw e Nida (2013, p. 408) 

entendem que as palavras aphiemi, chorizo apoluo e lusis, de modo geral, têm 

o significado de dissolver o vínculo matrimonial – ―divorciar-se‖, ―separar-se‖ ou 

―divórcio‖ (1 Co 7:11, 13; 7:15; Mt 5:31; 1Co 7:27). Lembram também que as 

expressões usadas para divórcio muitas vezes se baseiam em termos que 

literalmente significam ―mandar embora‖, ―separar-se de‖, ou ―deixar um ao 

outro‖, ou em expressões idiomáticas, como, ―mandá-lo embora com suas 
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roupas‖, ―desatar o nó que havia entre eles‖ ou ―jogar as tralhas dele fora‖ 

(LOUW; NIDA, 2013, p. 408). 

 

3.3. Divórcio no Novo Testamento 

O tema do divórcio é tratado nos evangelhos sinóticos sob diferentes 

prismas. 

 
Jesus sustenta que o casamento foi originalmente destinado a 
ser vitalício. Ele conclui em Mateus 19:6: ―Portanto, o que Deus 
uniu não permita que o homem separe.‖ Em vez de procurar 
maneiras válidas de se divorciar, o plano de Deus era que as 
pessoas casadas permanecessem juntas por toda a vida. Os 
fariseus fazem uma pergunta para Jesus. Se, como ele disse, o 
divórcio estava fora do plano de Deus, ―por que, então‖, 
questionaram, ―Moisés ordenou o homem dar a sua esposa um 
certificado de divórcio e a mandar embora?‖ Mais uma vez, a 
referência é a Deuteronômio 24, mas sua exegese está 
incorreta. Moisés não ordenou o divórcio ou um certificado. Em 
vez disso, como Jesus indica no v. 8, Moisés permitiu o 
divórcio. O divórcio na lei era uma questão de concessão, não 
de comando (JONES, 2002, p. 43-44, grifos nossos). 

 
3.4. A questão gramatical 

Ao tratar deste tema, Young (1995, p. 117, apud CAMARENA, 2012, p. 

21) assevera, que embora em Lucas 16:18, se use o verbo no indicativo na 

oração ―repudiar sua mulher e se casar com outra‖, em Mateus e Marcos estão 

no subjuntivo ou seja, tendo a finalidade de se casar com outra pessoa.  

De acordo com Young, é assim que o texto deve ser lido: ―Quem se 

divorciar de sua esposa para se casar outra comete adultério contra ela.‖ Ou 

seja, usar a letra da lei para divorciar a fim de consumar um adultério não 

condiz segundo sua interpretação com o espírito da Torah.  

Outro autor demonstra em seu estudo quanto ao uso do presente do 

indicativo no verbo moichatai, em Mateus 19:9, na língua grega (presente 

gnômico), que somente pode ser determinado pelo contexto se há 

continuidade: 
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O uso do presente indicativo na discussão de uma verdade 
geral é chamado de ―presente gnômico‖, e os limites de tempo 
em ambos os lados do momento presente não são definidos. 
Várias ocorrências do ―presente gnômico‖ estão em Mateus, 
como 7:17, ―toda boa árvore dá (poiei) bom fruto‖. [...] É esse 
―presente gnômico‖ que ocorre em moichatai em Mateus 19: 9, 
quando Jesus fornece a verdade geral de que ―quem se 
divorcia de sua esposa, exceto por falta de castidade e se casa 
com outra, comete adultério‖. [...] O uso em uma cláusula 
relativa com um presente indicativo na apodose requer 
contingência; no entanto, ainda é preciso confiar no contexto 
para determinar se alguma continuidade está em foco. [...] 
Mateus 19:9, significa apenas que sempre que ocorre a 
situação mencionada na prótase, o adultério é cometido. Essa 
construção idiomática não requer continuidade envolvida na 
apodose; ao contrário, especifica que a cada repetição da 
prótase, há uma recorrência concomitante da apodose. O 
contexto de Mateus 9:3-12 envolve uma discussão de uma 
verdade geral e, na declaração de Jesus dessa verdade, 
moichatai deve ser tomado como um ―presente gnômico‖, no 
qual a continuidade não está em consideração. Agora, a 
continuidade pode ou não estar envolvida, mas não é legítimo 
apelar ao indicativo atual grego para afirmar que ela deve estar 
envolvida (OSBURN, 1981, p. 202-203). 

 
 Ao tratar da expressão ―não separe‖ no contexto da vida íntima 

restrita ao vínculo matrimonial, Moraes (2001, p. 38. grifos nossos) faz uma 

declaração importante acerca da indissolubilidade conjugal. 

 
No original grego, o verbo separe, precedido do advérbio não, 
é um imperativo proibitivo. Desta maneira, o imperativo é mais 
que um apelo ao intelecto. É um apelo à vontade. Portanto 
segundo o ensino de Jesus sobre Gênesis 1:1, 27 e 2:24, Deus 
espera que o casamento seja uma união permanente e 
indissolúvel. No plano original de Deus para o matrimônio 
monogâmico, não há provisão para o divórcio. Assim, a 
expressão dos fariseus, ―por qualquer motivo‖ torna-se 
irrelevante. 
 

―Jesus não nega o direito de se divorciar de um cônjuge, ele apenas diz 

que é errado separar um pacto de casamento‖ (LUCK, 1987, p. 126). 

E continua, se referindo à gramática de Mateus 19: 
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A gramática aqui é interessante; ―Desde o início não foi assim‖ 
não significa desde o início até um ponto no passado (ou seja, 
a permissão da ―concessão‖ mosaica). Essa tradução seria 
clara se o texto usasse o ―mais perfeito‖. Mas, em vez disso, 
usa o ―simples perfeito‖, que deve ser traduzido ―desde o início 
até o ponto de eu falar essas palavras‖. Para ser mais 
específico, consideramos este verbo como um ―perfeito 
intensivo‖. Essa forma é a ―maneira forte de dizer que algo é‖. 
Em outras palavras, Jesus não está tentando distinguir entre 
uma dispensação até Moisés e uma começando com seu 
ensinamento atual, mas sim uma atitude divina contínua que 
avança clara desde o começo da criação até o ponto do 
discurso do Senhor (LUCK, 1987, p. 128, grifos nossos). 

 
O autor acrescenta: 
 

Deuteronômio 24:1-4, que busca proteger a mulher do abuso 
de um marido de coração duro, que acha apropriado que ela 
receba um certificado de divórcio e com a mesma certeza, esse 
texto não exige que uma mulher se divorcie pelo pecado de 
adultério (LUCK, 1987, p. 129). 

 
Sobre a negativa da clausula de exceção, em termos gramaticais, ele 

avisa: 

 
Mas quais são as implicações lógicas disto? Parece que eles 
podem ser resumidos da seguinte forma:  
1. A negação não é enfática. É um aparte do ponto principal: o 
marido não tem o direito de terminar seu casamento.  
2. A frase negadora modifica o verbo anterior: ―é o divórcio‖. A 
falta de castidade é uma preocupação em relação ao divórcio, 
não ao novo casamento. É um motivo válido para se divorciar. 
Gramaticalmente, o valor negativo da frase ainda seria obtido 
mesmo se não houvesse uma segunda condição.  
3. A apódose não pode ser alegada para obter a menos que 
todas as condições que a precedem obtenham também. Assim, 
é impróprio dizer que todos os divórcios que terminam em novo 
casamento são adúlteros. Em vez disso, todos os divórcios não 
baseados em fornicação que terminam em novo casamento 
são adúlteros (LUCK, 1987, p. 133, grifos nossos). 

 
Contestando a argumentação de Heth e Wenham14 de que o verso 

proíbe o novo casamento após cada divórcio, e não pode ser conclusivamente 

provado pela gramática do segundo, ele declara: 

                                            
14

 Heth, William A., & Gordon J. Wenham.  Jesus And Divorce:  The Problem with The 

Evangelical Consensus.  Nashville, TN:  Tomas Nelson, 1985. 
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Além disso, sugerir que matar (embora acidentalmente) quando 
seguido de cremação é o assassinato inteiro é tão claramente 
absurdo quanto sugerir que o divórcio (que não é adultério) 
quando seguido por um novo casamento é o pecado do 
adultério. Assim como é impróprio dizer que matar e cremar 
como tal são sempre assassinatos, também é impróprio 
concluir que o divórcio e o novo casamento são sempre 
adultério. [...] é mais razoável concluir que o divórcio 
devidamente fundamentado envolvendo novo casamento não é 
adultério (LUCK, 1987, p. 133, grifos nossos). 

 
Outro autor trata da questão gramatical envolvida nos textos, tanto de 

Mateus quanto de Marcos, ―não separe o homem‖, sob dois aspectos: 

1) A resposta usando o termo chorizo e não apoluo, usado pelos fariseus 

em seu questionamento.  

Isso leva à declaração final e surpreendente de Jesus: a quem 
Deus uniu, ninguém deve se separar. A palavra ―separe‖ 
(chorizo) é um termo padrão que significa ―se divorciar‖, com 
quase exatamente o mesmo campo semântico da palavra 
apoluo, divórcio (literalmente ―liberar‖), usada na pergunta dos 
fariseus a Jesus. A palavra chorizo provavelmente foi usada 
porque formava um antônimo melhor para ―juntar-se‖. Se 
apoluo tivesse sido usado, o ditado teria que ser algo como: ―A 
quem Deus amarrou, ninguém liberte‖ (INSTONE-BREWER, 
2002b, p. 133). 
 

2) O uso do verbo no imperativo. 

 
Muitos comentaristas entendem isso como se lesse ―ninguém 
pode se separar‖, mas Mateus e Marcos usam o imperativo 
chorizeto, o que implica que é possível que os casais se 
separem, mas eles estão sendo solicitados ou ordenados a não 
o fazer. Ele pediu ou ordenou que eles cumprissem seus votos 
de casamento e não terminassem o casamento em que Deus 
os uniu. Eles se comprometeram por votos de casamento e 
foram unidos por Deus. Jesus indicou que é pecado romper o 
vínculo matrimonial quebrando esses votos (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 133, grifos nossos). 

 
―Me chorizeto‖ – me – (não) – Ainda podemos destacar o uso da palavra 

grega ―me‖, nas expressões usadas por Jesus em Mateus 19:6; Marcos 10:9 e 

relembrado por Paulo em 1 Coríntios 7:10, é definido por Louw e Nida (2013) 

dentro do domínio de negação, juntamente com où, como marcadores de 

proposições negativas – ―não, nem‖ (Mt 6:24; 7:21; 12;30; 22:23) e informam 

em nota de rodapé que: 
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où e me são lexicamente equivalentes quanto ao significado, 
mas tem uma distribuição sintática que lhes dá certas 
distinções num assim chamado ―significado de classes‖. 
Entretanto, visto que estas diferenças se baseiam em 
distribuição sintática, tais distinções semânticas não fazem 
parte do tipo de análise lexical que é feito neste dicionário. É 
claro que a forma où tende a ocorrer em frases no indicativo, 
ao passo que ‘me‘ ocorre geralmente em frases não indicativas 
(subjuntivo, imperativo etc. [sic]) (LOUW; NIDA, 2013, p. 592, 
grifos nossos). 

 
Como exemplo, citamos que Mateus 1:19-20; 2:12 menciona me, porém 

Mateus 2:18 menciona où. Esses usos podem fazer alguma diferenciação na 

interpretação? 

 
O uso do imperativo sugere que Jesus está declarando uma 
ordem ou fazendo um apelo. Jesus usa o mesmo imperativo 
ativo presente nos ditos ―deixe os que estão na Judeia fugir 
para as montanhas‖ (Mt 15:15), ―que suas palavras sejam sim 
ou não‖ (Mt 5:27), ―que ele seja morto‖ (Mt 15:4) etc. Nenhuma 
delas traz a sugestão de que é impossível desobedecer à 
ordem ou fundamento. Portanto, quando Jesus disse ―não 
deixe ninguém se separar‖, Jesus estava dizendo aos crentes 
que eles não deveriam terminar casamentos, mas ele não 
estava dizendo a eles que o rompimento era impossível 
(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 256). 

 
3.5. A indissolubilidade do casamento 

Jay Adams (2012, p. 150) faz uma elaborada exposição na defesa da 

indissolubilidade do casamento e chama o divórcio não motivado pela cláusula 

de exceção como ―divórcio pecaminoso‖. Outros autores, após avaliarem as 

declarações de Jesus e as relacionar com as declarações da Torá tais como 

Deuteronômio 24:1-4, declaram: 

 

Podemos afirmar que o Jesus histórico se opôs a prática do 
divórcio. Além disso, é altamente provável que ele tenha 
baseado essa oposição tanto em argumentos de "ordem de 
criação" (que mostram interpretação do Gênesis), bem como 
através de um trabalho exegético que vincula o divórcio, 
casamento e adultério juntos (POLASKI; POLASKI, 2009, p. 
594). 

 

Acrescentam: 
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Como vimos, Jesus se opôs ao divórcio. Quase certamente ele 
se opôs ao divórcio sem exceção, e é bem provável que tenha 
citado aos seus discípulos um ou ambos os argumentos em 
relação ao pensamento judeu de seu tempo: que o divórcio é 
contrário à ordem da criação de Deus, conforme expressa em 
Gênesis, ou que o casamento é realmente terminado apenas 
pela morte, então uma pessoa que se envolve em atividade 
sexual com terceiros enquanto seu ex-cônjuge ainda está vivo 
é culpado de adultério (POLASKI; POLASKI, 2009, p. 598). 

 
Neste sentido, em sua abordagem sobre a possibilidade de um divórcio 

ser considerado inválido nos dias de Jesus, Instone-Brewer (2002b, p. 140, 

grifos nossos) afirma: ―Se o divórcio era inválido, a pessoa ainda era 

legalmente casada com o primeiro parceiro, portanto o segundo casamento era 

adúltero.‖ 

O Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, após dar uma visão 

geral do casamento como instituição divina na criação, juntamente com o 

sábado, traz as regulamentações do Pentateuco, demonstrando os pecados 

sexuais como motivos válidos para o divórcio, bem como Deuteronômio 24:1-4, 

comenta que este ―texto admite a ideia de divórcio, a dissolução do casamento, 

mas não o aprova categoricamente‖. Também menciona que no NT, com base 

em Gênesis 2:24, Jesus quis ensinar ―que o matrimônio é indissolúvel, exceto 

em caso de porneia, um termo muito discutido, que apresenta geralmente o 

sentido de infidelidade sexual (Mt 19:9)‖ (ROCK, 2011, p. 804, grifos nossos). 

Nos evangelhos, temos quatro declarações sobre o divórcio: Mateus 

5:31-32 e 19:3-9; Marcos 10:2-12 e Lucas 16:18. 

 

Tabela sobre o assunto divórcio nos evangelhos sinóticos 

Tema: Divórcio Marcos 10:1-
12 

Mateus 19:1-
12 

Mateus 5:31-
32 

Lucas 16:18 

Mesma 
localização 
geográfica 

10:1 19:1   

Ensino às 
multidões 

10:1    

Cura as 
multidões 

 19:2   

Pergunta dos 
fariseus 

10:2 19:3   

Repudiar   5:32 16:18 

―Qualquer motivo‖  19:3   

Moisés 
introduzido por 

10:3    
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Jesus 

Moisés 
introduzido pelos 
fariseus 

 19:7   

Citação de Gn 
1:27 e 2:24 

10:7-8 19:4-6   

Exceção: porneia   19:9 5:32  

Dureza de 
coração 

10:5 19:8   

Divórcio não 
sendo por 
―porneia‖ comete 
adultério 

 19:9   

Repudio e novo 
casamento como 
adultério 

10:11 ―contra 
ela‖ 

19:9  16:18 

Esposo adúltero 10:11 19:9  16:18 

Esposa adúltera 10:12  5:32  

O que se casa 
com a repudiada 
adultera 

 19:9 5:32 16:18 

Explicação 
pública aos 
discípulos 

 19:11   

Explicação 
particular aos 
discípulos 

10:10    

Melhor não se 
casar (eunucos) 

 19:10,12   

Se ela divorciar 10:12    

 

Charles (1921, p. 7-10) entende que após a revogação da pena de morte 

(30 d.C.)15 era determinante que o marido deveria obrigatoriamente se divorciar 

de sua esposa após o pecado de adultério, sendo que ela não poderia de 

forma alguma casar-se com seu amante, e que o novo casamento estava 

implícito ao Jesus aceitar a provisão do divórcio em João 8:1-11 (ao não 

condenar a mulher adúltera). 

 

3.6. A carta de divórcio 

Jesus aborda o tema do repúdio e da carta de divórcio juntamente com o 

tema do adultério, porém nem sempre na mesma ordem. Percebe-se que 

quando Jesus cita a carta de divórcio, em Mateus 5:31, não a cita como item 

que precede ou autoriza o divórcio. Sob sua ótica, apenas menciona uma 

                                            
15

 Talmude Babilonico, b. Sanhedrin 41a. 
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prática comum dos judeus. Quando a carta de divórcio é citada pelos fariseus 

em Mateus 19:7, Jesus novamente não a avaliza ou autoriza, apenas menciona 

que no tempo de Moisés, ela foi resultante da dureza do coração. Da mesma 

forma, a carta de divórcio citada pelos fariseus em Marcos 10:4, recebe a 

mesma negativa, referindo-se também, a dureza do coração. Em Lucas 16:18 

sequer é citada. 

A carta de divórcio não foi citada por Jesus, quando questionado sobre o 

repúdio e mesmo ao mencionar o adultério como motivo para separação. A 

separação só é validada por Jesus se houver porneia e não a carta de divórcio 

por si. Aliás, Cristo, a despeito da carta de divórcio (tendo-a ou não), informa 

que o novo casamento, a não ser por porneia constitui adultério. Percebe-se 

nitidamente uma divisão dos assuntos, adultério e divórcio nas palavras de 

Jesus em seções diferentes, embora estejam interligados.  

A divisão dos assuntos divórcio e adultério fica evidentes nos 

evangelhos: 

No Evangelho de Mateus: Em Mateus 5, inicialmente Jesus explica a 

amplitude do sétimo mandamento. Posteriormente invoca o assunto do divórcio 

citando a carta de divórcio, porém para Jesus, a existência dela não valida o 

repúdio, pois este gera o adultério. Em Mateus 19, quando Jesus é perguntado 

pelos fariseus sobre o repúdio (divórcio), explica a importância da 

indissolubilidade do voto conjugal, e só posteriormente quando questionado 

novamente, explica que o repúdio pode acontecer se houver adultério 

(porneia).  

Em Marcos (capítulo 10), da mesma forma, Jesus explica que o divórcio 

não poderia acontecer, pois Deus uniu e o homem não tem o direito de 

separar, e somente quando o assunto é novamente abordado em casa pelos 

seus discípulos é que trata acerca do adultério. 

É importante salientar que, quando Jesus foi questionado sobre os 

motivos para o divórcio, ele não cita nenhum motivo. Claramente ele diz ―não 

separe‖, ou na linguagem moderna ―não divorcie‖, e somente após o segundo 

questionamento, quando a carta de divórcio é citada, Jesus define o adultério. 

(Mc 10:2-12; Mt 19:3-9). Embora que em Mateus 5, Jesus não siga a mesma 

ordem, pois primeiro define o que é adultério e depois trata da carta de divórcio 
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ou separação e em seguida volta a sua definição de adultério (v. 27-32). Em 

Lucas, Jesus não trata da carta de divórcio. 

Se tomarmos este assunto, tratando apenas da primeira divisão dele, a 

resposta é ―não separe‖, e se olharmos para a segunda parte, a ênfase é 

reforçada no sentido de ―não separe‖, porque o novo casamento constitui 

adultério. 

Poder-se-ia concluir que, não havendo divórcio, não há novo casamento, 

não havendo novo casamento, não há adultério (pelo menos institucionalizado, 

conforme a interpretação do uso da carta de divórcio nos tempos de Moisés e 

de Jesus). Daí poder-se-ia depreender a proibição de Jesus ao repúdio e seu 

silêncio em relação à carta de divórcio. 

Repudiar o cônjuge segundo Mt 5:32, implica numa responsabilidade de 

possibilitar ou induzir repudiado ao adultério. Quando Jesus foi interrogado, (na 

verdade testado) acerca dos motivos pelos quais um homem poderia repudiar 

sua esposa, declarou enfaticamente ―não separe‖. Após sua resposta, os 

fariseus entraram no aspecto legal, o questionando sobre a carta de divórcio, 

embora Jesus estivesse ciente da ―carta de divórcio‖, pois ele mesmo já a 

havia mencionado (Mt 5:31), e tenha admitido que Moisés ―permitiu‖ (Mt 19:8), 

tendo deixado este ―mandamento‖ (Mc 10:5), e a relacionou a ―dureza do 

coração‖ (Mc 10:5). Mesmo havendo um documento que legalizava o repúdio, 

Jesus demonstrou não ser correto abandonar o cônjuge. A importância disto é 

que o divórcio parece não fazer parte dos ensinamentos de Jesus, porém 

aceito em caso de quebra do sétimo mandamento (porneia). 

Tabela da ordem dos assuntos adultério, divórcio (repúdio) e carta de 

divórcio: 

 

Mateus 5 Mateus 19 Marcos 10 Lucas 16 

Adultério (v. 
27-30) 

Repúdio (v. 3-
6) 

Repúdio (v. 
2-9) 

Repúdio (v. 
18) 

Carta de 
divórcio (v. 
31) 

Carta de 
divórcio (v. 7-
8) 

Carta de 
divórcio 
(v. 3-5) 

Adultério 
(v. 18) 

Repúdio 
(v. 32) 

Adultério (v. 

9) 

Adultério (v. 
10-12) 
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Tratando-se deste tema, Wahlen (2015, p. 108) entende o divórcio como 

permissão e não como instituição divina, em Jesus como intérprete do texto de 

Deuteronômio 24:1: 

 
Jesus aponta seus interlocutores para um contexto mais amplo 
das Escrituras que não deve ser esquecido: Deus estabeleceu 
o casamento entre homem e mulher na Criação (Mt 19:4-6; cf. 
Gn 2:24). Não satisfeitos com esse aparente refinamento da 
questão, os fariseus pressionam Jesus a respeito de por que 
Moisés ―ordenou‖ (entellomai) um certificado de divórcio. A 
resposta de Jesus mostra uma exegese clara e cuidadosa de 
Deuteronômio. Primeiro, a forma casuística da lei mosaica 
indica que divórcio é permitido, e não mandado, e somente no 
caso específico em que o marido ―encontrou alguma indecência 

nela‖ (WAHLEN, 2015, p. 108, grifos nossos). 
 

3.7. Dureza do coração 

Outro ponto a se destacar é a frase usada por Jesus para se referir o 

motivo pelo qual foi mencionada a atitude divina de regulamentar o divórcio. 

Jesus se refere ―por causa da dureza dos vossos corações‖ (Mt 19:8). Ao se 

referir a este comportamento, parece não ser apenas àquelas pessoas no 

tempo de Moisés, mas àqueles que o ouviam naquele momento, ―vossos 

corações‖.  

Ou seja, embora Jesus tenha se referido ao tempo de Moisés, que ―vos 

permitiu repudiar vossas mulheres‖ (Mt 19:8), incluiu seus inquiridores entre os 

que tinham comportamento equivalente aos antepassados. Isto se torna 

relevante, no sentido de que a condição do coração humano reinante no tempo 

de Moisés, perdurava até os seus dias. Consequentemente, a dificuldade em 

perdoar seja qual ofensa fosse do cônjuge (erwat dabar) era o que motivava o 

divórcio, não apenas no tempo de Moisés, mas ainda em Seu tempo.  

Outro autor demonstra que Jesus refuta o argumento de que Moises 

havia mandado o divórcio (Mt 19:7), apresentando que o fator determinante 

porque Moisés ―permitiu‖ o divórcio era ―a dureza dos vossos corações‖ (Mt 

19:8). ―Seu argumento de que Moisés tolerara o divórcio porque o melhor que 

ele poderia obter das pessoas de coração duro, era a proteção legal para quem 

se divorciava contra a vontade dela‖ (KEENER, 1991, p. 42). E que ―[...] se eles 

tivessem sido compassivos e abertos a seus caminhos, Deus poderia tê-los 
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mantido em seu padrão original e ideal o tempo todo: eles não deveriam iniciar 

o divórcio‖ (KEENER, 1991, p. 42). 

Esse mesmo autor ilustra este fato narrando uma história rabínica em 

que eles se viam forçados por suas regras a ficarem ao lado daquele que 

repelia sua esposa, mesmo entendendo que o divórcio era algo trágico. 

 

Hinena, filho do rabino Assis, ―jogou um pedido de divórcio 
para sua esposa, dizendo para ela: ‗Aqui está o seu divórcio.‘ 
Ela soluçou em voz alta e seus vizinhos entraram‖. Os vizinhos 
tentaram ajudá-la, mas os rabinos mesmo achando que o 
divórcio era uma questão trágica, mantiveram o ―direito‖ bíblico 
do marido ao divórcio, se era o que ele desejava (KEENER, 
1991, p. 42-43). 

 
Outro autor assim define o significado da expressão ―dureza de coração‖ 

Mateus 19:8: 

 
Mas o uso da palavra no Antigo Testamento sugere que 
―teimosia‖ seria um significado mais próximo para um judeu do 
primeiro século. A palavra usada para dureza de coração 
(sclerokardia) é uma combinação de (sclero, duro ou teimoso) e 
(kardia, coração). Essa palavra combinada, ocorre em outro 
lugar apenas em Marcos 16:14 (a teimosia descrença dos 
discípulos), e em alguns textos do AT onde significa ―teimosia‖. 
As duas palavras ocorrem como uma frase em contextos que 
indicam teimosia [Sl 95:8], [...] e Jeremias 4:4 que tem um 
vínculo muito claro com o assunto do divórcio em geral e 
Deuteronômio 24:1 especificamente: ―Circuncide-se ao seu 
Deus e circuncide a sua dureza de coração‖ (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 136-137). 

 
Segundo ainda este autor, se Jesus fazia referência ao contexto de 

Jeremias 3 e 4, onde houve relutância de Israel se arrepender de seus 

pecados, então o divórcio se iniciaria não por imposição legal (conforme a 

interpretação rabínica), mas por causa da impenitência do cônjuge culpado que 

resistia a reintegração conjugal. 

 
O parceiro inocente poderia perdoar o infiel e decidir não se 
divorciar. Jesus parecia sugerir que a lei do divórcio só deveria 
ser usada se o parceiro culpado se recusasse obstinadamente 
a se arrepender e desistir de seu comportamento adúltero, 
como no caso de Israel em Jeremias. Isso concorda com o 
ensino de Jesus sobre o perdão em Lucas [17:3] (INSTONE-
BREWER, 2002b, p.137). 
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Neste sentido, o inocente não ficava obrigado a divorciar-se, poderia 

outorgar o perdão. ―Jesus achou necessário dizer a seus seguidores para não 

serem ‗duros de coração‘, o que implicava que eles deveriam perdoar seus 

cônjuges em vez de se divorciar deles‖ (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 240). 

 

3.8. Estudo no Evangelho de Marcos 

Em seu estudo acerca deste tema, Camarena (2012) informa que o 

Evangelho de Marcos foi escrito para uma audiência judaico-gentílica no norte 

de Israel, onde sofria influência maior dos costumes do Império Romano e da 

cultura grega e a fidelidade ao casamento era pouco valorizada, e o 

casamento, facilmente dissolvido pelos motivos mais fúteis o que 

predominantemente acontecia nos patamares mais elevados da sociedade.  

Acrescenta-se a isto a facilidade com que as próprias mulheres 

poderiam dissolver suas relações conjugais, tomando a iniciativa. Isto pode ter 

afetado a maneira como Marcos abordou o tema, de modo específico visando 

este público inicialmente. Camarena (2012, p. 2) menciona, com base em 

Alland (1979), as diferenças entre os textos de Mateus e Marcos: 

1. No relato de Mateus (19:4-6), Jesus alude a Gênesis 1:27 e 2:24, em 

resposta à pergunta farisaica: ―É lícito ao homem se divorciar de sua esposa 

por qualquer motivo?‖ (19:3), ao responder provoca outra pergunta de seus 

inquiridores: ―Por que então Moisés nos manda dar carta de divórcio e 

repudiar?‖ (19: 7). Marcos por outro lado contém a introdução de Jesus citando 

Moisés em resposta à pergunta farisaica sobre a legalidade do ―divórcio‖ (10:2-

3). 2. Em Marcos falta a afirmação de Mateus ―por qualquer motivo‖ (Mt 19:3b). 

3. A ―cláusula de exceção‖ de Mateus (5:32; 19:9), está ausente em Marcos. 4. 

Em Marcos (10:10) os discípulos pedem mais explicações em particular, 

enquanto em Mateus (19:9) a explicação é dada aos discípulos publicamente. 

5. Enquanto Mateus observa que ―quem se divorciar de sua esposa, exceto a 

falta de castidade, e se casa com outra, comete adultério‖ (19:9), à mesma 

declaração Marcos acrescenta, ―contra ela‖ (10:11). 6. Marcos não contém 

nenhum comentário sobre ―eunucos‖ nem menciona a observação dos 

discípulos, ―Se esse é o caso de um homem com sua esposa, é melhor não se 
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casar‖ (19:10). 7. A declaração de Marcos, ―e se ela repudiar seu marido e se 

casar com outro, comete adultério‖ (10:12), não se encontra em Mateus.  

 

3.8.1.  A interpretação rabínica no contexto de Marcos 

Segundo Labosier (1990), tanto o Mishnah quanto a Gemara contêm 

instruções extensas sobre o divórcio que ocupa todo o tratado de Gittin 

(literalmente ―contas de divórcio‖). Esse material lida quase exclusivamente 

com métodos prescritos de redigir as contas de divórcio: seus textos e 

testemunhas necessários, como e por quem seriam entregues, e assim por 

diante. 

 As questões mais interessantes sobre os motivos adequados para o 

divórcio estão incluídas quase incidentalmente em estas instruções. Sem 

dúvida, o ponto focal na discussão dos motivos para o divórcio é encontrado no 

debate Hillel-Shammai registrado em Gittin 9:10 da Mishná e Gittin 90a e ―b‖ do 

Talmude Babilônico.  

Essas passagens são essencialmente tentativas de interpretar e aplicar 

a ambígua ―impureza‖ ou ―coisa imprópria‖ de erwat dabar de Deuteronômio 

24:1. O pensamento rabínico, virtualmente sem exceção, toma Deuteronômio 

24:1-4 como ensinando o direito e às vezes até a necessidade do divórcio. A 

escola mais conservadora de Shammai focalizou sua interpretação na primeira 

palavra na expressão ―coisa imprópria‖ (erwat dabar), ou ―nudez de alguma 

coisa‖ e concluiu que esse conceito de algo ser impróprio deve referir-se 

especificamente a uma séria contaminação moral como o adultério.  

Em sua pesquisa Jones (2002, p. 25) assevera que: 
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Alguns acham que Shammai estava correto e que o termo tem 
―conotações sexuais - algum comportamento lascivo ou imoral, 
incluindo qualquer perversão sexual, até mesmo o adultério‖, 
entretanto, esta interpretação pode certamente ser descartada 
porque Deuteronômio 22:22, como mencionado acima, exige 
execução por adultério. Uma interpretação semelhante observa 
que ―não pode referir-se ao adultério, pois isso era punível com 
a morte [...] [Mas] a palavra (erwah, nudez) por si só é usada 
em outros lugares da vergonhosa exposição do corpo humano 
[…]. Portanto, provavelmente indica alguma exposição 
imodesta ou conduta vergonhosa relacionada à vida sexual‖. 
Embora isso seja difícil de excluir totalmente, parece 
improvável. Tal comportamento provavelmente seria 
considerado adúltero, mesmo se nenhum ato sexual real 
tivesse resultado.  

 
 A escola mais liberal de Hillel, por outro lado, concentrou-se na segunda 

palavra (―coisa‖) e concluiu que qualquer ―coisa‖ que pareça inadequada ou 

indesejável para o marido pode ser a base adequada para o divórcio. Assim, a 

escola de Hillel permitiria que um homem se divorciasse de sua esposa por 

algo, tão pequeno, quanto uma esposa que queimava a comida do marido. 

Outros rabinos judeus seguiam essa abordagem mais ampla e incluíam nessa 

lista de motivos adequados para o divórcio, coisas como uma mulher saindo 

com o cabelo solto, passeando na rua ou falando com qualquer homem 

(DANBY, 1933, citando Ketuboth 7.6). 

Alguns argumentaram que Shammai havia estipulado outras ofensas 

morais além do adultério como justificativas adequadas para o divórcio, como 

Hill (2012, p. 10), que declara: 

 

A escola de Shammai entendeu a nudez literalmente como 
implicando impropriedade sexual (embora isso possa incluir 
mais do que adultério em seu sentido moderno). A escola de 
Hillel entendeu metaforicamente como um comportamento mais 
geralmente contraditório do papel da esposa como cumpridora 
da aliança. 

 
 Meier (1976) tende a aceitar que os Shammaitas acreditavam que além 

do adultério, indiscrições morais podiam autorizar o divórcio, ao passo que os 

seguidores de Hillel admitiam, toda e qualquer insatisfação por parte do marido 

como motivo valido para a separação. Outro autor (LABOSIER, 1990, p. 134) 

afirma que três conclusões importantes para a interpretação do NT podem ser 

descobertas a partir de um estudo desse material rabínico:  
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(1) o divórcio era visto como um direito e, pelo menos 
ocasionalmente, um dever; dado a eles por Deus. (2) o 
adultério foi entendido como fornecendo bases adequadas para 
o divórcio pela corrente principal do povo judeu (3) como o 
debate Hillel-Shammai sugere, houve algumas diferenças muito 
reais de opinião durante os tempos do Novo Testamento sobre 
os fundamentos adequados para o divórcio.  
 

Ainda outro escritor admite que era verossímil a disputa entre as duas 

escolas rabínicas no tempo de Jesus, porém, apresenta outro aspecto com 

base na realidade da sociedade judaica naquele tempo, o significado da 

expressão ―qualquer motivo‖. 

 
Aparentemente, o beth din [tribunal composto por três rabis que 
julgavam as questões conjugais] estava mais preocupado com 
a liquidação de propriedades do que com motivos de 
separação. [...] Tendo em mente essas características da 
sociedade e da opinião judaicas, percebe-se que a questão 
farisaica não estava preocupada com a legalidade do divórcio, 
mas com a frase para ―qualquer motivo‖ (OSBURN, 1981, p. 
198). 

 
Porém, não admite, assim como Camarena (2012), que esta disputa 

entre as escolas de Hillel e Shammai, pudesse ser determinante para a 

cláusula de exceção, como se Jesus tivesse que concordar com um 

pensamento ou outro. Uma vez que o próprio Jesus, ao tratar de conceitos da 

observância da lei de Deus em Mateus 5, apresenta seis antíteses e confere ao 

homem um conceito superior de justiça, e não poderia simplesmente se limitar 

a concordar com este ou aquele pensamento de interpretações rabínicas. 

Junte-se a isto o fato de que este questionamento por parte dos fariseus, 

poderia apenas significar uma divisão em suas fileiras.  

Assim sendo, se eles queriam testar (peirazo) Jesus, e encontrar uma 

declaração que pudesse servir de base para suas acusações, e seria difícil 

imaginar que Jesus concordando com esta ou aquela escola poderia causar a 

reação dos discípulos, que pudesse levá-los a mencionar, ―não convém casar-

se‖ (Mt 19:10). 

Em geral o pensamento rabínico no primeiro século da Era Cristã 

concordava que: 
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Os motivos do divórcio eram a falta de filhos, a negligência 
material, a negligência emocional e a infidelidade. O divórcio 
era geralmente considerado indesejável, mas às vezes 
necessário. O divórcio era promulgado pelo homem, embora 
um tribunal pudesse convencer um homem a se divorciar 
quando sua esposa demonstrasse que ela tinha motivos 
suficientes para o divórcio. O novo casamento era geralmente 
aceito, mas se sucedesse um divórcio inválido, era tratado 
como adultério (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 83). 

 
Houve um período de transição cultural entre os povos, dos tempos do 

AT para a cultura greco-romana, que vai se juntar ao liberalismo que tomava 

conta dos judeus neste período especialmente em relação ao divórcio. 

 
Nos tempos do NT havia ocorrido uma revolução social que 
permitia que homens e mulheres se divorciassem à vontade, 
sem citar motivos. Uma mulher perderia seu dote se fosse 
divorciada por adultério e um homem teria que devolvê-lo mais 
a metade se ele cometeu adultério, mas o divórcio por outros 
motivos não teve qualquer penalidade. O casamento foi 
considerado uma questão de consentimento mútuo e, quando 
esse consentimento foi interrompido, o casamento terminaria 
(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 70-71). 

 
E conclui: 

 
Algumas décadas antes do ministério de Jesus, uma nova 
forma de divórcio chamada ―Qualquer Causa‖ foi introduzida 
por advogados dos Hillelitas do partido fariseu. [...] como 
poderia ser baseado em qualquer coisa, não havia 
necessidade de apresentar provas no tribunal - o homem 
simplesmente tinha que entregar uma certidão de divórcio e o 
casamento acabava (INSTONE-BREWER, 2003). 

 
Ele também informa que embora houvesse a posição Shammaita, que 

parecia predominar conceitualmente, ―a maioria das pessoas, no entanto, 

preferia a interpretação Hillelita, porque fornecia divórcios fáceis e nenhuma 

aparição embaraçosa na corte‖ (INSTONE-BREWER, 2003). Os rabinos 

admitiam os divórcios motivados por questões de infertilidade (INSTONE-

BREWER, 2002b, p. 88) ou pela infidelidade: 

 
A punição normalmente era o divórcio sem o pagamento da 
ketubá. Mesmo um homem que se casou com uma mulher a 
quem ele estuprou e que normalmente não podia se divorciar 
dela, teve permissão para colocá-la de lado se ela se tornasse 
infiel (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 91). 
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Ainda no que tange a infidelidade, ―[...] um homem poderia se divorciar 

de sua esposa sem pagar sua ketubá, se pudesse mostrar que ela cometeu 

adultério, ou fez qualquer coisa que pudesse resultar em adultério‖, conforme a 

Ketuboth 7.6. ―E o que é a prática judaica? Sair com a cabeça descoberta, 

girando [...] no mercado ou conversando com todo homem‖ (Mishnah Ketuboth 

7). 

Existe o entendimento de que no ensinamento rabínico se obrigava a 

divorciar em caso de adultério. Como se expressou Instone-Brewer (2002b, p. 

91): ―Algumas referências na Mishnah implicam que o adultério exigia o 

divórcio, mas esse ensino provavelmente começou após o término do rito de 

Água Amarga [Ordálio]‖ (em 70 d.C., com a destruição do Templo). E ainda: ―O 

divórcio por adultério não se tornou obrigatório, mesmo entre os rabinos, até 

depois de 70 a.C., quando o ritual da Suspeita de Adultério caiu em desuso‖ 

(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 246). 

Segundo Instone-Brewer (2002b, p. 120), se eventualmente uma mulher 

se divorciasse de seu marido e se descobrisse que de alguma forma seu novo 

casamento era resultado de um divórcio inválido, por algum erro técnico na 

redação da carta de divórcio (Mishnah Gittin 8.5), ou pelo marido, considerado 

falecido, aparecer, ou por descobrir que seu atual marido, cumprindo a lei do 

levirato tiver laços sanguíneos com ela, poderia envolver a perda da ketubah, 

podia desfazer-se do atual relacionamento e ainda havia impossibilidade a uma 

vida conjugal legítima com o primeiro marido. 

 
Portanto, uma mulher que se casou novamente e seu divórcio 
foi descoberto como inválido, não podia continuar casada com 
o marido e os filhos que ela teve desde o tempo do 'adultério', 
eram considerados ilegítimos. Ela teria que se divorciar de seu 
novo marido e de seu primeiro marido. Ela foi divorciada pelo 
novo marido por causa das aparências; portanto, não havia 
dúvida de que esse casamento havia terminado, e ela perdeu a 
ketubá por ser considerada adúltera. Ela também se divorciou 
do primeiro marido, porque o casamento subsequente com 
outro homem a tornou inelegível para ele, de acordo com a lei 
de Deuteronômio 24:1-4. Nesse divórcio, ela também perdeu 
seu ketubah porque foi tratada como culpada (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 121). 

 

Creem muitos, que a questão do divórcio, suscitada pelos fariseus, 

girava em torno dos debates entre as escolas Hillel e Shammai, como 
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expressas na Mishná e o Talmud, no Gittin 90a (SIMON, 1935-1948). Outro 

autor entende que embora a pergunta fosse suscitada com base no 

pensamento de Hillel no debate, Jesus ficou do lado de Shammai. ―Quando os 

fariseus perguntaram a Jesus: ‗É lícito a um homem se divorciar de sua 

esposa?‘ (Mt 19:3), eles estavam perguntando a ele sobre a interpretação da 

escola de Hillel sobre Dt 24‖ (JONES, 2002, p. 26).  

Assim também entende Instone-Brewer (2018), o qual defende que a 

pergunta era feita com base no pensamento liberal quanto ao divórcio 

―Qualquer Motivo‖, predominante daquele tempo, defendido pela escola de 

interpretação do rabino Hillel, que vivera no 1º século a.C., posição parecida 

com o que é defendido no mundo moderno; e que Jesus tomara posição ao 

lado da escola de Shammai, que segundo o autor, defendia apenas o adultério 

como interpretação para erwat dabar (Dt 24:1).  

A disputa entre estas duas escolas rabínicas nos tempos de Jesus 

envolvia a justificativa para o divórcio, por trás do significado de erwat dabar 

em Deuteronômio 24, e teria sido mais restrita. 

 
Os motivos do divórcio em Deuteronômio 24:1 estão por trás da 
discussão de Jesus com os fariseus em Mateus 19. A Escola 
de Shammai interpretou erwat dabar, ―a nudez de uma coisa‖, 
como exposição indecente, além de adultério e outras relações 
sexuais ilícitas (já que na época de Shammai muitas vezes não 
ocorria mais a pena de morte), e a Escola de Hillel interpretou 
os motivos como indecentes, mesmo tão triviais quanto a 
esposa estragar a comida do marido. A cláusula de exceção de 
Jesus é mais rígida que Shammai e Hillel, incluindo apenas 
porneia (relação sexual ilícita) como base legítima para o 
divórcio (DAVIDSON, 2011, p. 3). 

 
Outro autor assim se refere a esta disputa rabínica acerca de erwat 

dabar: 
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Hillel, no primeiro século a.C., permitiu que os homens se 
divorciassem de suas esposas com base no chamado 
―qualquer motivo‖. Antes disso, devemos assumir que tanto 
homens quanto mulheres, só poderiam se divorciar se o 
parceiro tivesse sido infiel ou fracassasse em uma das três 
obrigações [Êx 21:10-11]. Isso seria tornar o divórcio difícil e 
raro.  
A nova decisão de Hillel deu efetivamente aos homens os 
mesmos direitos de divórcio na lei judaica que tinham na lei 
grega. Eles poderiam, a qualquer momento e por qualquer 
motivo, devolver o dote e demitir a esposa. O único requisito 
adicional era escrever um contrato de divórcio e entregá-lo à 
esposa.  
Mulheres judias não compartilhavam esse direito e só poderiam 
se divorciar se pudessem provar que o marido tivesse falhado 
em suas obrigações16 [Êx 21:10-11]. [...] Isso parece sugerir 
que os shammaitas permitiram o divórcio apenas com base na 
indecência, mas sabemos que eles também permitiram 
divórcios com base nos outros três fundamentos derivados de 
Êxodo 21:10-11 (INSTONE-BREWER, 2001, p. 236-237). 

 

Nos debates de Hillel-Shammai, por exemplo, a questão nunca foi sobre 

a legalidade ou ilegalidade do divórcio, mas sobre a interpretação do erwat 

dabar. 

 

Beit Shammai diz: ―Nenhum homem deve se divorciar de sua 
esposa, a menos que ele tenha encontrado em seu 
comportamento impureza, como é declarado [Dt 24: 1], porque 
ele encontrou erwat dabar [comportamento impuro].‖ Beit Hillel 
diz: ―Mesmo que ela estragou a comida dele, porque é dito, 
erwat dabar." Rabi Akivah diz: ―Mesmo que ele encontre outra 
[mulher] mais bonita do que ela, como é afirmado. Se 
acontecer que ela não encontra favor em seus olhos‖ (Mishnah 
Gittin, Talmudic Israel, c. 190-230 E.C.). 

 

Flávio Josefo, historiador judeu que viveu entre 37-103 d.C., ao abordar 

Deuteronômio 22, acerca do divórcio, afirma: 

                                            
16

 Mesmo em contratos de casamento antes de Hillel, uma mulher não podia se divorciar por 

motivo de adultério, porque a lei judaica permitia poligamia, então o casamento não 

comprometia um marido judeu à fidelidade sexual. Jesus ensinou monogamia, que removeu 

essa desigualdade (INSTONE-BREWER, 2001), p. 244). (David Instonne-Brewer é um teólogo 

batista britânico [HILL, 2012, p. 2].) 
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Aquele que por qualquer motivo se quiser separar da mulher, 
como acontece frequentemente, prometer-lhe-á por escrito que 
jamais a tornará a pedir de volta, a fim de que ela tenha 
liberdade de tornar a casar e não se permitirá o divórcio, senão 
com esta condição (JOSEFO, 2000, p 122). 

 

Outro autor assim avalia o diálogo de Jesus acerca da posição rabínica 

de Deuteronômio 24:1-4: 

 
A controvérsia, então, entre nosso Senhor e os fariseus é 
baseada nesta passagem em Deuteronômio [24:1-4], que não 
leva em conta o adultério, mas apenas de ofensas menores, 
como fundamento do divórcio. O pecado do adultério não está 
em questão. Os pronunciamentos de nosso Senhor em seu 
original não tratavam dos culpados de adultério, mas de 
ofensas menores. Assim, Ele marca como adúlteros, tanto o 
homem que repudiar sua esposa por tais motivos e se casou 
com outra, e da mesma forma, o homem que se casou com 
uma mulher que foi repudiada por tais motivos. Casamento é 
indissolúvel, exceto por adultério, como a seção em João 7:53–
8:11 reconhece (CHARLES, 1921, p. 17). 

 
Todavia, Instone-Brewer (2002b, p. 124) conclui admitindo que o tema 

divórcio no primeiro século poderia ser entendido no seguinte contexto: 

 
O divórcio no mundo rabínico do primeiro século pode ser 
baseado em infertilidade, infidelidade sexual ou negligência 
material e emocional. As mulheres foram capazes de pedir a 
um tribunal que convencesse seus maridos a se divorciarem 
caso sofressem negligência. Os Hillelitas também permitiram 
divórcios infundados ao interpretar a palavra dabar em 
Deuteronômio 24:1 como ―qualquer coisa‖, mas os shammaitas 
(e Jesus) disseram que os divórcios de ―Qualquer Matéria‖ 
eram inválidos. Havia pouco estigma associado ao divórcio, e 
era esperado um novo casamento após o divórcio, embora o 
casamento após um divórcio inválido fosse considerado 
adultério em sentido literal.  

 
Ambos os aspectos podem estar envolvidos, tanto o divórcio de 

Herodes, enquanto o contexto dos debates e questionamentos dos verdadeiros 

motivos para um divórcio seguido de novo casamento. O motivo pelo qual 

Herodes se divorciou e contraiu novo casamento estava no centro das 

discussões rabínicas nos dias de Jesus. As divergências interpretativas entre 

as escolas rabínicas tinham efeito prático na realidade conjugal judaica, uma 

vez que, de acordo com o motivo para o divórcio, era tribunal influenciado por 

uma ou outra escola de interpretação. 
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As frases ―Qualquer Motivo‖ e ―uma questão de indecência‖, 
eram muito importantes para um leigo entender antes de 
procurar um especialista em direito, porque sua compreensão 
determinaria qual especialista em direito iria visitar. Se eles 
quisessem punir um parceiro infiel, divorciando-o, eles 
escolheriam ir a um tribunal shammaita que aplicaria a 
interpretação ―por uma questão de indecência‖. Se eles 
queriam um divórcio por uma questão menor ou se não 
queriam passar pelo difícil e humilhante processo de provar 
adultério ou outras falhas, eles iriam a um tribunal hillelita que 
aplicaria a interpretação ―por Qualquer Motivo‖ (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 128). 

 
Este autor ainda acrescenta algo a respeito das interpretações rabínicas: 

 
Embora seja verdade que os shammaitas considerariam a 
―exposição indecente‖ como fundamento para o divórcio, isso é 
igualmente verdade para os hillelitas, porque ambos os grupos 
considerariam isso como uma indicação de comportamento 
adúltero. Hillelitas e shammaitas consideravam a porneia uma 
referência ao adultério. Embora condenassem uma ampla 
gama de falta de recato, como serem vistas em público com 
cabelos soltos ou braços nus, elas eram consideradas 
perigosas porque evidenciavam adultério ou comportamento 
que o levava a adultério. Todas essas ofensas relacionadas 
foram simplesmente cercas erguidas para impedir a única 
ofensa bíblica do adultério (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 
251). 

 

A respeito da influência das posições rabínicas nos dias de Jesus e as 

decisões de divórcio este mesmo autor informa: ―Antes de 70 dC, quando 

praticamente todos os divórcios eram baseados em ‗Qualquer Motivo‘‖ 

(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 256). Por outro lado, Camarena (2012) atenta 

para o público gentio de Marcos, e não a controvérsia de Hillel e Shammai (ou 

qualquer outra polêmica rabínica que possa ser mencionada em Mateus), que 

neste sentido, seria provavelmente sem importância e talvez até sem sentido. 

Ele ainda informa que embora a interpretação e aplicação das questões de 

divórcio e novo casamento foram esmagadoramente influenciadas pela 

perícope de Mateus. A audiência de cada evangelista, no entanto, parece ser 

diferente. E que desde que o público-alvo de Marcos é amplamente acreditado 

ter sido gentio, as diferenças textuais em cada evangelista parecem ser 

intencionais, ao invés de acidentais. E assim, provavelmente Marcos está no 

contexto de uma trama farisaico-herodiana para prender Jesus e levá-lo a um 
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destino semelhante ao de João Batista, que criticou Herodes por tomar 

Herodias, esposa de seu irmão e não no debate Hillel-Shammai.  

Quando se considera o contexto em que os eventos ocorreram, e a 

audiência a quem o evangelista dirigiu este particular ensinamento, torna-se 

importante entender que a considerações exegéticas fundamentais dentro da 

perícope de Marcos, está uma compreensão gentia de uma mulher se 

divorciando de seu marido. Uma conexão que pode ser encontrada no plano 

farisaico-herodiano contra Jesus, no contexto do evangelho de Marcos. Para 

Camarena (2012), Marcos 10:12, ―E, se a mulher deixar a seu marido, e se 

casar com outro, adultera‖, faz perfeito sentido em um território palestino. 

A respeito de Marcos acrescentar que o adultério do marido não é 

apenas e especificamente contra o outro marido, mas contra a sua própria 

esposa, Instone-Brewer (2002b, p. 142) declara: 

 

Marcos adiciona uma frase que indica por que, no entanto, foi 
chamada de ―adultério‖. Ele ressaltou que estava cometendo 
adultério ―contra ela‖ (Mc 10:11) - ou seja, contra sua esposa. 
Em uma sociedade polígama, o adultério é sempre contra o 
marido. Marcos estava apontando que uma das consequências 
dos ensinamentos de Jesus sobre monogamia era que o 
adultério não era mais um crime apenas contra um marido, mas 
também contra uma esposa.  

 
E ainda, no que tange a Marcos fazer referência ao fato de a mulher 

procurar o divórcio (Mc 10:12): 

 
A maioria dos comentaristas diz que o quarto cenário 
representa um contexto não judaico que Marcos estava 
abordando, porque as mulheres judias não eram capazes de se 
divorciar de seus maridos. No entanto, [...] era perfeitamente 
apropriado que uma mulher levasse um caso de divórcio a um 
tribunal judeu, e há indícios de que isso foi praticado no 
primeiro século. A rigor, o divórcio ainda era realizado pelo 
homem, porque, se o tribunal decidisse a favor da mulher, 
forçaria o homem a escrever um certificado de divórcio. No 
entanto, além de realmente conceder o certificado, todo o 
processo de divórcio poderia ser realizado pela esposa. Ela 
poderia decidir se deveria ou não proceder ao divórcio ou se 
perdoaria o marido quando ele rompeu o voto de casamento, e 
ela poderia buscar o tribunal e apresentar os fatos. Há até 
algumas evidências de que ela poderia contratar um escriba 
para escrever um certificado de divórcio em nome do marido 
(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 142-143). 
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Outro ponto a destacar dentro das leis rabínicas, é que a mulher adúltera 

era impedida de se casar com aquele com quem praticara o ato. ―[...] a lei 

rabínica proibia uma mulher divorciada de se casar com alguém com quem 

cometera adultério‖17 (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 191). 

O detalhe geográfico, os debates farisaicos, o complô a respeito do 

casamento de Herodes subentendido no questionamento contra Jesus, 

demonstram que Marcos escreveu para uma comunidade específica que 

certamente habitava na Palestina (CAMARENA, 2012, p. 28-60). 

 

3.8.2. O uso do vocabulário por parte de Marcos 

Seguindo a apresentação de Camarena (2012), o vocabulário que 

Marcos usou para tornar o evangelho relevante é ilustrativo da natureza étnica 

de sua audiência, consistindo em judeus e gentios. Aquelas chamadas 

expressões ―estrangeiras‖ ou latinismos (Mc 4:21; 5:9, 15; 6:27, 37; 7:4; 12:14-

15, 42; 15:15, 39), ou mesmo expressões aramaicas encontradas em Marcos 

(Mc 3:17; 5:41; 7:11, 34; 10:46; 14:36), as quais procurava dar o significado e 

mesmo a explicação de prática usuais judaicas (Mc 3:17; 5:41; 7:11, 34; 10:46; 

14:36), não são indicativas de que audiência gentia tinha necessariamente que 

viver fora da Palestina. 

A pregação de Jesus por toda a Galileia (Mc 1:28, 39), as referências à 

Galileia em Marcos com implicações de uma missão gentia (Mc 3:7-12), as 

descrições detalhadas da festa de aniversário de Herodes ―com os principais 

da Galileia‖, na qual João Batista foi decapitado (Mc 6:21-27), e o divórcio de 

Herodias, segundo a lei romana (Mc 10:10-12), poderiam ser entendidos tanto 

por judeus e gentios residentes na Galileia, sem grandes explicações.  

 

3.8.3.  Exegese de Marcos 10  

A fim de entender o que Marcos se referia, se faz necessário estudar os 

textos bíblicos em blocos (perícopes) com seus intertextos e exegese, bem 

como o contexto imediato, histórico e geral. Para delimitar a perícope em 

Marcos sobre o divórcio, Camarena (2012, p. 101-102) cita alguns grandes 

indicadores: 

                                            
17

 mSot.5.1; mYeb.2.8 
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a) O primeiro grande indicador envolve os sintáticos de descontinuidade 

nas áreas de tempo, local e assunto. Estes indicadores sintáticos delimitam a 

perícope sobre o divórcio em Marcos e são apoiados na perícope de Mateus 

(19:1-12). 1. Mudança de tempo: Em ambas as passagens de Marcos e Mateus 

há especificamente uma mudança no tempo: ―então ele se levantou de lá e 

veio‖ (Mc 10:1; Mt 19:1). 2. Mudança de local: ―então ele saiu de lá [Galileia] e 

foi para a região da Judeia e além do Jordão‖ (Mc 10:1). ―Ele se afastou da 

Galileia e entrou na região da Judeia‖ (Mt 19:1). 3. Uma mudança no assunto: 

Embora o texto do ―divórcio‖ de Marcos e Mateus não contenha finais 

semelhantes, há, no entanto, um claro sinal de descontinuidade para as 

perícopes em que, quando ambas terminam, uma nova unidade começa com 

um tema semelhante: a) bênção dos filhos (Mc 10:13-17; Mt 19:13-15). Só 

nesses três aspectos, Mc 10:1-12 (e Mt 19:1-12) podem ser consideradas uma 

unidade autônoma que lida somente com a questão dos fariseus, uma 

indicação clara de que a perícope pertence a uma estrutura literária maior, em 

vez de uma declaração coletada isoladamente.  

b) O segundo indicador principal trata da função estrutural do quadro do 

texto que inclui cabeçalhos, sobrescritos e resumos, bem como repetidos 

textos literários padrões ou fórmulas, todos claramente identificáveis.  

c) O terceiro grande indicador tem a ver com dispositivos retóricos que 

apontam para uma unidade contida distinta de seu contexto geral. A unidade 

pode ser discernida através perguntas e, ou comandos em que há respostas 

para a pergunta original. No caso de Marcos 10:1-12, encontra-se uma 

repetição consistente de vocabulário ou fraseologia no início e no final da 

perícope, deixando a unidade claramente dentro de um contexto geral. 

Após uma análise estrutural, léxica e sintática da perícope de Marcos 

10:1-12, Camarena se volta para o uso da palavra apoluo, procurando verificar 

se pode ser traduzida como divórcio como muitas traduções e versões bíblicas 

tanto inglesas quanto de outras línguas e procura demonstrar enfim que apoluo 

está muito mais relacionada com o repúdio do que propriamente ao divórcio 

formal, como conhecemos hoje e restrito às classes elevadas da sociedade 

romana. 

A palavra grega apoluo geralmente traduzida por ―ao divórcio‖: apolusai 

(10:2, 4), apoluse (10:11) e apolusasa (10:12) demonstra segundo o autor que 
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o significado desta palavra e seus derivados apropriados em seus contextos e 

configuração intertextual pode determinar a tradução correta e original da 

intenção do autor, [conforme visto anteriormente] normalmente apoluo se 

traduz: ―repudiar‖, ―para repudiar‖, ―mandar embora‖, ―dispensar‖ libertar‖, 

―deixar‖, ―perdoar‖ e ―divorciar-se‖. 

―Alguns fariseus vieram e o testaram perguntando: ‗É lícito a um homem 

apolusai sua esposa?‘‖ Este mesmo autor afirma também que embora este 

termo tenha uma ampla gama de significados, incluindo o divórcio, o 

equivalente em inglês ―repudiar‖ está mais relacionado ao conceito de ejeção, 

expulsão da casa de alguém ou abandono (que em muitos casos podem 

eventualmente levar ao divórcio, mas não necessariamente) e que aquelas 

versões da Bíblia que traduzem apolusai ―para o divórcio tiveram que fazer 

alguns ―malabarismos‖ sintáticos em que eles são forçados a traduzir ―Moisés 

permitiu que um homem escrevesse um biblion apostasion e apolusai‖ (10:4), 

como ―Moisés nos permitiu elaborar um certificado de demissão em casos de 

divórcio‖ (ênfase fornecida) ou o cacófato, ―Moisés permitiu um homem 

escrever um certificado de divórcio e se divorciar‖. Onde apolusai deveria ser 

simplesmente traduzido como ―demitir‖. Ou seja: ―escrever uma carta de 

divórcio e demitir‖. 

Camarena cita Boring ao afirmar que a tradução tradicional para 

―divórcio‖ colocada aqui por conveniência pela maioria das traduções da Bíblia 

é na verdade muito moderna e moderada demais, uma tradução para o verbo 

apoluo e seu substantivo cognato apolusis, já que no AT e no antigo judaísmo, 

era a prerrogativa do marido desfazer a relação, não exigindo nenhuma 

decisão judicial, neste caso a palavra ―demissão‖ é mais precisa (BORING, 

2006). 

A seguinte declaração é exclusiva de Marcos: ―Qualquer um que apoluse 

sua esposa e se casar com outra mulher, comete adultério contra ela‖ (10:11). 

Se o significado de apoluse, como representado pela maioria das versões 

protestantes, é ―divórcio‖, então a tradução ―comete adultério contra ela‖ torna 

absolutamente sem sentido. A única maneira em que um homem ―faz com que 

ela cometa adultério‖ seria quando ela iria se casar novamente depois de ter 

sido ―mandada embora‖, ―expulsa‖ (apoluse) da casa do marido sem o 

benefício de um documento escrito (biblion apostasion).  
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Sem carta de divórcio autorizando novo casamento, adúltera; com carta 

de divórcio autorizando novo casamento, não adúltera. Se a declaração de 

Marcos é reflexo de uma prática romana, então era perfeitamente normal para 

uma mulher plebeia se divorciar de seu marido simplesmente abandonando-o. 

Porém, aos olhos dos judeus, o divórcio era um domínio masculino; se uma 

mulher apolusasa seu marido era visto como deserção. Se ela não tem ―carta 

de divórcio‖ e se casa com outro homem, comete adultério. Quando Jesus não 

aborda a questão (como os fariseus usando sua escolha da palavra apoluo), 

indica que a alusão de Marcos a este termo não está conectada com o divórcio. 

Este mesmo autor acrescenta que Jesus volta a este termo (apoluo) apenas 

quando está com os discípulos, fora do ambiente da discussão inicial. 

 
Com essas versões que traduzem apolusai ―para se divorciar‖ 
em Marcos 10:2 e novamente em 10:4, o conceito de 
―demissão‖ precisa ser incluído. A maioria dos tradutores 
mudou a estrutura gramatical de Deuteronômio 24:1, ―ele 
escreve um certificado de divórcio, coloca-o na mão e manda-a 
para fora de casa‖, para: ―Moisés permitiu que um homem 
escrevesse um certificado de demissão e se divorciar-se dela‖ 
(Mc 10:4 [em algumas traduções]). Embora o grego de 
Deuteronômio 24 não contenha a raiz para apoluo, o infinitivo 
apolusai em Marcos 10:4 contém definitivamente o conceito de 
―enviar para longe‖, não se divorciando. Os tradutores não 
transmitiram a mesma ideia para o mesmo infinitivo em Marcos 
10:2 ou em Mateus 19:3 (CAMARENA, 2012, p. 115). 

 

Segundo Camarena (2012), uma análise estrutural acima, sobre a 

perícope de Marcos acerca do ―divórcio‖, demonstraria, que uma mera 

separação ou liberação de uma esposa (apolusai) está implícita na pergunta 

farisaica original (Mc 10:2; Mt 19:3) sem o benefício da carta de divórcio 

escrita, que por sua vez incita a pergunta carregada de Jesus: ―O que Moisés 

ordenou?‖ De onde vem a resposta: ―Moisés permitiu que um homem 

escrevesse um certificado de divórcio e [consecutivamente] a mandasse 

embora‖ (10: 4, NASB). 

O apolusai infinitivo anarthrous, normalmente traduzido como ―divórcio,‖ 

―pôr distância‖, ―mandar embora‖, ―dispensar‖, ―sair‖, ―libertar‖, ―deixar ir‖ e 

―repudiar‖ aparece cinco vezes nas passagens do ―divórcio‖ de Marcos 10:2, 4 

e Mateus 19:3, 7-8. Além disso, é encontrado mais seis vezes no NT, Mateus 

1:19; 15:32; Lucas 23:20; João 19:10, 12; Atos 28:18. O aoristo subjuntivo 
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apoluse é encontrado cinco vezes no NT, dois dos quais são fora das 

passagens do ―divórcio‖, nenhuma das quais é traduzida como ―divórcio‖ em 

qualquer versão. Em Mateus 14:22, novamente, é no contexto da alimentação 

da multidão. Aqui novamente Jesus recusou-se a mandar as multidões embora 

com fome. O segundo é encontrado em Marcos 15:11, mais uma vez, traduzido 

como ―liberar‖. Das dezesseis vezes combinadas que apolusai, apoluse ou 

apolusasa aparecem no NT, apenas seis vezes (Mt 5:31; 19: 3, 7, 8; Mc 10:2, 

4) são traduzidos ―para divórcio‖ na versão NRSV. Do total de quarenta e três 

vezes os derivados de apoluo aparecem no NT, apenas dez vezes eles são 

variavelmente traduzidos ―ao divórcio‖ pela maioria das traduções. 

Como mencionado acima, o uso do apolusai pelo NT no contexto do 

divórcio, vem apenas em frase gramaticalmente estruturada (em ambos Mc 

10:4 e Mt 19:7), biblion apostasaiou grafai kai apolusai: A escrita de uma carta 

de divórcio seguida da liberação ou a expulsão da casa ou mandá-la embora 

de sua casa. 

 

Tabela de tradução da Bíblia em língua portuguesa para os termos apoluo 

e chorizo no livro de Marcos 

 Mc 10:2 Mc 10:4 Mc 10:9 Mc 10:11 Mc 10:12 

 apolusai apolusai chorizeto apoluse Apolüssasa 

ARA Repudiar Repudiar Separe Repudiar Repudiar 

ARC Repudiar Repudiar Separe Deixar Deixar 

BJ Repudiar Repudiar Separe Repudiar Repudiar 

NVI Divorciar Mandasse 
embora 

Separe Divorciar Divorciar 

BLH Divorciar Mandar 
embora 

Separe Divorciar Divorciar 

TNM Divorciar Divorciar Separe Divorciar Divorciar 

Loyola Divorciar Repudiar Separe Divorciar Divorciar 

 

3.8.4. A geografia 

Alguns alegam que o Evangelho de Marcos teria sido escrito para 

gentios romanos, residentes fora do território de Israel. Quanto à localidade em 

que Jesus pronunciou seu ensinamento sobre o divórcio assim se refere o 

autor: ―Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do 

Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e, de novo, ele as 

ensinava, segundo o seu costume‖ (Mc 10:1).  
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Do outro lado do Jordão, da Judeia, estava Pereia, que era uma parte do 

território governado por Herodes Antipas. O fato de lugares serem 

mencionados em Marcos só podiam fazer sentido para os judeus residentes, 

gentios da Galiléia e cidades não palestinas próximas (ver Mc 5:20; 7:21) - 

lugares que teriam sido remotos e sem sentido para os gentios em Roma. 

Marcos tem o foco na Galileia, um lugar literal em que o evangelista 

coloca o debate farisaico sobre ―divórcio‖ como algo a ser entendido dentro 

daquela comunidade, em vez de Roma distante. No entorno de um território 

galileu-gentio que Jesus percorre (Mc 1:14-15, 21-22, 39; 2:13; 3:7-12; 5:21; 

6:6b, 12, 13, 30-33, 53-56; 10:1). Jesus estava se movendo em torno da 

Galileia, principalmente no campo, e longe de populações fortemente judaicas, 

porque ele esperava que estas regiões estavam mais próximas do 

arrependimento do que as cidades de maioria judaica, como Corazim e 

Betsaida. (CAMARENA, 2012). 

As declarações de Jesus a respeito do divórcio registradas tanto em 

Mateus 19, quanto em Marcos 10 teriam sido pronunciadas, enquanto 

atravessava a Transjordania, na Pereia, território governado por Herodes 

Antipas, quando em direção a Jerusalém, a fim de participar daquela que seria 

sua última Páscoa (LANEY, HETH, et al., 1990, p. 31). 

 

3.8.5. As diferentes teorias acerca do debate entre Jesus e o 

fariseus nos Evangelhos 

3.8.5.1. Não era uma discussão sobre legalidade dos costumes 

romanos 

Segundo Camarena (2012), a pergunta: ―É lícito ao homem divorciar-se 

de sua esposa?‖ (Ei exestin andri gunaika apolusai) não compreendia nenhum 

procedimento legal, nenhum questionamento de alguém que estivesse por se 

divorciar, não se demonstra debate teológico anterior, uma vez que o homem 

poderia divorciar-se de sua esposa simplesmente dizendo: ―Você é livre para 

se casar com quem quiser.‖ Jesus responder a um questionamento se um 

gentio poderia se separar de sua esposa dificilmente seria o motivo, pois na 

cultura greco-romana não havia nenhuma exigência legal de divórcio.  
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3.8.5.2. Posição essênia 

Camarena (2012) entende que outros afirmam que a questão do ―teste‖ 

dizia respeito a um debate entre o judaísmo e a comunidade essênia que 

proibia a prática do divórcio. Há quem acredite que Jesus foi contra Moisés.  

 

3.8.5.3. Baseado nos ensinamentos prévios de Cristo sobre o 

divórcio 

Moloney18 acredita que essa ―pergunta teste‖ foi ―baseada em um 

conhecimento prévio da proibição absoluta de Jesus do divórcio‖. ―Em Mateus 

19:1-12 e Marcos 10:1-12 o pano de fundo é o ensinamento anterior de Jesus, 

e a convicção dos fariseus de que eles poderiam usá-lo contra ele‖ (NEUFELD, 

1989), p. 31). 

 

3.8.5.4.  Não seria nas diferentes interpretações das escolas 

rabínicas 

Neufeld (1989, p. 32) parece reagir ao pensamento de que o debate 

Hillel-Shammai pudesse precipitar o teste farisaico a Jesus:  

 

Moisés, em sua opinião [farisaica] deu liberdade [ao divórcio]. 
Por que eles deveriam perguntar a Jesus? Eles não 
encontraram nas Escrituras (com ou sem razão) nenhuma 
razão para acreditar que seus casamentos subsequentes eram 
ilegítimos, nem seus mestres.  

 
A lei do divórcio judaico é uma das suas características mais distintivas. 

O princípio básico é que o término do casamento pelo divórcio só pode ser 

afetado quando o marido emite uma nota de divórcio para sua esposa. De 

acordo com Stock (2010, p. 195): ―Se um homem quisesse ficar livre de sua 

esposa, ele não iria simplesmente mandá-la embora. Ele deveria escrever uma 

carta de divórcio. Ele deve documentar que ela não é mais sua esposa.‖ Além 

                                            
18

 Moloney, Mark, 194; cf. Antonio Vargas-Machuca, ―Divorcio e Indisolubilidad del Matrimonio 

en la Sagrada Escritura,‖ Est Bib 39 (1981): p.34 



174 
 

disso, como os debates de Hillel-Shammai se desenrolariam onde os gentios 

parecem ser o principal público de Marcos?  

Harrington19 escreve: "Em Marcos a questão não está relacionada com a 

controvérsia de Shammai-Hillel, simplesmente o divórcio como tal e originado 

[...] dentro do material de Marcos.‖ Jesus não se prendia a interpretações 

mecânicas dos rabinos de seu tempo e dos primeiros cristãos. Jesus 

certamente não tratou a questão do divórcio à luz das interpretações rabínicas 

Shammai e Hillel, sobre Deuteronômio 24:1-4, mas à luz de Gênesis 2:24 

(CHARLES, 1921, p. 34; BURKITT, 1911, p. 202-203). 

 

3.8.5.5. Motivado pela ilegalidade do casamento de Herodes em 

relação aos costumes judaicos 

Tanto Marcos (6:18) quanto Mateus (14:4) contêm a avassaladora 

importunação de João Batista a Antipas por seu relacionamento ilícito com a 

esposa de seu irmão. Eles então precisavam confrontar Jesus sobre este 

assunto. Se ele pensa da mesma maneira que João.  

Os fariseus parecem querer colocar as palavras de João nos lábios de 

Jesus. Se eles são capazes de fazer isso e provar que Jesus também condena 

Herodes Antipas, talvez eles pudessem trazer para ele o mesmo destino que 

João Batista.  

Considerando que não houve leis de casamento ou divórcio, exceto para 

aqueles entre os ricos e as classes dominantes no Império Romano durante a 

era republicana. Se uma mulher casada queria se divorciar, tudo que ela 

precisava fazer era escrever uma carta dizendo que não mais desejava 

permanecer no relacionamento. Para os pobres e os escravos, deserção ou 

separação, seja do sexo masculino ou feminino, era a ordem do dia ao terminar 

uma relação (CAMARENA, 2012, p. 196). 

Este mesmo autor argumenta que o motivo principal do questionamento 

dos fariseus, não estava relacionado diretamente ao tema ―divórcio‖, mas ao 

fato de a casa de Herodes não estar considerando as práticas judaicas: 

                                            
19

 Harrington, Wilfred. ―Jesus‘ Attitude towards Divorce.‖ Irish Theological Quarterly 27 (1970): 

p. 200 
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As análises contextuais, estruturais, gramaticais e sintáticas 
apontam para a probabilidade de que em Marcos, Jesus não 
estava sendo abordado pelos fariseus sobre a questão do 
divórcio propriamente dito, mas da prática da deserção, 
abandono e no caso das classes superiores por aqueles 
influenciados pela cultura greco-romana, ―salto alto‖. Mulheres 
judias serviam seus maridos com uma carta de divórcio, um ato 
que se tornou um escândalo entre os judeus religiosos no norte 
da Palestina em relação à casa de Herodes (CAMARENA, 
2012, p. 199). 

 
Aborda o fato do procedimento tanto de Herodes, quanto de Herodias 

não se conformarem com o procedimento judeu da carta de divórcio: 

 
A questão do ―divórcio‖ (Mc 10:2) foi mais uma tentativa de 
aprisionar/testar (peiradzo). Jesus deveria fazer publicamente 
uma declaração que afetaria a casa de Herodes. Sentindo a 
―armadilha‖, o Jesus de Marcos apela a Moisés, implicando que 
a injunção de Moisés Dt 24:1 não estava sendo seguida. 
Moisés foi claro quanto ao procedimento do divórcio. 
Deuteronômio 24:1 diz: ―E assim ele lhe escreve um certificado 
de divórcio, coloca na mão dela, e manda-a para fora de casa.‖ 
Mandando-a para fora de casa (yad shalah), sem a declaração 
escrita (sefer keritut) não era divórcio segundo Moisés.  
A declaração escrita na mão da mulher ao ser enviada para 
longe da casa do marido permitiria que ela se casasse 
novamente. [...] Tal procedimento é: ―Escreva-lhe uma carta de 
divórcio e (então) mande-a afastar/expulsar/dispensá-la‖ (Mc 
10:4). Esta falta de procedimento, que a nova esposa do 
Tetrarca e o próprio Herodes não tinham seguido ao se 
divorciarem de seus cônjuges anteriores, parece ser a 
implicação por trás da questão farisaica do “teste” (Mc 10:2) [...] 
(CAMARENA, 2012, p. 202-203, grifos nossos). 
 

Outro autor, a respeito da cilada armada pelos fariseus, assim se refere: 

 
O uso de (peiradzo) por Mateus nos indica o fato de que os 
fariseus estão questionando Jesus com a intenção hostil de 
causar sua queda. Se fosse preso em sua palavra, os fariseus 
confiavam que Herodes não teria problemas para despachá-lo 
como fizera anteriormente para João (WINGERD, 2015, p. 2). 

 
Sobre o porquê de somente em particular Jesus explicar aos seus 

discípulos, de forma mais clara seu entendimento escreveu Camarena (2012, 

p. 202-203): 
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Jesus esclarece a questão em particular para seus discípulos 
que o procedimento mosaico não tinha sido seguido pela casa 
de Herodes: Ele disse-lhes: ―Quem demite/manda 
embora/expele (apoluse) sua esposa e (ela) se casa com outra 
comete adultério contra ela [em vez disto, faz com que ela 
cometa adultério]; e se ela dispensa/envia afasta/expele 
(apolusasa) seu marido e casa com outro, ela comete adultério‖ 
(Mc 10:11-12), e com razão, pois ela não está (Herodias) ou 
não foi (Nafaelis) devidamente divorciada. 
O fato de que Jesus falou isso em um ambiente privado para 
seus discípulos torna improvável que Jesus quisesse se dirigir 
à multidão geral sobre o assunto. Tal declaração pública o teria 
prendido na "armadilha" herodiana que os fariseus 
estabeleceram com a pergunta: ―É lícito a um homem deixar 
sua esposa?‖ 
Considerando o comentário pessoal de Jesus aos seus 
discípulos (Mc 10:10-12) refletia uma prática gentia da casa de 
Herodes na Palestina, na qual não apenas o Tetrarca expulsou 
a filha de Areta (Areta then ó tugatera, ekbalein) sua esposa 
nabatéia, mas principalmente o escândalo judaico em que 
Herodias escreveu uma carta de divórcio ao marido Filipe, para 
se casar com seu irmão, o Tetrarca (Mc 10:12).  

 

O autor ainda questiona o fato de várias traduções modernas traduzirem 

apoluo por divórcio: 

 
A tradução inconsistente mais comum de apoluo foi encontrada 
em Marcos 10:2-4: ―Os fariseus vieram e perguntaram: ‗É lícito 
ao homem se divorciar (apolusai) da esposa?‘, testando-o. E 
ele respondeu, e disse-lhes: ‗O que Moisés lhes ordenou?‘ Eles 
disseram: ‗Moisés permitiu que um homem escrevesse um 
certificado de divórcio‘ (biblion apostasion grafai), e dispensar 
[mandar, expulsar] (apolusai) dela, ―conectores estruturais 
mostraram que as traduções mais prováveis de apolusai (10:2, 
4) e apolusasa (10:12) são precisamente ―expulsar‖, ―mandar 
embora‖, ―rejeitar‖, mas não ―divorciar-se‖. [...] Não 
encontramos nenhuma indicação de que apoluo e derivados 
possam significar ―divórcio‖ na LXX ou no NT (além daqueles 
casos em que os tradutores optaram por traduzir ―divorciar-se‖) 
(CAMARENA, 2012, p. 198). 

 

3.8.5.6. O pensamento rabínico Hillel-Shammai 

É comumente aceito nas discussões sobre este tópico que os debates 

de Hillel-Shammai sobre divórcio e novo casamento constituem o pano de 

fundo apropriado para os pronunciamentos de Jesus. Embora a forma atual do 

material rabínico judaico venha de séculos após os tempos do NT, é 
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comumente reconhecido que grande parte desse material é anterior e pode 

muito bem refletir os tempos do NT. 

  

3.8.5.7. Uma causa subjacente 

O contexto em que a perícope está, tanto no livro de Mateus quanto em 

Marcos, sugerem que a despeito de qual motivo em específico tenha motivado 

o debate, há submersa a questão da dureza de coração, expressa tanto em 

como tratavam as crianças (Mt 18:1-5); ou um irmão faltoso (Mt 18:15-35); e o 

egoísmo (Mt 19:16-20:34) (MUELLER, 2015), p. 257). 

 

Em vez de perdoar o seu cônjuge, há pessoas como os 
fariseus, que olham somente para os escapes e possibilidades 
de fugir do casamento e se livrar do seu parceiro. Não se 
preocupam com sua esposa ou esposo. Não estão 
interessados nele ou nela. [...] O perdão não é praticado, nem 
mesmo considerado (MUELLER, 2007, p. 30, grifos nossos). 

 
Embora haja diferentes posições a respeito do que motivou a discussão 

dos fariseus com Jesus a respeito do repúdio, a declaração de Jesus, o ponto 

crucial que é a declaração de Jesus: ―Portanto, o que Deus ajuntou não separe 

o homem‖, não é questionada, nem invalidada na presente pesquisa 

bibliográfica. 

 

3.9. Estudo no Evangelho de Mateus 

3.9.1.  Textos de Mateus 5:31-32; 19:1-9 

Em Mateus encontramos duas citações que tratam diretamente do 

assunto do divórcio, ambas, envolvendo uma cláusula de exceção (Mt 5:31-32; 

19:1-9). Mateus duas vezes tem cláusulas que justificam expressamente o 

divórcio no caso de uma esposa adúltera (CHARLES, 1921, p. 17). Em Mateus 

5:32, Jesus está usando o mesmo conceito de Deuteronômio 24:1-4. Uma vez 

que o homem abandonando sua esposa a leva a cometer adultério. 

 

Dt 24:1-4 Despedir de sua 

casa 

Se casar com 

outro homem 

Contaminada 

Mt 5:32 Repudiar sua A não ser por Ela cometa 
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mulher fornicação adultério 

 

Em Deuteronômio 24:1-4, o homem que repudiasse a sua mulher a 

expunha a tornar-se contaminada (ou adúltera) ao contrair matrimônio com 

outro homem, porém como é sabido ela não recebia punição pelo adultério, 

nem o novo marido. Todavia, a lei determinava que a mulher não poderia voltar 

ao seu marido após o segundo casamento; se assim acontecesse, o primeiro 

marido estaria cometendo abominação (adultério), além do que, a poligamia 

era culturalmente aceita. Davidson isenta a mulher que foi repudiada por seu 

marido, em sua interpretação de Deuteronômio 24:1-4: 

 
A tradução correta de Deuteronômio 24:4, ―ela foi profanada‖, 
está por trás das palavras de Jesus em Mateus 5:32: ―Quem se 
divorcia de sua esposa por qualquer motivo, exceto porneia 
[relação sexual ilícita] faz com que ela cometa adultério 
[presumivelmente quando ela se casa novamente] [...] 
(DAVIDSON, 2011, p. 4). 

 
Também não acredita que Jesus estivesse em Mateus 5:32 contrariando 

o que estava escrito em Deuteronômio 24:1-4:  

 
[...] As palavras de Jesus em Mateus 5:32: ―Mas eu digo a você 
que qualquer pessoa que se divorcie de sua esposa, exceto 
por motivo de falta de castidade [porneia], faz com que ela 
cometa adultério [presumivelmente quando se casa 
novamente]; e quem se casa com uma mulher divorciada 
comete adultério‖. Assim como nos outros ditos, ―Mas eu digo 
para você‖ de Mateus 5, Jesus não está mudando ou 
acrescentando algo novo à lei, mas mostrando o verdadeiro e 
profundo significado que já está contido na lei, que foi 
distorcido por interpretações erradas posteriores. Já em 
Deuteronômio 24:4 indica-se que a quebra do vínculo 
matrimonial por motivos menos que as relações sexuais ilícitas 
faz com que a mulher se contamine, ou seja, cometa o que é 
equivalente ao adultério, e Jesus, o mestre exegeta, restaura o 
verdadeiro significado do texto (DAVIDSON, 2007, p. 656, 
grifos nossos). 

 
Consequentemente, em Mateus 5:32 o mesmo conceito estaria exarado; 

quando o homem abandona sua esposa, se torna responsável por torná-la 

adúltera se ela vier a contrair novo casamento. Jesus se refere a quem casar-

se com ela, como adúltero. Sendo assim, Jesus demonstrara expressamente 

que há uma culpabilidade do marido ao expulsá-la (apoluo). 
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Neste texto, Jesus não se refere à proibição de retornar ao primeiro 

marido. Da mesma maneira, neste caso não está tratando do perdão ou da 

reconciliação, apenas está determinando o que é certo ou errado; ou seja, 

como Ele interpreta a legislação mosaica. E o que, como legítimo legislador 

determina. 

 
Jesus afirma que o divórcio inevitavelmente força a mulher 
divorciada se tornar adúltera. Uma mulher expulsa de casa pelo 
marido teria opções distintamente limitadas, entre as quais 
eram casamento ou prostituição. Assim, o divórcio de uma 
mulher faz ela uma adúltera. Ela (presumivelmente) estaria 
tendo relações sexuais relações com um homem e não com o 
marido, pois os laços com o original marido estavam sempre 
em vigor (POLASKI; POLASKI, 2009, p. 594). 

 
Outro autor, tratando acerca do divórcio sem ser por porneia assim 

entende: ―Mateus 5:32 diz algo parecido [a Mt 19:9]: divorciar-se da mulher (1) 

faz com que ela cometa adultério (2) por ser obrigada a se casar novamente, o 

que parece estar implícito‖ (MUELLER, 2015, p. 266). Ao se referirem a 

interpretação de Cristo à lei, Hasel e Hasel (2020, p. 158) assim se expressam: 

 

Em vez disto, Ele [Jesus] respondeu a várias interpretações 
das Escrituras e às tradições orais usadas por alguns 
estudiosos de Sua época para justificar comportamento em 
relação a outras pessoas, como odiar os inimigos (Mt 5:43), 
entre outras coisas que Deus não tolerava, nem nunca 
ordenou. [...] Cristo intensificou o significado das declarações 
das Escrituras, mostrando-nos as intenções originais de Deus. 

 
Da mesma forma, Jesus faz referência ao ideal divino em Mateus 19:8; 

―no princípio não era assim‖. Davidson entende que Jesus não está fazendo 

uma referência direta a Gênesis 2, mas ao que está implícito no próprio texto 

de Deuteronômio 24:4. Uma vez que a mulher foi levada ao ato de adultério, ao 

ser mandada embora pelo seu marido. 

 

Ao apontar os fariseus para longe da ―concessão‖ divina em 
Deuteronômio 24:1-3 ao ideal de Deus ―desde o princípio‖ (Mt 
19: 8), implícito em Deuteronômio 24:4, Jesus não estava 
mudando arbitrariamente a lei do Deuteronômio para o ideal 
edênico, mas apontando para o desígnio divino já implícito em 
Deuteronômio 24 (DAVIDSON, 2011, p. 4). 
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Embora os evangelhos em seus relatos nem sempre sigam ordem 

cronológica as palavras de Jesus, nesta passagem antecedem 

cronologicamente o texto de Mateus 19:1-9, onde é tratado o mesmo assunto. 

Como se refere Mueller (2007, p. 26): ―Cronologicamente, Mateus 5:31-32 vem 

primeiro. Este texto pertence ao Sermão da Montanha. [...] O local é a Galileia 

e as passagens paralelas de Marcos e Lucas pertencem ao ministério de Jesus 

na Pereia.‖  

Analisando o divórcio à luz do deste texto Evans (1997, p. 36) faz a 

seguinte declaração a respeito da atitude do marido de repudiar sua mulher. ―A 

mulher divorciada comete adultério. Mas em Mateus 5 ela não é censurada. O 

marido é censurado por lançá-la naquela situação. Assim ele faz que ela 

cometa adultério.‖ 

Uma leitura cuidadosa do texto de Mateus 5:32 demonstra que Jesus 

está responsabilizando o marido pelo divórcio, em caso da esposa se tornar 

adúltera, atribuindo-lhe culpa. Outro autor, em sua análise a respeito de Mateus 

5:32, declara: 

 
O argumento em Mateus 5:32, focaliza a esposa e parece ser o 
seguinte: se você se divorciar de sua esposa e ela não tiver 
cometido fornicação, forçando-a indiretamente a se casar 
novamente, ela se torna uma adúltera, porque o primeiro 
casamento ainda é válido. Uma leitura alternativa seria: Ao se 
divorciar de sua esposa, você a estigmatiza como adúltera‖ 
(MUELLER, 2018, p. 6). 

 
―Em Mateus 5:32, Jesus usa porneia como a única razão legítima para o 

divórcio‖ (MUELLER, 2018, p. 6). Porém, em Mateus 19:9, demonstra que 

neste caso, Jesus se concentra na atitude ativa do marido: 

 
O argumento em Mateus 19:9 concentra-se no marido: um 
homem que se divorcia e se casa de novo, enquanto sua 
esposa não estava envolvida em fornicação, comete adultério‖ 
(MUELLER, 2018, p. 6). 

 
Em sua análise textual de Mateus 5:28-32, o mesmo autor declara que, 

para Jesus, 
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o divórcio não é uma opção (Mt 5:32). O casamento é uma 
união vitalícia que nem mesmo o divórcio pode dissolver. Quem 
se divorcia de sua esposa é responsável pelo adultério que ela 
vai cometer – provavelmente, contraindo novo matrimônio – e 
ele próprio se torna adúltero. Lavrar um termo de divórcio não 
exime o marido de sua responsabilidade. Mesmo que ele tente 
se livrar da mulher pelo divórcio, ainda assim continua ligado a 
ela perante Deus [...] um divórcio ilegítimo, que não se baseia 
em porneia, torna o marido responsável pelo adultério da 
esposa (MUELLER, 2015, p. 253, grifos nossos). 

 
Podemos concluir diante do acima exposto que, embora possa haver 

uma separação, sem que tenha havido porneia por parte do cônjuge, não 

configura adultério, mas considerado o raciocínio de Mateus 5:32 onde o 

repudiado fica exposto ao adultério, aquele que repudiou também assume a 

responsabilidade por tal exposição.  

Com base em Mateus 5:32 e 19:9, quatro pessoas podem ficar expostas 

ao pecado de adultério, em caso de separação ou divórcio, embora não 

concomitantemente. 

 

                             Qualquer que repudiar (Mt 5:32; 19:9) 

Mt 5:32 - Eu, porém, vos digo que 

qualquer que repudiar sua mulher, a 

não ser por causa de fornicação,  

a) faz que ela cometa adultério,  

b) e qualquer que se casar com a 

repudiada comete adultério. 

a) a repudiada por se casar. 

b) aquele que se casar com a 

repudiada. 

Mateus 19:9 - Eu vos digo, porém, 

que qualquer que repudiar sua 

mulher, não sendo por causa de 

fornicação, e  

a) se casar com outra, b) comete 

adultério; e o que se casar com a 

repudiada também comete adultério. 

a) casar-se com outra, comete 

adultério. 

b) aquela com a qual se casar 

(implicitamente mencionada) 

 

O homem que abandona sua esposa e casa com outra se torna adúltero, 

bem como a que com ele se casar (Mt 19:9); a mulher que repudiada pelo 



182 
 

esposo contrai novo matrimonio também se torna adúltera (Mt 5:32); e o 

homem que se casa com a repudiada também se torna adúltero (Mt 5:32). 

Neste conceito colocado por Jesus, se estabelece que todas as pessoas estão 

sob o risco de caírem em pecado, (à exceção de um novo casamento derivado 

de porneia).  

Ao Jesus usar termos diferentes em sua antítese sobre a quebra do 

sétimo mandamento, moicheuo (v. 28) e porneia (v. 32), estaria distinguindo 

daquilo que era apenas mental e não incorreria na atitude da igreja, daquilo 

que era físico, visível e notório e que autorizaria ao divórcio. ―No segundo caso, 

que envolve uma má conduta observável dos crentes, é responsabilidade da 

igreja intervir (1Co 5:12-13), em conformidade com a instrução do Senhor (Mt 

18:18-20). (MUELLER, 2015, p. 252). 

Em Deuteronômio 24:1-4, a mulher repudiada, não recebia penalidade. 

Porém, este texto não deixa de mencionar que ao ter novo marido a mulher se 

contaminava, semelhantemente a outros pecados citados no Pentateuco (Lv 

18:20, 23, 29; Nm 5:13-14, 20, 28-29). Neste sentido, Jesus esclarece em 

Mateus 5:32 que Deuteronômio 24:1 se relaciona diretamente ao sétimo 

mandamento.  

Ao se referir ao fato de a mulher repudiada contrair novo 

relacionamento, Jesus não usa o termo contaminar; mas adultério (Mt 5:32; gr. 

moicheuo), que também está em Mateus 5:27, e que de forma direta, equivale 

ao que está no sétimo mandamento em Êxodo 20:14 (hb. na‟af). Jesus 

intencionalmente estaria trocando contaminar por adultério, para dar outro 

significado ou esclarecer que tinham o mesmo significado? 

 O fato de que aquele que se unir com a repudiada ―comete adultério” 

(Mt 5:32) reforça a ideia de que a mulher estaria de fato cometendo um 

pecado, uma vez que os termos, moicheuo usado para ela e moichatai para 

ele, tem a mesma origem, moichos.  

Sendo assim, embora o primeiro marido fosse responsabilizado por 

repudiá-la, (aplouo), porque ―a expõe a tornar-se adúltera‖, a repudiada, 

portanto, ao assumir um novo relacionamento seria considerada adúltera, 

assumindo de moto próprio tal posição? bem como, quem com ela se casasse? 

Se a interpretação de Jesus acerca de Deuteronômio 24:1-4, estiver 

culpando o que repudiou (diretamente), quanto a repudiada (indiretamente), por 
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tornar-se adúltera, ao contrair novo casamento, bem como, aquele que com ela 

firmou novo relacionamento, o conceito por trás das palavras de Cristo parece 

óbvio; a relação conjugal, prioritariamente deve permanecer intacta.  

Neste aspecto, haveria um fato a considerar, se Mateus 5:31,32, está 

em consonância com Deuteronômio 24:4, poderia o repúdio sem base em 

porneia, receber algum tipo de reprimenda eclesiástica? Poderia ser 

considerado algo errado? Que tipo de dosimetria se usaria? Poderia ser 

considerado, tão grave quanto o adultério em si, sendo que tal atitude induziria 

a outra parte ao pecado? Ou mesmo ser responsabilizado por tal pecado? Com 

base no estudo acima, esta probabilidade deve ser considerada. 

A respeito de Mateus 19:1-12, Mueller (2007, p. 31) apresenta um 

esboço de sua estrutura: 

1. Local da narrativa (v. 1-2). 

2. Diálogo de Jesus com os fariseus (v. 3-9). 

[Cena 1] 

a. Primeira pergunta dos fariseus (v. 3). 

b. Primeira resposta de Jesus (v. 4-6). 

c. Segunda pergunta dos fariseus (v. 7). 

[Cena 2] 

d. Segunda resposta de Jesus [v. 8-9]. 

3. Diálogo de Jesus com os discípulos (v. 10-12). 

[Cena 3] 

a. Primeira pergunta dos discípulos (v. 10). 

b. Terceira resposta de Jesus (v. 11-12). 

Mueller (2015, p. 244-298) ainda destaca na interpretação de Mateus 

19:1-12 a indissolubilidade do casamento e o fato de Jesus principalmente 

dirigir suas palavras no sentido de evitar o divórcio, muito mais do que estar 

relacionado a esclarecer quando o homem pode ou não se divorciar ou 

repudiar sua esposa. A convicção de permanência do casamento estabelecido 

no Éden (Gn 2:24) é superior a Deuteronômio 24:1-4, onde ―por causa da 

dureza do coração do homem‖, Deus tolerou o divórcio, regulamentando-o de 

alguma forma. Com base neste pressuposto, a respeito de Mateus 19:1-12, 

Mueller (2015, p. 244-298) diz: 
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[...] neste contexto significa ―repudiar‖ ou ―divorciar-se‖. A 
palavra que se encontra também em Mateus 19:7-9 é usada 
duas vezes pelos fariseus e duas vezes por Jesus, mas em sua 
segunda resposta. Em sua primeira resposta, Cristo emprega o 
termo chorizo (Mt 19:6) para expressar o conceito de divórcio. 
Ele não hesita em dizer não a essa possibilidade. Em Mateus 
19:6, não se específica nenhuma exceção; por sua vez, no v. 9 
é mencionada uma única exceção possível (MUELLER, 2015, 
p. 258, grifos nossos). 

 
 A fim de reforçar no diálogo de Jesus com os fariseus sua 

declaração imperativa contrária ao divórcio, Mueller (2015, p. 259) apresenta a 

seguinte tabela:  

 

Pergunta: Não tendes lido? (v. 4a) 

                 Citação de Gênesis 1:27 (v. 4b) 

                 Citação de Gênesis 2:24 (v. 5) 

Declaração: Os dois são uma só carne (v. 6a) 

Imperativo: Não divorcie (v. 6b) 

 

Sua ênfase baseia-se no fato de Jesus pelo menos duas vezes 

mencionar que ambos se tornam uma só carne (19:5b, -6a). ―Em sua primeira 

resposta [v. 4-6], Jesus usa um imperativo sob a forma de proibição. A 

mensagem é: o casamento é indissolúvel. O divórcio não é uma opção‖ 

(MUELLER, 2015, p. 262). 

Mueller destaca o fato de que, ao Jesus trazer a memória o fato do 

homem e a mulher se tornarem uma só carne, também está rejeitando tanto a 

poligamia quanto o homossexualismo; ao mesmo tempo em que expressa 

igualdade entre homem e mulher pela culpa por quebrarem o voto conjugal, 

tornando-se ambos adúlteros, não apenas a mulher. Sendo que para o judeu 

apenas a mulher que casada era considerada adúltera coabitando com outro 

homem; por outro lado o homem podia ter relações com quantas mulheres 

quisesse conquanto que não fossem casadas, neste caso ele não seria 

considerado adúltero. A poligamia ainda era aceita nos dias de Jesus 

(MUELLER, 2018, p. 261). 

Na primeira parte do diálogo com os fariseus, Jesus demonstra que o 

homem não deveria mandar embora sua esposa. ―Jesus queria enfatizar que o 
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casamento é vitalício e sentiu que isso era muito mais importante do que 

discutir sobre os motivos permitidos para o divórcio‖ (INSTONE-BREWER, 

2002b, p. 133). 

Diante da discussão sobre o que disse Moisés, ao permitir o divórcio, Ele 

demonstra que somente por porneia (cláusula de exceção), o homem estaria 

autorizado a desfazer seu casamento, caso contrário ele (também), seria 

considerado adúltero. 

 
Quando Jesus encerra a segunda cena, ao dizer: ―Eu, porém 
vos digo‖, Jesus garante que quem repudiar sua mulher 
(apoluo), comete adultério a menos que aplique a cláusula de 
exceção, estava demonstrando outra vez que o casamento tem 
caráter permanente. Em Mateus 19:6 Jesus negou 
categoricamente o divórcio. Em Mateus 19:9, Ele acrescenta 
que, se alguém se divorcia comete adultério ao contrair novas 
núpcias, obviamente por ainda estar casada. [...] Jesus permite 
um único motivo para o divórcio: o adultério (porneia), [...] Essa 
é a resposta à parte introdutória da pergunta dos fariseus. É 
possível se divorciar por qualquer motivo? Não. O divórcio 
contradiz o plano da criação e a vontade de Deus, que uniu 
marido e mulher (MUELLER, 2015, p. 264-265, grifos nossos). 

 
Disto, podemos depreender que se Jesus desfez o pensamento de que 

a poligamia e a homossexualidade deveriam ser toleradas, ainda mais, o 

divórcio ilegítimo, sendo este o tema (repúdio por qualquer motivo) tratado 

entre Jesus e os fariseus. A resposta de Jesus aos motivos para o divórcio, foi 

direcionada a fim de sustentar a indissolubilidade do casamento, uma vez que 

o homem deveria ―deixar pai e mãe‖, se ―unir a sua esposa‖ e ―se tornar uma 

só carne‖. ―Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem‖. 

Quando os fariseus perguntam, por quais motivos? Jesus responde: 

Vocês não devem se separar. Jesus ao mencionar ―o que Deus ajuntou, não 

chorizo o homem‖, em Mateus 19:6, estava tratando de o direito legal judaico 

do marido divorciar-se de sua esposa (HILL, 2012). 

Outro autor, ao se referir à pergunta feita pelos fariseus texto de Mateus 

19, assim define a questão: 
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É certo que tinham em mente um casamento judeu; mas Jesus 
responde como uma questão humana, universal. Leva-os à 
criação do primeiro casal. [...] O casamento não é um pacto 
entre um homem e uma mulher. É a união de um homem e 
uma mulher para cumprir o que Deus projetou e ordenou a 
todos os seres humanos. Eles se escolheram para essa 
unidade, mas quem produz é Deus. ―O que Deus ajuntou‖, 
disse Jesus, ―não o separe o homem.‖ A pergunta foi: É 
permitido o divórcio? Resposta clara: Não (VELOSO, 2006, p. 
241). 

 
E ainda declara: ―Por causa da dureza do vosso coração‖, disse-lhes 

Jesus. Por trás desta autorização [Dt 24:1-4], não está Deus, nem Moisés. Os 

verdadeiros causadores dela são vocês‖ (VELOSO, 2006, p. 241). 

Nas palavras de outro autor: 

 

Se Deus une duas pessoas, então segue que Deus foi aquele 
que ordenou os casamentos em primeiro lugar (o que muitos 
dos rabinos acreditavam), então Jesus está basicamente 
dizendo a eles para parar de lutar contra Deus, tentando 
desculpar o divórcio. ―As palavras de Jesus estabelecem uma 
antítese entre Deus como aquele que une e o homem casado 
como aquele que muitas vezes [...] separa (WINGERD, 2015), 
p. 9). 

 
Não houvesse um segundo questionamento, quer por parte dos fariseus 

(Mt. 19:7), quer por parte dos discípulos (Mc 10:10), a resposta de Jesus a 

pergunta inicial seria simplesmente, ―não separe‖ (Mt 19:6; Mc 10:9), e toda a 

questão estaria resolvida.  

 

Argumentando que Moisés ―ordenou‖ o divórcio por adultério, 
eles não deixaram espaço para Jesus dizer que uma pessoa 
piedosa poderia evitar o divórcio. Jesus respondeu que Moisés 
não "ordenou" o divórcio, mas ele "permitiu". A implicação é 
que, mesmo em um caso de adultério, o divórcio não é 
obrigatório (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 135). 

 
Jesus desfaz a ideia de que a poligamia é algo instituído e aprovado por 

Deus, pois com base em Gênesis a poligamia foi uma instituição humana (DU 

PREEZ, 1993). Com base neste mesmo versículo, pode-se presumir que o 

divórcio possui a mesma matriz e Jesus o rejeita, convocando seus ouvintes a 

intenção inicial de Deus na criação em relação ao casamento. 
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3.9.2. A cláusula de exceção 

Nos ensinamentos de Cristo a respeito do divórcio, apenas no 

Evangelho de Mateus encontramos Jesus admitindo uma exceção:  

―Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso 

de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e aquele que se casar 

com a repudiada comete adultério‖ (Mt 5:32). 

―Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa 

de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra comete adultério [e o que se 

casar com a repudiada comete adultério]‖ (Mt 19:9). 

Sobre isto, escreveu Veloso (2006, p. 85): ―Os judeus se divorciavam por 

qualquer motivo criando as condições sociais que ocultavam o adultério no 

divórcio.‖ O autor acrescenta: 

 

―Jesus declarou, ―que no divórcio há um engano.‖ Podem 
divorciar-se, mas não por qualquer causa, ―exceto em caso de 
relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; [...]. Isso 
também se aplica ao que dá carta de divórcio (Mt 19:9)‖ 
(VELOSO, 2006, p. 85). 

 
A respeito da cláusula de exceção escreveu outro autor: 

 
Jesus permite sua dissolução apenas no caso de porneia por 
parte do cônjuge (Mt 5: 31–32; 19: 3, 8, 9). [...] A cláusula de 
exceção de Jesus é mais rígida que Shammai e Hillel, incluindo 
apenas porneia (relação sexual ilícita) como base legítima para 
o divórcio (DAVIDSON, 2011, p. 3). 

 
O autor continua: 

 
Esta cláusula de exceção é mais rigorosa do que os 
argumentos para o divórcio apresentados em Deuteronômio 
24:1. Sua exceção como fundamento para o divórcio é porneia, 
que não é o equivalente exato do erwat dabar de Deuteronômio 
24:1. O termo porneia tem um foco muito mais restrito, 
referindo-se exclusivamente a relações sexuais ilícitas, que na 
lei mosaica determinava para o ofensor ser ―separado‖ do povo 
de Deus (Lv 18:29) (DAVIDSON, 2007, p. 655). 

 
Outro autor assim se refere à cláusula de exceção: 
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Jesus diz que, embora Moisés permitisse o divórcio por 
exposição indecente sem relações sexuais ilícitas, ele só 
permite o divórcio se relações sexuais ilícitas ocorrerem 
(GANE, 2001, p. 47-48). 

 
Outro autor assim se refere:  

 
Se é verdade que naquela época o divórcio por adultério era 
exigido. [...] O que Jesus está tentando mostrar é que a única 
exceção à permanência do casamento é imoralidade sexual; se 
a imoralidade sexual não estiver presente, não há razão para 
se divorciar (WINGERD, 2015, p. 15). 

 
A respeito da cláusula de exceção, Mueller (2015, p. 254) entende que 

apesar de Jesus a introduzir, Ele não exige o divórcio quando ela se faz 

presente. Neste sentido, parece admitir que o ponto central do ensinamento de 

Jesus, é que o casamento é indissolúvel, reforçando o princípio estabelecido 

no Éden.  

Analisando Mateus 19:9, Mueller informa que: 

 
O elemento principal da frase em Mateus 19:9 é ―comete 
adultério‖. Essa sentença vem precedida de uma oração 
subordinada com dois verbos e dois objetos. ―Quem repudiar 
sua mulher‖ e ―se casar com outra‖. O divórcio (1) e o novo 
casamento (2) são adultério (3). Pode-se supor com isso que a 
cláusula de exceção encontrada entre (1) e (2) se refira tanto 
ao divórcio quanto ao novo casamento. Visto que a discussão 
com os fariseus tinha como tema principal o divórcio, é 
compreensível que a cláusula de exceção venha logo após a 
“quem repudiar sua mulher”, em vez de no fim da oração 
subordinada. [...] Um divórcio lícito permite um novo casamento 
legítimo (MUELLER, 2015, p. 265-266, (grifos nossos). 

 
Com base nesta interpretação, uma leitura alternativa seria: ―Só por 

fornicação você poderia separar-se de sua esposa e daí casar-se com outra.‖ A 

intenção inicial de Jesus, não era definir qual ou quais os motivos dariam ao 

homem o direito de casar-se novamente, mas reiterada a vitaliciedade 

conjugal, admitindo que só se pode repudiar a esposa se ela cometer 

fornicação (porneia) e então licitamente poderia se casar com outra.  

A cláusula de exceção está intimamente e inicialmente ligada a resposta 

ao direito de divorciar-se ou não, embora este não fosse o foco inicial dos 

fariseus, uma vez que eles entendiam que era permitido repudiar a esposa. Os 

fariseus perguntam os motivos e Jesus declara, com base no ensinamento 
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edênico, que não se deve se separar, uma vez que ambos deixaram pai e mãe 

para se unirem. 

Jesus poderia então estar dizendo: ―Você não deve se separar (gr. 

chorizo) a não ser por porneia‖ em vez de dizer: ―Se você se divorciar e se 

casar com outra a não ser por porneia comete adultério.‖ Reitera: 

 

Sendo que a discussão com os fariseus estava tratando 
primeiramente do divórcio, é compreensível que a cláusula de 
exceção siga diretamente a frase ―se divorcia de sua mulher‖ 
em vez de ir ao fim da cláusula subordinada (MUELLER, 2007, 
p. 36). 

 
Esta mesma resposta de Jesus ao citar ―casar-se com outra‖ (v. 9), 

demonstra que Jesus entendeu que no ato de ―repudiar‖ estaria implícito o 

direito de casar-se com outra mulher. Neste ponto, é necessário mencionar que 

a expressão porneia esteja relacionada com o direito a um novo casamento, já 

que sem a mesma o casamento com outra pessoa era considerado por Jesus 

como adultério. ―Jesus admite a possibilidade de divórcio mediante adultério 

(Mt 19:9)‖ (KÍS; MUELLER, 2015, p. 314). 

Outro autor entende que a introdução da cláusula de exceção tratava do 

ao direito de divorciar-se inicialmente. O repúdio por si trazia uma condenação. 

Laney (apud LANEY; HETH et al., 1990, p. 32) entende que: 

 
A frase ―não separe o homem‖ (Mt 19:6) é um presente do 
imperativo de proibição que demanda a cessação de alguma 
coisa em processo (neste caso, o divórcio). A última frase do 
verso 6 poderia ser parafraseada ―pare de separar uma união 
que está permanentemente unida‖.  
 

E ainda: ―Os fariseus entenderam claramente Jesus estar ensinando um 

‗não divórcio‘ e procuraram desafiar seu ponto de vista com base em 

Deuteronômio 24:1-4‖ (LANEY; HETH, et al., 1990, p. 33). 

Ainda, outro autor, assim se refere à diferença de narrativas entre 

Marcos onde não consta a cláusula de exceção e Mateus e conclui 

assegurando que não há base para o divórcio sem o pecado de adultério 

(porneia) estar envolvido, uma vez que ao ofensor estaria decretada a pena 

capital e que o Senhor Jesus tinha consciência disto, conforme João 8: 
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Quando reconhecemos que a narrativa de Marcos não toma 
conhecimento do caso de adultério, mas apenas dos outros 
motivos e inadequados para o divórcio, a aparente contradição 
entre Mateus e Marcos deixam de existir. O que está implícito 
em Marcos é explicitado em Mateus. Ambos os evangelhos, 
portanto, ensinam que o casamento é indissolúvel para todas 
as ofensas que não sejam o adultério. [...] impossível 
interpretar mal as simples palavras de Cristo, como declaradas 
em Marcos, quando foram proferidas, enquanto a inflição da lei 
a adúltera e ao amante não fora revogada. Mas, como 
sabemos, essa lei foi revogada alguns anos depois (CHARLES, 
1921, p. 21-22, grifos nossos). 

 
A ausência da cláusula de exceção em Marcos e Lucas é assim 

explicada: 

 
O fundamento de Jesus para o divórcio era o equivalente 
àquelas práticas que, no Antigo Testamento, exigiam a pena de 
morte (Lv 18; 20). Portanto, pode-se afirmar que a cláusula de 
exceção de Jesus em Mateus não contradiz a falta dessa 
cláusula nos outros evangelhos sinópticos.  
Marcos 10:11-12 e Lucas 16:18 não possuem a cláusula de 
exceção, presumivelmente porque essa exceção foi assumida 
(através da pena de morte que de fato dissolveu o casamento) 
na lei do AT.  
Mateus tem a cláusula de exceção para preservar o significado 
das palavras de Jesus em um cenário em que a pena de morte 
para porneia não estava mais em vigor (a pena de morte por 
adultério foi abolida por volta de 30 d. C., de acordo com o 
Talmude Babilônico, b. Sinédrio 41a20 (DAVIDSON, 2011, p. 4). 

 
Neste sentido, Charles (1921) se refere à aparente contradição entre 

Mateus e Marcos, pela falta da cláusula de exceção no Evangelho de Marcos, 

acreditando que Marcos tratava de questões menores do que o adultério, para 

a dissolução do vínculo matrimonial, uma vez que a pena de morte já teria 

resolvido a questão além do fato, que o próprio Salvador admitiu a existência 

da execução do transgressor no Evangelho de João (capítulo 8). E ainda 

informa que Mateus adiciona a cláusula de exceção para aqueles que em 

contato com o ensinamento de Cristo, posteriormente a ab-rogação da 

execução da pena capital, pudessem entender que para Jesus divórcio estava 

impedido em toda e qualquer situação.  

Todavia, Instone-Brewer (2002b), por sua vez, entende que a omissão 

em Marcos está relacionada ao contexto evangelístico do livro, ao passo que 

                                            
20

 https://www.sefaria.org/Sanhedrin.41a?lang=bi. 
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Mateus está focado nas tradições judaicas, conforme defendidas por Shammai 

e Hillel (CHARLES, 1921, p. 19-23). 

Conforme menciona outro autor, Jesus não apenas vinculou a 

indissolubilidade do casamento a Gênesis 2:24, mas ao sétimo mandamento, 

onde o cônjuge, só está livre para o divórcio e o novo casamento se houver 

quebra do sétimo mandamento (Êx 20:14): 

 
A resposta de Jesus, então, às perguntas dos fariseus 
demonstra que é perfeitamente possível que um homem se 
divorcie de sua esposa, desde que Êxodo 20:14 tenha sido 
quebrado por ela. Se uma esposa não era casta, o caráter 
intrínseco de seu compromisso conjugal já estava quebrado. 
Afastar tal esposa não a adulteraria, pois ela já adulterara. 
Afastar uma esposa por qualquer outro motivo seria uma 
violação clara do caráter intrínseco do casamento constituiria 
adultério se ele se casasse novamente (OSBURN, 1981, p. 
202, grifos nossos). 

 

Ainda tratando sobre este aspecto, Jones (2002, p. 28) acrescenta:  

 
A exceção que Jesus deu ao divórcio em Mateus 19 foi uma 
exceção consistente com a lei do AT. [...] Como o adultério não 
estava mais sendo tratado como um crime capital, Jesus 
reconheceu que o adultério violava o convênio do casamento e, 
portanto, permitia que o cônjuge inocente se divorciasse e se 
casasse novamente sem pecar. Mas Cristo afirmou que 
qualquer outro motivo para o divórcio faria com que os 
cônjuges divorciados se tornassem adúlteros quando se 
casassem novamente (Mt 19:9).  

 
Dentre as possibilidades de leitura da cláusula de exceção, é 

notadamente relevante a interpretação fornecida por outro autor: 
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O final do versículo 9 reforça a declaração anterior. [...] A leitura 
típica é traduzida como ―[quem se divorciar de sua esposa] não 
por imoralidade sexual e se casar com outra, comete adultério‖ 
uma segunda leitura é traduzida, ―[quem quer que se divorcie 
de sua esposa], exceto por motivo de imoralidade sexual, a faz 
cometer adultério‖ uma terceira leitura é traduzida: ―[todo 
aquele que se divorciar de sua esposa], exceto por motivo de 
imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério.‖ 
Qual é o original? 
A segunda leitura muito provavelmente vem direto de Mateus 
5:32, ―onde o texto é firme‖. A terceira leitura tenta combinar 
Marcos 10:11 e 5:32 - uma discussão anterior do assunto - 
portanto, também é improvável. O texto original proposto é o 
que está traduzido, ―aquele que se divorciar de sua mulher não 
por imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério‖ 
[primeira leitura]. 
Há uma correlação interessante quando isso é comparado com 
Mateus 5:32. Lá, ele explica que um homem que se divorcia de 
sua esposa não por imoralidade sexual faz com que ela cometa 
adultério se ela se casar novamente, o que dá aos homens a 
responsabilidade de amar suas esposas e não se divorciar 
delas por motivos mesquinhos. Jesus coloca a culpa da mulher 
no homem. Existem dois focos diferentes que Jesus está 
tentando alcançar entre 5:32 e 19:9. Em 19:9, Jesus está 
falando apenas sobre a culpa do homem se ele se casar 
novamente após um divórcio ilegal. “Quando uma pessoa 
casada se envolve em porneia, Jesus diz, 'então' a dureza de 
coração entra em cena novamente e, o casamento tendo sido 
irreparavelmente destruído, o divórcio é permitido.” Se a 
esposa de um homem (ou um homem, ele mesmo), não é 
culpado de imoralidade, então o divórcio e o novo casamento 
perpetuam o adultério, mas se a esposa de um homem (ou o 
próprio homem) for culpado de imoralidade, a pessoa inocente 
deve ser livre para se casar novamente (WINGERD, 2015, p. 
16, grifos nossos). 

 
O Comentário Bíblico Adventista assim se expressa a respeito de 

Mateus 19:9: 

 
A única mudança feita para acomodar a lei do casamento 
original a um mundo caído é que a violação do contrato de 
casamento por falta de castidade pode constituir uma base 
legal para a dissolução da união. Caso contrário a união não 
pode ser legalmente quebrada (NICHOL, 2013, p. 480, grifos 
nossos). 

 
Este mesmo comentário aborda a possibilidade de divórcio e novo 

casamento; quanto à possibilidade de divórcio, assim descreve: ―[...] Sob a lei 

cristã, aqui estabelecida por Cristo, o divórcio não é obrigatório, mas permitido‖ 

(NICHOL, 2013, p. 481). Quanto ao novo casamento assim menciona:  



193 
 

 

Aqui [Mt 19:9] e na discussão paralela de Jesus (Mt 5:32) 
parece estar implícito, embora não declarado especificamente, 
que a parte inocente em um divórcio tem a liberdade de se 
casar novamente. Esse tem sido o entendimento da grande 
maioria dos comentaristas ao longo dos anos (NICHOL, 2013, 
p. 481). 

 
―A lei era mais específica sobre o novo casamento, observando que 

tomar uma segunda esposa enquanto a primeira ainda estava viva era 

fornicação‖ (TISCHLER, 2006, p. 174). 

 

Mateus 5:31 5:32 5:32 5:32 19:3 19:6 19:9a 19:9 

Termos/ 
Versões 

apoluse apoluon porneias apoluo apolusai chorizeto Apolüse Porneia 

ARA Repudiar Rapudiar Relações 
sexuais 
ilícitas 

Repudiada Repudiar Separe Repudiar Relações 
sexuais 
ilícitas 

ARC Deixar Repudiar Prostituição Repudiada Repudiar Separe Repudiar Prostituição 

BJ Repudiar Repudia Fornicação Repudiada Repudiar Separe Repudiar Fornicação 

NVI Divorciar Divorciar Imoralidade 
sexual 

Divorciada Divorciar Separe Divorciar Imoralidade 
sexual 

BLH Separar Separar Adultério Com ela Divorciar Separe Separar Adultério 

TNM Divorciar Divorciar Fornicação Divorciada Divorcie Separe Divorciar Fornicação 

Loyola Divorciar Divorciar União ilegal Com ela Divorciar Separe Divorcia União ilegal 

 

Outrossim, embora possa haver diferentes interpretações com respeito a 

cláusula de exceção ou quanto a ela ter sido ou não pronunciada por Jesus, 

este pesquisador não encontrou nenhum autor que questionasse a tanto a 

autenticidade, quanto a validade da expressão de Cristo, ―não separe‖ (Mt 

19:6). 

A respeito da indissolubilidade do casamento, bem como o entendimento 

acerca da opção de dissolução conjugal, o Tratado de Teologia Adventista do 

Sétimo Dia assim descreve:  

 
A única base para o divórcio é o adultério – tradicionalmente a 
consumação do ato sexual de um cônjuge com outro que não 
seja o parceiro de matrimônio. [...] o divórcio com base em 
porneia é tolerado, mas não ordenado (ROCK, 2011, p. 817-
818, grifos nossos). 
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3.9.3. O novo casamento 

Quando os fariseus perguntam a Jesus se é permitido ao homem apoluo 

(expulsar) a mulher por qualquer motivo, estaria implícito o direito a um novo 

casamento? Jesus demonstra que poderia estar implícito quando diz que 

―aquele que apoluo sua esposa e se casa com outra comete adultério‖, se 

estiver implícito Jesus previne o novo casamento que resultaria em adultério, 

ao dizer ―me chorizeto‖, se não estiver implícito Jesus previne a prática do 

adultério ou da porneia, dizendo ―não separe‖.  

A separação, quer com um objetivo específico de novo matrimônio quer 

arriscando-se a cometer adultério ao ficar só, não tendo o cônjuge cometido 

porneia, parece estar sendo inibida nas palavras de Jesus ou mesmo proibida, 

para aquele que um dia fez um voto conjugal, e deveria honrá-lo. Em ambas as 

possibilidades há apenas uma recomendação de Jesus: ―não separe‖. 

Conforme notou Norman (2003, p. 86) a respeito de Mateus 19:9: 

 
O versículo 9 permite o novo casamento sem cometer 
adultério? [...] um divórcio que ocorre por razões de porneia 
também prevê o novo casamento sem cometer adultério. Aos 
olhos de Deus, porneia rompe os laços conjugais. Quem se 
divorcia nesta base pode constituir um novo vínculo 
matrimonial sem cometer adultério contra o primeiro 
casamento. Nessa passagem, Jesus não diz se a pessoa que 
já cometeu porneia é livre para se casar novamente. Eu 
sugeriria que, como a pessoa já se envolveu em atividade 
sexual desviante, já houve adultério contra o cônjuge inocente. 
Se o culpado se casar novamente, então, seu estado como 
adúltero é agravado. O parceiro ―inocente‖ é livre para se casar 
de novo sem medo de cometer adultério.  
 

Derosse (2017, p. 19) admite que se o novo casamento não estivesse 

permitido por Jesus, ele teria que ser mais claro em suas palavras, para seu 

auditório de acordo com o idioma grego, ou admitindo que todo novo 

casamento seria adultério, ou tratar de forma separada incluindo duas 

cláusulas, referindo que o divórcio era autorizado em uma cláusula e o novo 

casamento proibido em outra. Jesus teria que ser menos ambíguo. Uma vez 

que o ―[...] novo casamento após o divórcio era visto como um direito 

fundamental por praticamente todos os judeus na antiguidade (m. Git. 9: 3)‖.  

A respeito da possibilidade de novo casamento após um divórcio 

causado por porneia, escreveu Mueller (2007, p. 36): ―A cláusula de exceção 
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faz pouco sentido se o cônjuge que não tivesse sido envolvido em porneia não 

tivesse o direito de casar-se de novo. Um divórcio legítimo permite um 

casamento legítimo.‖ E admite: ―Porque no tempo de Jesus, bem como durante 

os tempos do Antigo Testamento o novo casamento depois de um divórcio era 

possível, poder-se-ia esperar uma situação semelhante para o NT‖ (MUELLER, 

2007, p. 36-37). 

Em não havendo porneia a cláusula de exceção, parece demonstrar 

duas situações: a primeira, de forma explícita ―não separe‖ (Mt 19:6; 1 Co 

7:10); a segunda, de forma implícita, (não se case de novo), ―casar com outra, 

comete adultério‖ (Mt 19:9). Certamente a obediência à primeira, torna 

desnecessária a segunda, porém a desobediência à primeira (o que é sugerido 

pelos fariseus Mt 19:3), implica na obediência a segunda. (Mc 10:11; Lc 16:18; 

Mt 5:32; Rm 7:3; 1Co 7:11, 39), ou seja, não se casar de novo. 

Neste sentido, o Senhor demonstra forte oposição, ao responder ao 

questionamento dos fariseus. ―É lícito ao homem repudiar sua mulher por 

qualquer motivo?‖ (Mt 19:3), ao afirmar, ―portanto, o que Deus ajuntou não o 

separe o homem‖. (Mt 19:6). Mas, se ainda assim, o homem preferia repudiar 

sua esposa, não deveria casar-se com outra mulher. A não ser motivado pela 

cláusula de exceção, ―qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa 

de fornicação, e se casar com outra [...]‖, (Mt 19:9); sendo este o único motivo 

que autorizava descompromisso com a primeira ordem (não separe); e que 

validava a segunda (casar-se novamente). 

Sendo assim, poderia estar implícito nas palavras de Jesus um intervalo 

entre a separação, se a primeira regra não fosse seguida (não separe), e o 

novo casamento. O descumprimento da segunda ordem (não se case), era 

uma consequência da desobediência a primeira ordem, (não separe), 

considerando-se assim, ―a separação‖, seria considerada uma transgressão ao 

mandamento de Cristo no que tange à manutenção da integridade do voto 

matrimonial.  

As duas declarações de Jesus, tanto a respeito da não separação 

quanto do novo casamento, abrigam em si mesmas dois conceitos normativos. 

A primeira, um ideal normativo e a segunda um ideal que embora seja 

normativo, também é facultativo, já que deriva da primeira. 
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A primeira é uma regra estabelecida para ambos os cônjuges, ―não 

separe‖, a segunda no que tange ao direito ao novo casamento, facultativa, 

pois autoriza apenas o cônjuge que foi vítima do pecado de porneia, escolher 

se deseja ou não contrair novo matrimônio. 

 
O divórcio destrói o que Deus uniu e se opõe a sua vontade. 
Em todo caso, se ocorrer um divórcio – exceto por porneia – só 
existe a possibilidade de ficar solteiro ou reconciliar-se com o 
seu cônjuge. Então o novo casamento não é [uma] alternativa. 
Obviamente, o primeiro casamento permanece intacto apesar 
do divórcio. A pessoa que se divorcia por qualquer outro motivo 
que não seja fornicação e casa novamente, comete adultério e 
viola as leis de Deus, que são válidas para todos os tempos. 
Isto também é verdade para alguém que casa com uma pessoa 
divorciada, se essa pessoa não está divorciada por motivo de 
porneia pelo cônjuge (MUELLER, 2007, p. 38). 

 
Ao mesmo tempo que a separação possa ensejar uma futura prática de 

adultério, Jesus não a caracteriza como tal, mas sim, o casar-se novamente, 

uma vez que havendo a separação ―existe a possibilidade de ficar solteiro ou 

reconciliar-se com o seu cônjuge‖ (MUELLER, 2007, p. 38). 

A admissão de uma separação transitória pela prática de apoluo por 

parte do esposo pode ser remediada, se ela for revista, porém se Jesus ao 

usar o termo chorizo, estava se referindo não apenas a prática unilateral do 

marido de enviar sua esposa para fora de casa (expulsar, demitir, repudiar), 

mas estava tratando de um divórcio, o torna inválido, porque este decreta o fim 

do casamento. Sendo assim, o divórcio se torna ineficaz e desnecessário, uma 

vez que não libera aquele que se separou para um novo casamento. 

Jesus estabeleceu como regra para ambos os cônjuges, ―não separe‖ 

(me chorizeto) (Mt 19:6), e condenou a iniciativa unilateral tanto do homem 

(apoluse, Mc 10:11), quanto da mulher (apolusasa, Mc 10:12), de se 

separarem. Sendo que a separação possa ser algo provisório, o divórcio uma 

legalização efetiva da separação, o adultério signifique uma quebra do voto 

matrimonial e o novo casamento do cônjuge culpado dificulte a restauração do 

relacionamento conjugal anterior, parece inevitável assumir, que é somente 

quando cônjuge inocente assume novo casamento que de fato se determina o 

fim da relação matrimonial, rompendo definitivamente, os laços conjugais que 

os uniam (Dt 24:1-4; Mt 19:9), a aliança matrimonial.  
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Se por um lado a cláusula de exceção é um impeditivo para a separação 

(―a não ser por porneia‖; Mt 19:9), por outro lado, sua presença parece indicar a 

liberdade do cônjuge inocente, de repudiar (apoluo, Mt 19:3, 9), o cônjuge 

culpado, ficando livre de seu ―pacto‖ conjugal, (dabaq, Gn 2:24; beriyth, Ml 

2:14), uma vez que Jesus estabeleceu esta condição para que haja direito ao 

apoluo, e por conseguinte intrinsicamente o novo casamento.  

Este novo casamento torna nula a relação anterior, e por consequência 

também, parece livrar o cônjuge adúltero de sua culpa, uma vez, que já não há 

mais possibilidade de reatar a relação conjugal. Sendo assim, tomando-se por 

base (Dt 24:4); onde, por erwat dabar (Dt 24:1), o estabelecimento de uma 

nova relação conjugal, impedia a restauração do voto conjugal anterior, não 

importando o fato de o novo casamento (Dt 24:2 ―saindo de casa for e se casar 

com outro‖), ter sido iniciativa daquele que fora acusado de erwat dabar.  

Por analogia, uma vez que o cônjuge culpado de erwat dabar, tendo 

contraído novo matrimonio, ficava impedido de retornar ao cônjuge anterior, ou 

de ser tomado novamente em compromisso por aquele que o despediu 

(shalah, Dt 24:1), parece irrazoável que o cônjuge ofendido por porneia, tendo 

contraído novo matrimonio, continue ainda assim, mantendo algum 

compromisso com o ex-cônjuge culpado. O vínculo está desfeito.  

O inverso parece ser verdadeiro; ao culpado deve ser facultado o direito 

a assumir novo casamento, sem culpa, após o cônjuge inocente ter contraído 

novas núpcias, fato este, que o impede de voltar ao companheiro anterior, 

estando novamente submisso a lei conjugal (Mc 10:11-12; 1Co 7:10-11), 

forçando-o a ser fiel ao atual cônjuge e impedido de o despedir (apoluo), a não 

ser por porneia.  

Tendo o cônjuge inocente, assumido novo compromisso conjugal, fica 

demonstrada a erradicação do vínculo anterior. ―O divórcio pode ser obtido 

legalmente e as partes divorciadas são tão livres como se o contrato de 

casamento nunca tivesse existido entre elas‖ (WHITE, 1862, p. 160). Como 

escreveu outro autor: 
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Jesus articulou o princípio de que o divórcio estava errado, mas 
seus primeiros seguidores entenderam que poderia haver parte 
inocente no rompimento de um casamento. Mateus mostra que 
a infidelidade do parceiro é um fundamento válido do divórcio e 
que um divórcio válido cancela o vínculo matrimonial, 
permitindo que a parte inocente se case novamente da mesma 
maneira que qualquer pessoa [solteira] pode se casar 
(KEENER, 1991, p. 37, grifos nossos). 

 
O Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia assim trata a respeito 

do novo casamento: ―Casar-se novamente depois de um divórcio biblicamente 

permissível é aceitável. Casar-se de outra maneira seria cometer ‗poligamia em 

série‘ e pecar contra Deus‖ (ROCK, 2000, p. 818). 

 
Status conjugal: 

Casamento 

Atitude conjugal Status bíblico 

Unidos (Mt 19:6) Casados 

Separados (Mt 19:3) Casados 

Divorciados Sem porneia (Mt 

19:9) 

Casados 

Divorciado 

Inocente 

Por porneia (Mt 

19:9) 

Livre para manter 

ou não o 

compromisso 

conjugal 

Direito a novo 

casamento 

Divorciado 

Culpado 

Porneia (Mt 

19:9b) 

Preso ao 

compromisso 

conjugal 

Sem direito a 

novo casamento 

Novo Casamento (subentendido) 

Cônjuge inocente Cônjuge culpado 

Direito adquirido com base em 

porneia (Mt 19:9a) 

Direito adquirido com base no novo 

casamento do cônjuge inocente 

 

A separação não pressupõe o divórcio, mas o divórcio pressupõe uma 

separação prévia (mental, emocional e/ou física). O divórcio não pressupõe 

novo casamento, embora cesse os impedimentos civis legais, para sua 

concretização. 
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Poder-se-ia discutir se o termo chorizo usado em Mateus 19:6, não for 

sinônimo de apoluo, usado em Mateus 19:3, 9 (uma vez que Mateus não usou 

a mesma palavra para proibir para a separação), então Jesus poderia estar 

admitindo que, se o homem apoluo, sua mulher, não deve consolidar isto por 

meio do chorizo. Ou seja, se o homem apoluo sua mulher, não deve avançar a 

ponto de chegar ao chorizo, no sentido de uma separação legal e definitiva 

(divórcio), mas reconciliar; uma vez que não sendo por porneia o homem não 

teria o direito moral de desfazer sua aliança conjugal afim de contrair novas 

núpcias.  

Isto poderia estar implícito, na citação do apóstolo Paulo, quando se 

referiu ao ensinamento do Senhor no que tange a possibilidade de uma 

separação: ―Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher 

não se separe do marido (se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou 

que se reconcilie com seu marido); e que o marido não se aparte de sua 

mulher‖ (1 Co 7:10-11, grifos nossos). 

O ato de repudiar a esposa, só seria considerado adultério segundo 

Jesus se fosse seguido de novo casamento, (aquele que repudiar sua mulher a 

não ser por porneia e se casar com outra comete adultério; Mt 19:9), então, 

podemos simplesmente admitir que independente da palavra chorizo ser ou 

não sinônimo de apoluo, estava facultada uma possibilidade de reconciliação, 

uma vez que entre o apoluo (repudiar) e gameo (casar-se), ―com outra‖ (Mt 

19:9), poderia existir um intervalo, até mesmo durante o tempo que 

eventualmente pudesse se levar para confeccionar um documento oficial de 

divórcio; ou ainda, supor que a repudiada poderia preferir não fazer uso do 

direito ao novo casamento concedido pela carta de divórcio (biblion 

apostasion), neste caso, ensejando uma possibilidade de reconciliação. 

―O novo casamento [ao ofendido] é permitido somente depois de 

consumado o divórcio por causa do adultério‖ (KIS; MUELLER, 2015, p. 314). 

―O novo casamento após o divórcio biblicamente permitido é aceitável‖ (ROCK, 

2000, p. 737). ―O direito de um judeu se casar novamente após o divórcio era o 

direito fundamental comunicado pela certidão de divórcio. Também era visto 

como um direito inegável na lei greco-romana de casamento e divórcio‖ 

(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 192). ―Jesus ficou calado ao permitir o novo 
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casamento após um divórcio válido, universalmente aceito por todos os seus 

ouvintes‖ (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 258). 

Sobre a possibilidade de o culpado de adultério casar-se novamente, o 

autor assim definiu: ―A menos que tenhamos uma crença muito forte na 

natureza indissolúvel do casamento, é errado negar o novo casamento a uma 

parte ‗culpada‘, porque uma pessoa culpada sempre pode pedir perdão a 

Deus‖ (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 259). 

Instone-Brewer (2001) e Sciarabba (2017, p. 142-143) informam que o 

divórcio no contexto judaico e romano do primeiro século, envolvia o 

entendimento de um novo casamento, sendo que a própria redação da carta de 

divórcio judaica mencionava esta alternativa: ―Você está livre para se casar‖. 

(INSTONE-BREWER, 2001), p. 242.  

 

3.9.4. Os discípulos 

A reação dos discípulos pode demonstrar quão distante foi a resposta de 

Jesus das disputas de Hillel e Shammai, com as quais os discípulos estavam 

acostumados, demonstrou que Jesus não estava tomando partido desta ou 

aquela escola. 

 
Apesar da cláusula de exceção, eles compreenderam a 
natureza radical da exigência de Jesus [não divorciar], e se 
sentiram limitados e tolhidos. [...] Assim, fizeram uma sugestão 
radical; se não houvesse maneira de romper o vínculo conjugal, 
então era melhor não se casar (MUELLER, 2015, p. 266-267). 

 
Como decorrência deste diálogo de Jesus com os fariseus e 

posteriormente com os discípulos, Mueller (2015, p. 268, grifos nossos) 

entende que: 

 
Em Mateus 19:1-12, Jesus permite duas alternativas. As 
pessoas podem se casar e receber de Deus o dom benéfico do 
casamento; isso faz parte da ordem divina da criação. No 
entanto, alguém pode optar por ficar sozinho por causa do 
reino dos céus, se ele tiver recebido esta respectiva vocação. 
[...] A ênfase está na indissolubilidade do matrimônio, que é a 
regra, e não a exceção. 

 
O diálogo de Jesus com os discípulos evidenciou mais uma vez sua 

dureza do coração, pois já haviam demonstrado isto em relação às crianças e 
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ao ato de perdoar (Mt 18) e tomaram partido a favor do egoísmo (Mt 19:21-23, 

25, 27). Em outro artigo, o mesmo autor assim descreve a atitude dos 

discípulos, ao receberem o ensino da indissolubilidade conjugal: 

 
Mas até mesmo os discípulos de Jesus têm dificuldade em 
aceitar o ensino de Jesus sobre o matrimônio. Sugerem ficar 
solteiro e não casar se o casamento é indissolúvel (19:10) 
[Mateus] (MUELLER, 2007, p. 29 (grifos nossos). 

 
Neste sentido, Köstenberger e Jones (2004, p. 230), ao tratarem da 

reação dos discípulos, apresentam teorias antagônicas, embora alguns 

entendam que foi motivada pela maneira mais branda com que Jesus tratou as 

ofensas conjugais, até mesmo o adultério (Jo 7:53-8:12), pois, ―[...] enquanto o 

judaísmo contemporâneo exigia o divórcio em caso de imoralidade sexual (cf. 

m. Sotah 5: 1), Jesus meramente permitiu (implicando a necessidade de 

perdão)‖. Para outros a atitude de surpresa dos discípulos seria explicada, por 

Jesus não admitir o término da relação conjugal, sendo assim mais restritivo 

que a própria escola de Shammai, entendimento este, que poderia ser uma 

mera interpretação conjectural. 

 

O fato de o padrão de Jesus em relação ao divórcio ser mais 
alto do que o da escola conservadora de Shammai explicaria 
adequadamente a reação horrorizada dos discípulos aos 
ensinamentos de Jesus em Mateus 19. (KÖSTENBERGER e 
JONES, 2004), p. 230). 

 
Ter o foco na cláusula de exceção e não na regra, talvez demonstre a 

mesma dureza de coração, dos tempos de Moisés, dos fariseus e dos 

discípulos. Ao invés de se concentrar nas bênçãos do casamento alguns 

preferem focar na maneira de escapar do compromisso estabelecido por Deus, 

ao unir homem e mulher. A intervenção humana em uma instituição divina tem 

acarretado dor e sofrimento não somente a cônjuges, mas a filhos, família, 

igreja e sociedade. 

―Embora Jesus, com sua cláusula de exceção, permitisse o divórcio e o 

novo casamento numa situação bem específica, o ponto central de sua 

mensagem é a indissolubilidade do casamento‖ (MUELLER, 2015, p. 266). 

―Seja como for, o divórcio não é permitido, a não ser em caso de adultério 

[porneia]‖ (MUELLER, 2015, p. 268). 
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Sobre a reação dos discípulos referindo-se e ser ―melhor não se casar‖ e 

o que de fato eles estavam preocupados escreveu Mario Veloso (2006, p. 241-

242): 

 
Com essa observação, revelavam a habitual maneira judaica 
de pensar. Sem a solução do divórcio, o casamento é muito 
arriscado. Como vão suportar um casamento com alguém que 
já não querem mais, ou que lhes traz problemas, ou tenha um 
caráter incompatível com o deles? Despedir-se do cônjuge 
nessas condições o expõe ao adultério, porque ficar sozinho 
não é possível.  

 
Sendo assim, em um contexto de uma sociedade permissiva no sentido 

de aceitar o marido encerrar a relação conjugal por qualquer motivo, é possível 

entender a reação dos discípulos, sugerindo que era melhor não se casar, do 

que ficar vinculado a um cônjuge por toda a vida. E ainda que predominasse o 

pensamento da escola de Shammai, que por mais tradicional que fosse 

também autorizava a dissolução conjugal, por motivos menores do que o 

adultério. Jesus parece ser ainda mais restritivo, quando emite apenas uma 

exceção, porneia. 

O fato do homem ao se separar de a esposa tornar-se adúltero ao 

contrair novo casamento parece também ser outro motivo de surpresa para os 

discípulos considerando a interpretação de apenas a mulher ser considerada 

adúltera ao contrair novo casamento. E a resposta de Jesus é tão bem 

estabelecida, que a reação dos discípulos é simplesmente: ―Se é assim a 

condição do homem em relação a mulher, não convém se casar‖ (Mt 19:10). 

Ou seja, não poder despedir a esposa (Mt 19:6) e ainda tornar-se culpado de 

adultério (Mt 19:9), ao contrair novo casamento, seria algo exageradamente 

difícil, para o entendimento dos discípulos, em face das circunstâncias liberais 

em que eles viviam.  

Poderíamos sumarizar os motivos que levaram os discípulos a reagirem 

com espanto, (não apenas um motivo): 1) Jesus disse, ―não separe‖ (Mt 19:6) – 

Os discípulos estavam vivendo em uma sociedade permissiva, em relação ao 

divórcio. 2) Separação, se houver, apenas motivada por porneia (Mt 19:9) – os 

discípulos estavam acostumados a uma interpretação mais abrangente de 

erwat dabar. 3) Comete adultério (Mt 19:9) – os discípulos viviam em uma 
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sociedade polígama, onde o homem só era considerado adúltero se tivesse 

relações sexuais com uma mulher comprometida.  

Vale salientar que a possibilidade de ficar só, é tratada, apenas 

posteriormente com os discípulos (Mt 19:10), e não se refere a condição do 

homem após o divórcio, e sim a solteirice antes do casamento, ―não convém 

casar-se‖. Como retratou outro autor a respeito da reação dos discípulos, "Sem 

divórcio? Isso é loucura! é melhor nunca se casar‖ (WINGERD, 2015, p. 17). 

 

3.9.5. O contexto da declaração de Jesus em Mt 19:9 

Conforme Labosier (1990, p. 125-143), para se definir os motivos que 

fundamentaram o uso da cláusula de exceção na abordagem de Jesus a 

respeito do divórcio, é preciso considerar alguns aspectos: 

 

3.9.5.1. Palestina nos dias de Jesus 

Dentre as possibilidades, segundo Meier (1976, p. 148), aventa, a 

suposição de que o significado apropriado de porneia na cláusula de exceção 

se refira a incesto, e foi inserida pela igreja de Mateus a fim de permitir que as 

uniões incestuosas contraídas antes do batismo fossem retificadas pelo 

divórcio, uma vez que a igreja cristã em seu início era eminentemente judaica, 

e estava recebendo cada vez mais conversos gentios que provavelmente 

estavam envolvidos em casamentos incestuosos. A chave para o argumento de 

Meier é a suposição de que o Sitz im Leben da cláusula de exceção está mais 

naturalmente localizado dentro do contexto da igreja primitiva do que o 

contexto do ministério de Jesus e da Palestina judaica. 

Esta posição também pode tentar explicar o fato de em Marcos 10:12, o 

autor pode ter acrescentado a expressão ―se ela repudiar o marido e se casar 

com outro comete adultério‖, porém mesmo esta expressão pode estar 

vinculada ao divórcio da casa de Herodes, mais especificamente a Herodias. 

 

3.9.5.2. Os escritos de Qumram e Elefantina 

Dois documentos encontrados nas cavernas de Qumram têm chamado a 

atenção de historiadores que procuram encontrar neles alguma base para 
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estabelecer o contexto histórico do entendimento do rompimento do casamento 

no período de Jesus.  

O primeiro deles é o chamado ―Rolo do Templo‖ que na seção 11 QT 

57:17-19 tem a seguinte declaração: "E ele não tomará além da sua, outra 

esposa, pois somente ela [lëbaddâh] estará com ele todos os dias de sua vida; 

e se ela morrer, ele tomará para ele próprio outra (esposa).‖ Esta declaração 

possivelmente referindo-se ao rei é inequívoca ao proibir tanto o divórcio 

quanto o novo casamento, autorizando um novo casamento apenas após a 

morte do cônjuge.  

Esta regra, além de normalmente ser postulada ao rei, poderia ser 

aplicada aos súditos. Fitzmyer (1976, p. 216) entende assim: 

 

Aqui, então, encontramos uma clara proibição do divórcio em 
um texto judaico palestino do primeiro século. É verdade que 
isso pode refletir as ideias dos judeus sectários que formaram a 
comunidade de Qumram, normalmente considerados essênios. 

 
 Outro documento encontrado em Qumram que também trata do 

assunto do divórcio é o chamado Documento de Damasco, também conhecido 

como Cairo Document (CD). O texto em tela é 4:20-21 e 5:8-11: 

 
Coluna IV 
20 Aqueles que correm atrás de charlatães (do charlatão disse 
para si mesmo: ―Ele nunca para de falar‖) caíram aprisionados 
nos laços da luxúria, 21 já que desposaram duas mulheres 
estando as duas vivas, sendo que o início da criação é: 
―Homem e mulher, os criou.‖ 
 
Coluna V  
A profanação 
 6 [...] eles também profanaram o santuário, porque eles 7 não 
guardaram a separação prescrita por lei. Eles negociam com 
aquele que vê seu sangue correr. 8 Eles se casam com a filha 
do irmão e a filha da irmã. No entanto, 9 Moisés disse: “Você 
não deve aproximar-se da irmã de sua mãe, pois ela é carne da 
sua carne” (Lv 18:13). 10 A lei relativa à impureza escrita para 
os homens também é válida para as mulheres. Portanto, se a 
filha do irmão 11 descobre a nudez do irmão de seu pai, ela faz 
algo proibido. 12 Eles mancharam o espírito santo que neles 
há. Eles falarão com linguagem zombeteira dos preceitos do 
Pacto de Deus dizendo: ―Eles não são verdadeiros‖ (JIMÉNEZ; 
BONHOMME, 1976, p. 3). 
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O valor deste documento para o tópico do divórcio está em sua dupla 

definição ou a explicação da ―fornicação‖ ou ―falta de castidade‖ (zanah). Em 

CD 4:20-21 a falta de castidade é tida como alguém "tomando duas esposas 

em sua vida‖. Assim, CD 4:20-21 e ll QTemple 57:17-19 tomadas em conjunto 

sugerem claramente que pelo menos um grupo sectário proibiu o divórcio na 

Palestina do primeiro século.  

Outros pesquisadores discordam desta posição, admitindo que estes 

documentos se refiram apenas à poligamia e não proibição ao divórcio.  

 
Portanto, essa era uma proibição contra a poligamia, e não 
contra o divórcio ou o novo casamento. Desde então, muitos 
fragmentos apareceram, confirmando que a comunidade de 
Qumran aceitou o divórcio e o novo casamento (INSTONE-
BREWER, 2001, p. 110; INSTONE-BREWER, 2018).  

 
A comunidade de Qumran permitiu o divórcio (INSTONE-BREWER, 

2002b, p. 128). ―[...] as chamadas passagens de ‗divórcio‘ em Qumran dizem 

respeito apenas à poligamia, não ao divórcio‖ (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 

147). Ainda segundo Labosier (1990, p. 125-143), a interpretação de Levítico 

18:18 é entendida como uma proibição contra o incesto, especificamente 

contra levar duas irmãs no casamento ao mesmo tempo, sem implicações para 

o tópico do divórcio e novo casamento. No entanto, em Qumran, esse versículo 

foi interpretado como significando não levar qualquer mulher como esposa rival 

a outra. Assim, pelo menos para sua comunidade, Levítico 18:18 foi entendido 

como uma lei contra o divórcio e a poligamia.  

A presença de pelo menos um partido judeu contemporâneo que proibiu 

o divórcio poderia lançar nova luz sobre a questão dos fariseus em Mateus 

19:3: ―Se é lícito ao homem divorciar-se de sua esposa por qualquer causa?‖, 

bem como para a forma da pergunta em Marcos 10: 2, ―É lícito ao homem 

repudiar sua esposa?‖ Em vez de colocar esta questão dentro do contexto dos 

debates rabínicos de Hillel-Shammai, como normalmente é feito, o cenário 

apropriado para essa questão pode ser um debate ainda maior dentro do 

judaísmo, onde a maioria (incluindo os fariseus) permitia o divórcio pelo menos 

por alguma razão em oposição aos essênios que a proibiram completamente.  
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A intenção da pergunta dos fariseus seria, portanto, ver se eles 

poderiam fazer com que Jesus concordasse com a posição ultraconservadora 

(e presumivelmente impopular) dos essênios.  

Há também outro aspecto da definição de falta de castidade 

originalmente introduzida em CD 4:20,21 que tem relação com o tema do 

divórcio. Além de ser igualada à situação de ―tomar duas esposas‖ em 4: 20,21, 

a falta de castidade (zanah) também é equacionada em CD 5:8-10 com uma 

descrição do incesto muito claramente redigida. Já que o hebraico zanah é 

consistentemente traduzido pelo Grego por porneia na LXX, essa definição 

dupla de zanah em CD 4:20, 5:11 como poligamia e incesto fornece um meio 

muito natural e muito sugestivo de interpretar as cláusulas de exceção 

altamente controversas nos pronunciamentos de Jesus sobre o divórcio em 

Mateus 5:32 e 19: 9.  

De acordo com a interpretação de porneia sugerida por CD 4:20, 5:11, 

Jesus estaria fazendo uma proibição definitiva contra o divórcio em Mateus 

5:32; 19:9, mas estaria deixando uma saída para os crentes já presos em 

poligamia ou incesto. 

Á semelhança de Instone-Brewer (2002b), outro autor, por sua vez, em 

uma nova abordagem à luz de outras informações, parece confrontar a 

proibição do divórcio por parte da seita de Qumram (NOAM, 2005). 

Conforme Instone-Brewer (2002b, p. 73-74), no que tange a documentos 

encontrados em Elefantina no Egito, eles demonstram como provavelmente os 

judeus (de Elefantina pelo menos) do V a.C., podem ter sido influenciados pela 

cultura grega, em relação a direitos e deveres conjugais, embora tendo 

similaridades com a Ketubah judaica (judeus palestinos), e contratos do Antigo 

Oriente, bem como da Babilônia antiga. 
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Em <data>, <nome do marido > disse para <nome do pai / 
responsável> dizendo: Eu vim para <local da reunião> (e lhe 
pedi) para me dar <nome da esposa> como esposa. Ela é 
minha esposa e eu sou seu marido a partir de hoje e para 
sempre. Dei a você (...) mohar por <nome da esposa>: <lista 
de bens e / ou dinheiro>. Entrou em você e seu coração ficou 
satisfeito aqui. <Nome da esposa> me trouxe na mão: <lista de 
bens e dinheiro>. Chegou a mim e meu coração ficou satisfeita 
aqui. Amanhã ou (o) dia seguinte, o <marido> deve se levantar 
em uma assembleia e dizer: "Eu odiava minha esposa <nome 
da esposa>, ela não será minha esposa‖, Prata de ódio está 
em sua cabeça. Ele dará prata à sua esposa, 7 shekels, 2 
quartos e tudo o que ela trouxer na mão, ela tirará, da palha à 
corda. Amanhã ou (o) dia seguinte, a <esposa> deve se 
levantar em uma assembleia e dizer: ―Eu te odiei; não serei sua 
esposa‖, a prata do ódio está em sua cabeça. Ela dará a <seu 
marido> prata 7 shekels, 2 quartos e tudo o que ela trouxer na 
mão, tirará, da palha o barbante. Amanhã ou no dia seguinte, o 
<marido> morrerá sem ter um filho, do sexo masculino ou 
mulher por <sua esposa>, é <a esposa> quem tem direito a 
todos os bens que ele possui. Amanhã ou (no dia seguinte), se 
<a esposa> morrer sem ter um filho, homem ou mulher, por 
<seu marido>, será <o marido> que herdará de seus bens. E 
quem se levantar contra < a esposa> para expulsá-la da casa 
do <marido> e de seus bens e propriedades, lhe dará 20 karsh 
de prata e fará com ela a lei deste documento. E <a esposa> 
não poderá levar outro homem ao lado do <marido>. E se ela 
faz isso, é ódio. Eles farão com ela a lei do ódio. E <o marido> 
não poderá levar outra mulher ao lado de <sua esposa>. E se 
ele faz isso, é ódio. Ele fará a ela a lei do ódio. E, além disso, 
<o marido> não poderá não fazer (isto é, recusar) a <nome da 
esposa> sua esposa a lei de uma ou duas das esposas de 
seus colegas. E se ele não o faz (isto é, se ele recusar), é ódio. 
Ele fará a ela a lei do ódio. Além disso, <a esposa> não poderá 
não fazer (isto é, recusar) a <nome do marido> seu marido a lei 
de um ou dois (dos maridos de seus colegas). E se ela não faz 
por ele, é ódio. Ela fará a ele a lei do ódio.  
<Nome do escriba> escreveu.  
E as testemunhas aqui contidas: <lista de nomes> 
(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 73-74). 

 

3.9.5.3. As questões políticas 

A situação política da Palestina do NT constitui ainda outra dimensão do 

contexto histórico. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pereia (de 4 a.C a 39 

d.C.) divorciara sua primeira esposa, filha de um rei nabateu, e a enviara de 

volta ao pai, para se casar com Herodias.  

Herodias, esposa de seu meio-irmão Filipe, por sua vez já havia deixado 

seu marido Filipe (presumivelmente seguindo as disposições mais liberais da 

lei romana que permitiam que as mulheres iniciassem o divórcio) para se casar 
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com o irmão de seu marido, Herodes Antipas (Mt 14:3; Mc 6:17) (BURKITT, 

1911, p. 101). 

Essa ação foi, sem dúvida, uma causa de grande ofensa às 

sensibilidades de todos os judeus piedosos que viviam na tetrarquia de 

Herodes na Galileia e Pereia. João Batista denunciou o casamento de Herodes 

com sua cunhada Herodias, não apenas com base em um divórcio e um 

segundo casamento impróprios, mas por causa das proibições do AT contra 

um homem que se casasse com a esposa de seu irmão (Lv 18:16; 20:21).  

Essa intriga política em relação à propriedade ou impropriedade do 

casamento de Herodes com Herodias foi, sem dúvida, um tópico de 

controvérsias contínuas e pode formar outro contexto possível para os 

pronunciamentos de Jesus a respeito do divórcio e do novo casamento.  

Os fariseus poderiam ter tentado Jesus a se pronunciar sobre o divórcio 

à luz dessa situação histórica. Sem dúvida, eles sabiam do apoio corajoso de 

Jesus a João Batista e sentiram que poderiam usar essa questão para levantar 

Herodes e Herodias contra ele. O ódio de Herodias foi responsável pela morte 

de João Batista e talvez eles achassem que poderiam se livrar de Jesus dessa 

mesma maneira. Talvez, seja significativo que esse diálogo tenha lugar na 

Pereia, ―a região da Judeia além do Jordão‖ (Mt 19:1; Mc 10:1), que fazia parte 

da tetrarquia de Herodes Antipas.  

Do ponto de vista dos fariseus, essa localização teria sido um lugar ideal 

para pegar Jesus falando contra pessoas do calibre de Herodes e Herodias.  

Essa reconstrução histórica envolvendo Herodes e Herodias ganha um 

peso considerável na medida em que sugere uma explicação muito mais 

natural segundo Labosier (1990), para a provisão em Marcos 10:12 que fala de 

uma mulher se divorciando de seu marido, do que o apelo mais popular à 

suposta audiência romana de Marcos e a possibilidade deste verso sendo nada 

mais do que uma interpolação do autor do referido evangelho. 

Com base nestas colocações, Labosier (1990), prefere acreditar que de 

alguma forma, todos estes componentes podem ter sido pano de fundo para o 

questionamento da posição de Jesus acerca do homem poder despedir sua 

esposa. As informações trazidas pelos documentos de Qumram acerca da 

realidade Palestina sobre divórcio e novo casamento, a situação política 

envolvendo a casa de Herodes, juntas formariam bases mais compatíveis com 
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o procedimento de Jesus, do que a suposição de que esta cláusula teria sido 

acrescentada pela Igreja. 

 

3.10. A mensagem de Cristo em Marcos e Mateus 

Instone-Brewer (2002b, p. 171) apresenta sua visão a respeito dos 

ensinamentos de Cristo nestes dois evangelhos: 

 
Quando as exegeses e argumentos são descompactados de 
sua forma abreviada, descobrimos que Jesus estava ensinando 
seis assuntos separados: o casamento deve ser monogâmico, 
o casamento deve ser para vida inteira, o divórcio nunca é 
obrigatório, o divórcio deve ser evitado, a menos que o parceiro 
que erre se recusa teimosamente a se arrepender, o 
casamento é opcional e os divórcios Hillelitas ―Qualquer 
Motivo‖ são inválidos. 

 
3.11. Estudo em Lucas 16:18 

Lucas 16:18 sintetiza o entendimento de Jesus a respeito do divórcio, 

envolvendo os dois agentes que podem estar envolvidos diretamente quanto 

ao repúdio da esposa. Tanto o que divorcia e se casa novamente, quanto 

aquele que com a repudiada se casa, referindo-se a ambos como adúlteros. 

Lucas a semelhança de Marcos não cita a cláusula de exceção. ―Quem 

repudiar sua mulher e se casar com outra comete adultério; e aquele que casa 

com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério‖ (Lc 16:18). 

 

3.12. Estudo em João 4:1-12 

Seria a mulher samaritana alguém que mantinha relações sexuais ilícitas 

com maridos alheios? Seria ela uma mulher que contraia matrimônio e em 

seguida abandonava seu cônjuge, para se aventurar em outros laços? Seria 

uma mulher repudiada pelos seus maridos anteriores e por não ter ―carta de 

divórcio‖, não estava liberada para um novo casamento? Seria uma mulher 

amasiada, ou seja, sem uma cerimônia formal de casamento? Seria ela uma 

mulher comprometida, mas que traía seu marido com outros homens?  

Poderia ser superficial admitirmos apenas que ela era uma mulher que 

se apropriava do marido alheio, sem considerar as possibilidades aventadas 

acima. De qualquer forma a mulher adúltera de João 8 (―ir e não pecar mais‖) 
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recebe uma orientação que parece subentendida em João 4, ao Jesus dizer: 

―Vai buscar teu marido.‖ 

MacLaren (2006, p. 58) faz uma simples declaração: ―Aparentemente, a 

mulher agora estava vivendo com um amante sem o benefício do rito do 

casamento, possivelmente sem ter se divorciado do último dos seus cinco 

maridos.‖ A respeito desta mulher, sem entrar em detalhes, de forma objetiva, 

Nichol (2013, p. 1.039) declara:  

 
No entanto, a mulher tentou impedir Jesus de descobrir sua 
vida, negando ter um marido [...]. Ela era uma mulher 
pecadora, que precisava urgentemente da ―água vida‖ que Ele 
generosamente ofereceu. 

 
Outros estudiosos apresentam outras perspectivas a respeito da vida 

regressa desta mulher. ―A mulher do poço, a quem Jesus confrontou, parece 

ter tido vários maridos que aparentemente a divorciaram ou morreram‖ 

(TISCHLER, 2006, 174).  

Outro autor que partilha desta compreensão, embora sem definir 

exatamente quem tomara a iniciativa, no texto inicial declara: ―A resposta 

ríspida da mulher ―não tenho marido‖ era formalmente verdadeira, se seus 

cinco ex-maridos estivessem mortos ou se ela os divorciara [...].‖ Na sequência 

de seu comentário, afirma ―enquanto afirma [Jesus] que ela já teve cinco 

maridos (provavelmente cada um deles tinha morrido ou se divorciado dela), e 

o homem com quem ela vive agora não era de forma algum seu marido‖ e 

ainda acrescenta: ―A opinião rabínica desaprovava mais que três casamentos, 

mesmo que fossem legalmente permissíveis; nenhum código de opinião 

religiosa aprovava casamentos da lei comum‖ (CARSON, 2007, p. 222). 

Ainda outro autor, admite que ela possa ter sido divorciada, além da 

possibilidade de ser ela que teria tomado a iniciativa, o que se demonstra uma 

possibilidade real, embasado no fato de que normalmente entre os judeus a 

iniciativa de despedir o cônjuge, era do marido. 

 
Não sabemos por que ela teve tantos maridos; talvez um após 
outros tenham se divorciado dela por ―indecência‖, no sentido 
de Deuteronômio 24:1, ou alguns tenham morrido. Agora ela 
estava vivendo com um homem com quem não estava 
regularmente casada, possivelmente por causa de algum 
impedimento legal (BRUCE, 1987, p. 101). 

 



211 
 

Sobre a condenação por apedrejamento escreveu Instone-Brewer 

(2002b, p. 257): ―Na lei do AT, a pena de adultério era a morte, mas, no NT 

essa pena havia caído em desuso.‖ De qualquer forma, Jesus demonstra sua 

reprovação de imoralidade sexual, seja em que sentido for, e qual a motivação, 

pois não somente indica o pecado daquela mulher, mas lhe oferece ―água viva‖ 

(Jo 4:10) como a solução para o seu pecado. 

 
3.13. Estudo de 1 Coríntios 5:1-5 / 2 Coríntios 2:5-7 

 
Segundo Sciarabba (2017, p. 130), alguns autores entendem que o texto 

de 1 Coríntios 5:1-5, estaria inserido na seção que trata das questões que 

envolvem a sexualidade de 1 Coríntios 4:18-7:40 (SCIARABBA, 2017, p. 130). 

Em 5:1-5, trata-se de um caso de prática explícita de imoralidade sexual 

(porneia). Um estudo sobre este texto pode ampliar a noção de abrangência do 

significado deste termo, usado por Jesus em Mateus 19:9, e qual a atitude da 

igreja diante deste pecado.  

Em 2 Coríntios 2:5-7, há a menção do restabelecimento de um ofensor a 

qualidade de membro da igreja. Haveria relação entre este texto e o anterior? 

Havendo relação, poderia referenciar qual deveria ser a atitude da igreja, quer 

ao efetuar disciplina eclesiástica, quer na reintegração do membro? 

A respeito de 1 Coríntios 5:1-5, Nichol (2014, p. 759) informa: ―Paulo 

introduz de forma abrupta o novo tema, que trata do caso do escândalo de 

incesto na igreja‖ e assim define: 

 

O texto grego pode indicar que o culpado tinha se casado com 
a mulher ou simplesmente coabitava com ela. O pai talvez já 
fosse morto, ou pode ser que sua esposa o tenha abandonado 
ou dele se divorciado. [...] Não a própria mãe, mas outra 
esposa de seu pai. Os dois casos são distinguidos (Lv 18:6-8). 
O crime era punido com a morte (Lv 20:11) (NICHOL, 2014, p. 
760). 

 
Ao tratar sobre a atitude que a igreja deveria assumir, a orientação do 

apóstolo foi: ―Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por 

não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. [...] Seja, este tal, 

entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no 
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dia do Senhor Jesus. [...], Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, 

dentre vós a esse iníquo‖ (1Co 5:2, 5, 13).  

O Comentário Bíblico Adventista traz a seguinte explicação: ―A pessoa 

que vive praticando imoralidade deliberada e grave deve ser removida da 

igreja‖ (NICHOL, 2014, p. 760). Segundo este mesmo comentário bíblico, o fato 

de Paulo recomendar que ―seja entregue a Satanás‖ teria o seguinte 

significado: 

 
Em geral, entende-se que esta é uma sentença que significa a 
remoção da pessoa da igreja, sendo que este pecador 
obstinado, com sua própria conduta pecaminosa, tinha se 
retirado do reino de Deus, e isto devia ser reconhecido com sua 
expulsão oficial da igreja (NICHOL, 2014, p. 761). 

 
Paulo é enfático em sua recomendação: ―Tirai, pois, dentre vós a esse 

iníquo‖ (1Co 5:13), ao mesmo tempo recomenda a igreja, não se envolver 

pessoas que praticam (pornois) (2 Co 5:9); pornos (2Co 5:11). No que tange a 

2 Coríntios 2: 5-7: ―Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, 

mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos 

vós; basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, 

perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva 

tristeza.‖ Este mesmo Comentário, após admitir haver divergências entre os 

intérpretes, a respeito de a qual pessoa se referiam estas palavras, se ao 

incestuoso de 1 Coríntios 5 ou ao líder de uma oposição, declara: ―[...] não 

havendo referência específica nas Escrituras ao líder opositor, como há para a 

pessoa incestuosa, este comentário aceita que Paulo se refere ao último‖ 

(NICHOL, 2014, p. 920). 

Quanto à atitude da igreja, após a demonstração inequívoca de 

arrependimento do ofensor, o entendimento é que, ―o objetivo da disciplina na 

igreja foi alcançado; o transgressor se arrependeu e aquele era o momento de 

reintegrá-lo a confiança e ao companheirismo de seus irmãos‖ (NICHOL, 2014, 

p. 921. E acrescenta que esta demonstração por parte da igreja também 

deveria ser notória: ―A disciplina foi administrada por meio de uma ação formal 

por parte da igreja; a restauração à comunhão deveria ser pública e oficial‖ 

(NICHOL, 2014, p. 921).  
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Outro autor entende que o caso de 1 Coríntios 5 se refira a incesto e que 

o termo porneia aplicado no v. 1, indica uma meretriz, significa qualquer forma 

de perversidade sexual e que possuir a mulher de seu próprio pai não 

signifique que teria sido sua mãe, mas a disciplina eclesiástica deveria ser 

efetuada (MORRIS, 1981, p. 69). 

 

[...], mas, se significa que o ofensor tinha seduzido a sua 
própria madrasta, se teria divorciado de seu pai, ou que o pai 
falecera, deixando-a viúva, não está claro. Mas Paulo orienta a 
reunião da congregação para removê-lo e ―como presidente da 
assembleia, ele [Paulo] já passou a sentença‖ (MORRIS, 1981, 
p. 69). 

 
Ainda, Kruse (1994, p. 49) admite que o texto de 2 Coríntios 2:5-7 se 

refira ao indivíduo incestuoso citado na primeira carta, neste sentido arrola 

vários motivos, para aceitar tal entendimento: a) O fato de Paulo, na sua 

segunda carta, ainda demonstrar preocupação com a imoralidade (porneia) (2 

Co 12:21) presente na igreja de Corinto. b) 1 Coríntios 5 não demonstra que a 

igreja de fato tenha disciplinado o indivíduo. c) Timóteo, ao visitar a igreja, a 

teria encontrado hesitante em executar a ação exigida pelo apóstolo. d) Em 2 

Coríntios 2:5, há uma referência à tristeza causada não somente ao apóstolo 

Paulo, mas à igreja. e) Os sentimentos de Paulo, de compaixão pelo ofensor, 

preocupado que não se afastasse definitivamente, na medida em que a igreja o 

disciplinou. 

Quanto aos sentimentos de Paulo e a atitude da igreja, posteriormente a 

disciplina, é demonstrado que: 

 

Paulo sentia-se preocupado com o bem-estar daquele ofensor 
que havia sido disciplinado pelos coríntios, temendo que ele 
ficasse transtornado por excessiva tristeza, e preocupado com 
a igreja, temendo que Satanás pudesse tirar vantagem da 
situação [eliminar da igreja definitivamente um de seus 
membros, p. 60]. É quando Paulo exorta os membros da igreja 
a reafirmarem seu amor pelo transgressor e confortá-lo (2Co 
2:6-10) (MORRIS, 1981, p. 49). 

 
Analisando estes textos, Fricke (2003) expõe que a palavra grega que se 

traduz como ―imoralidade sexual‖ (porneia) em 1 Coríntios 5:1 tem um sentido 

bastante preciso e que a tradução usual é ―fornicação‖. Não obstante, ela tem 

que ver com a prostituição. Ou seja, uma relação ilícita com uma prostituta. E 
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que desta palavra se origina o termo ―pornografia‖; admite também, que este 

termo se tornou mais amplo na compreensão de muitos autores, chegando a 

significar qualquer ato sexual ilícito, mas que neste caso se refira a um ato de 

fornicação, e o fato de Paulo não identificar este ato como adultério, venha 

demonstrar que o pai do incestuoso já não vivia ou que estava divorciado de 

sua mulher, além de Paulo usar o termo ―ter/possuir a mulher de seu pai‖ (1 Co 

5:1), indicaria que ele teria se casado com ela, ou a tinha como sua concubina.  

Porém, informa que tanto na lei do AT quanto na lei romana, era vedado 

ao homem o direito a casar-se com sua madrasta. E que a atitude complacente 

dos coríntios em relação a este caso se explicaria ―por crerem que o 

comportamento deste membro de sua comunidade se podia perdoar 

[complacência] por causa de sua nova ―liberdade cristã‖ (FRICKE, 2003, p. 75).  

Este autor também entende que a disciplina eclesiástica que Paulo 

requeria com base no comportamento deste indivíduo, fosse a remoção, 

apesar do apóstolo não estar presente fisicamente, pois presumivelmente 

estava em Éfeso na ocasião, todavia presente ―em espírito‖ (v. 4); ou seja, seus 

pensamentos e preocupações estavam com a igreja de Corinto e sua decisão, 

era que, portanto, deveria haver uma reunião formal ―congregados em nome do 

Senhor Jesus‖ (v. 4), para que esta decisão não fosse tomada apenas por 

líderes, mas assumida por toda a congregação. Ele também entende que, ―ser 

entregue a Satanás‖ (v. 5), pudesse representar a pena de morte, todavia esta 

posição não se coadunaria com o ―nome do Senhor Jesus‖ (v. 4.) e que Paulo 

estaria requerendo sua remoção de fato da igreja (FRICKE, 2003, p. 76). 

Um exemplo de divergência interpretativa quanto a esta perícope se 

relacionar com 1 Coríntios 5:1-5 está no fato de esse mesmo autor, que 

embora entenda que em 2 Coríntios 2:5-7, se trate de um caso de disciplina 

eclesiástica, rechaça a ideia de que se refira ao caso de incesto mencionado 

na primeira carta. ―Hoje, a maioria dos intérpretes descarta a ideia dizendo que 

o caso do homem culpado de incesto havia sido resolvido [previamente]‖ 

(FRICKE, 2003, p. 232).  

Embora haja divergências quanto ao texto de a segunda carta se referir 

ao episódio mencionado em 1 Coríntios 5:1-5; é fato que ambos os textos 

tratam de disciplina eclesiástica; no primeiro caso, claramente se menciona o 

pecado de porneia, se referindo a um incesto, e no segundo caso, aplicando-se 
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a disciplina máxima, autorizada por Cristo (Mt 16:19; 18:15-18); embora possa 

não significar expulsão definitiva de um membro, pois deve-se considerar sua 

atitude de arrependimento, conforme o texto de 2 Coríntios 2:5-7 demonstra.  

Outro autor, após mencionar que o sentido de porneia significa 

literalmente ―procurar prostituas‖, e que seu uso no Novo Testamento, designa 

qualquer pecado sexual que ―transgrida a norma cristã, ou seja, todo 

relacionamento sexual pré-marital ou extraconjugal‖ (PRIOR, 1993, p. 75) e 

entendida em um sentido mais amplo, todas as violações do sétimo 

mandamento, informa que este pecado era uma característica da cidade de 

Corinto, por ser portuária e um local proeminente de adoração pagã; cujas 

sacerdotisas do templo de Afrodite que lá se localizava eram prostitutas 

sagradas. O que pode ter influenciado o comportamento de alguns membros 

da igreja, naquela localidade. ―E nesse ambiente [cidade] a prática de porneia 

era bem generalizada‖ (PRIOR, 1993, p. 75). 

No que tange à disciplina eclesiástica, ele destaca de modo especial a 

expressão Paulina, ―para que fosse tirado de vosso meio, quem tamanho 

ultraje praticou (5:2b)‖, havia um objetivo salvífico, uma vez que o apóstolo 

mencionou, ―a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor‖ (v. 5). 

Entende também, que a disciplina eclesiástica envolveria três normativas:  

 
A autoridade total de Jesus Cristo como Senhor (em nome do 
Senhor Jesus, v. 4). A presença corporativa de toda 
comunidade cristã em Corinto (apoiada pela sua própria 
presença em espírito, v. 3). O controle soberano do Senhor, 
sobre tudo o que Satanás tem permissão para fazer, mesmo a 
um cristão rebelde, apesar da atitude permitida do mal, no 
coração de um rebelde (PRIOR, 1993, p. 77). 

 
Neste sentido, a prática de porneia, conforme mencionada em 1 

Coríntios 5:1-5, requer uma atitude pronta e decisiva da igreja, no sentido de 

efetuar a disciplina eclesiástica a fim de levar o transgressor a perceber a 

gravidade de seu erro e ter restaurado seu procedimento e consequentemente 

normalizada sua relação com a igreja de Cristo. 

 

3.14. Estudo em 1 Coríntios 7:10-15 
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3.14.1.  A discussão em torno de 1 Coríntios 7:10-11, 15 

Em 1 Coríntios 7 em geral se acredita que Paulo esteja tratando da vida 

conjugal, em uma época de turbulência para os cristãos e se refira à 

manutenção do casamento a despeito das circunstâncias:  

 

Paulo tem uma abordagem positiva do casamento por toda 
parte. Embora ele advirta contra iniciar uma família durante um 
período de fome, ele afirma a bondade do casamento e nega a 
ideia de que é pecaminoso. Ele enfatiza que o casamento é 
obrigatório e que os crentes devem fazer tudo ao seu alcance 
para evitar as circunstâncias que levam ao divórcio, como se 
separar ou não cumprir suas obrigações conjugais (INSTONE-
BREWER, 2001), p. 244). 

 
Em 1 Coríntios 7:10-15, Paulo aborda a possibilidade de separação e 

divórcio, inicialmente para cônjuges crentes (1Co 7:10-11) e posteriormente 

envolvendo um cônjuge descrente (1Co 7:12-15). Sobre o tema que envolve 1 

Coríntios 7:10-15, Davidson (2011, p. 4) alerta: ―A disputa acadêmica 

tempestuosa sobre essa passagem, na qual as conclusões são fortemente 

influenciadas pelas perspectivas denominacionais dos escritores.‖ 

Em 1 Coríntios 7:10-15, o apóstolo Paulo trata da indissolubilidade do 

casamento, no entanto no v. 11 ele diz ―se a mulher deixar (chorizo) que não se 

case‖, neste sentido, esta pesquisa é feita, no sentido de entender se em 1 

Coríntios 7 Paulo está autorizando o divórcio ou em quais situações. 

Outro autor entende que: 

 

[1Co 7:10-15] Existem duas dificuldades aqui. O primeiro é 
entender por que Paulo aborda especificamente gegamekosin 
[aos casados] se ele já havia feito isso nos v. 2-6. Seria um 
erro, no entanto, ignorar o tempo perfeito; Paulo agora está se 
dirigindo àqueles que estavam casados no momento de sua 
conversão, não apenas os casados em geral como nos v. 2-6 

(MOISES, 1983, p. 108). 
 

O autor continua: 

 

A segunda dificuldade é entender (o que é presumivelmente) 
um aparte no v. 11a. A esposa não deveria ser separada de 
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seu marido - isso não era permitido pela lei judaica,21 mas se o 
fizer, ela tem uma escolha: ela pode permanecer agamos (que 
aqui deve significar ―separada de seu marido e, portanto, não 
está em posição de se casar novamente‖) ou retornar para seu 
marido. Como isso é coerente com o contexto? Isto é 
facilmente explicável se entendermos que significa a mulher 
não precisa se separar de seu marido pagão só porque ela 
tornou-se cristã (MOISES, 1983, p. 108-109). 

 
No que se refere a agamos em 1 Coríntios 7:11, ―a palavra certamente 

se refere a uma mulher separada do marido (divorciado judicialmente ou 

apenas morando separado)‖ (MOISES, 1983, p. 108). É sabido que em 1 

Coríntios 7, Paulo está respondendo a alguma inquirição prévia a respeito da 

vida conjugal (1Co 7:1), e a partir do v. 10 ele se preocupa em esclarecer a 

importância do vínculo conjugal e como deve ser respeitado e honrado.22 

Também é notório que o apóstolo Paulo neste mesmo capítulo, admite que o 

crente não está sob escravidão, se o incrédulo quiser desfazer o vínculo 

conjugal (v. 15), ―apistos chorizetai chorizestho‖. 

Todavia nosso interesse maior inicialmente está nas palavras usadas 

neste contexto e saber a qual direção apontam; se o apóstolo Paulo trata do 

―divórcio‖, como uma separação definitiva; toda vez que se refere a separação, 

ou uma separação temporária, motivada por motivos peculiares. Os autores 

não são unânimes quanto ao significado das palavras usadas por Paulo (e de 

Jesus), e quanto a seu uso no contexto de 1 Coríntios 7, ao tratar sobre a 

possibilidade de divórcio ou separação. 

                                            
21

 Ao contrário da lei babilônica, a lei israelita não permite que a mulher se divorciar de seu 

marido. Nenhum dos textos que mencionam a separação registra a iniciativa de uma mulher. O 

divórcio é sempre o trabalho do homem. [...] Pode ser, simplesmente que sob certas condições, 

uma mulher tenha permissão para deixar a casa do marido. Em todo o caso, a conjectura de 

que o direito concedido uma escrava ou segunda esposa (Êxodo 21: 7-11) também foi 

concedida a uma esposa legal do homem não é inepta (cf. Plautz, Diss. 119f) (BOECKER, 

1980, p. 111). 
22

 No mundo greco-romano, qualquer homem ou mulher pode se divorciar de seu parceiro por 

separação unilateral [...]. Para aprovar esse divórcio por separação, o proprietário de uma casa 

poderia simplesmente pedir ao parceiro para sair, ou o parceiro poderia sair de casa. Não 

precisavam avisar o parceiro, nem tinham o poder de impedir o divórcio (INSTONE-BREWER 

PRE, 2002, p. 175). No mundo greco-romano, a separação era equivalente ao divórcio; 

portanto, se um parceiro incrédulo fosse embora, o casamento terminaria efetivamente 

(INSTONE-BREWER PRE, 2002, p. 246). No Império Romano, a separação era equivalente ao 

divórcio; portanto, se um incrédulo abandonava um crente, não havia nada que o crente 

pudesse fazer a respeito (INSTONE-BREWER PRE, 2002, p. 253).  

―A lei judaica reconhecia o direito da esposa de se divorciar sob circunstâncias específicas‖ 

(NICHOL, 2014, p. 781). 
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3.14.2. O uso que Paulo faz das palavras chorizo e aphiemi 

Os termos que são usados por Paulo nesta seção (v. 10-15) são chorizo 

(v. 10, 11, 15) e aphiemi (v. 11, 12, 13). O que se pretende neste estudo é não 

somente identificar qual o possível significado destas palavras dentro do 

contexto do casamento, na época de Paulo, mas sua aplicabilidade para os 

conflitos conjugais modernos e sua relação com a maneira moderna de encarar 

o assunto da indissolubilidade do voto conjugal. 

Alguns entendem que as palavras chorizo e aphiemi, são sinônimas no 

texto, outros, porém, admitem que têm significados diferentes, onde chorizo 

tem o significado de divórcio (legal), e aphiemi o significado de abandono, 

outros ainda, entendem exatamente o oposto, que aphiemi tem o significado de 

divórcio e chorizo abandono, ou separação, e ainda há quem admita que houve 

uma interpolação ao texto de Paulo, da declaração de Jesus. Um estudo 

destes diferentes termos pode ser elucidativo, até para melhor compreensão do 

significado que Jesus fez do termo, chorizo (Mt 19:6). 

O Dicionário Vine parece delinear alguma diferença entre estes termos 

(VINE; UNGER; JR., 2004, p. 853, 883, 942, 987). À p. 853, informa que 

chorizo significa ―pôr a parte, separar‖, significa na voz média, ―separar-se, 

partir de‖ (At 1:4; 18:1-2); em assuntos matrimoniais (1Co 7:10-11, 15; Fm 15). 

Ainda menciona que o verbo também é usado em Mateus 19:6; Marcos 10:9 (o 

qual também está relacionado ao matrimônio), bem como Romanos 8:35, 39 e 

Hebreus 7:26. Informação adicional é que apochorizo significa ―separar para 

fora‖ (formado por apo, ―para fora‖, e chorizo, ―pôr à parte, separar‖), na voz 

média, ―partir de‖ (At 15:39; Ap 6:14). Ainda à p. 883, no sentido de pôr, chorizo 

é definido como: ―separar, dividir‖ (cf. chóris, ―à parte, separadamente, 

separado de‖), e é traduzido pelo verbo ―separar‖, em Mateus 19:6 e Marcos 

10:9, acerca de ―largar uma esposa‖. Chorizo com o sentido de partir é 

traduzido em Filemon 15 por ―se tenha separado‖ (VINE; UNGER; JR., 2004, p. 

942). No sentido de separar, chorizo, tem o sentido de ―pôr a parte, separar‖, 

mais uma vez mencionado como encontrado em Romanos 8:35, 39; na voz 

média, ―separar para si mesmo, partir‖; na voz passiva, em Hebreus 7:26 

(―separado‖) (VINE; UNGER; JR., 2004, p. 987). 
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Este mesmo autor, em relação à palavra aphiemi, assim define: aphiemi, 

tem, às vezes, o significado de ―abandonar‖ (Mc 1:18; 14:50; Lc 5:11) (VINE; 

UNGER; JR., 2004, p. 360). No sentido de ―cessar‖, aphiemi, ―deixar ir‖, é 

traduzido em Hebreus 6:1 por ―deixando‖ (VINE; UNGER; JR., 2004, p. 461). 

No sentido de ―deixar‖, de modo especial destacamos o sentido de ―deixar ficar, 

deixar só, abandonar, negligenciar‖ em 1 Coríntios 7:11, 13 (VINE; UNGER; 

JR., 2004, p. 540). No sentido de ―emitir‖, aphiemi tem o sentido de ―enviar, 

enviar para frente‖, usado no sentido de ―emitir um grito‖ (Mc 15:37, ―dando um 

grande brado‖). Quando do estudo de ―entregar‖, e o termo substantivo aphesis 

que denota ―soltura, ordem de soltura‖, da escravidão, prisão‖ o verbo 

correspondente é aphiemi, ―mandar embora, deixar ir‖) (VINE; UNGER; JR., 

2004, p. 600). ―Em Mt 13:36, o verbo aphiemi, é traduzido por ‗despedido‘; em 

Mc 4:36, por ‗deixando‘‖ (VINE; UNGER; JR., 2004, p. 603). O termo aphiemi 

também pode ser traduzido por perdão; aphiemi, primariamente, ―enviar para 

frente, mandar embora, despachar‖ (formado de apo, ―de‖, e hiemi, ―enviar‖), 

denota, além de outros significados, ―remir‖ ou ―perdoar‖ (VINE; UNGER; JR., 

2004, p. 867). 

Outro léxico informa que o verbo chorizo, especificamente em 1 

Coríntios 7, é usado no passivo, e teria o sentido de ―separar-se, ser separado 

(divórcio) (1Co 7.10s, 15)‖. Contrastando seu uso ativo em outras passagens 

do NT com o sentido de ―dividir, separar Mt 19.6; Mc 10.9; Rm 8.35, 39‖ 

(GINGRICH; DANKER, 1993, p. 225).  

Porém em relação ao termo ―aphiemi‖ assim descreve: ―1. deixar ir, 

enviar Mc 4.36; desistir Mt 27.50; declarar Mc 15.37; divorciar 1 Co 7.11ss‖ 

(GINGRICH; DANKER, 1993, p. 39). 

A respeito do uso do verbo chorizo em 1 Coríntios 7:10, outro autor 

afirma que:  

 
[...] tradução está no uso do modo passivo/media para o 
chorizo ―separar‖. O verbo ocorre regularmente nesta 
passagem de uma forma que pode ser passiva (―ser separada‖) 
ou média (ou seja, reflexiva, ―se separar‖). No contexto desta 
passagem não é possível usar o passivo por toda parte, 
especialmente no v. 15, onde o incrédulo se separa contra a 
vontade do crente, e o modo reflexivo faz sentido nesta 
passagem (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 181-182). 
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Embora admita a possibilidade de uma compreensão dúbia, pela 

alternância do tempo verbal no mesmo texto: 

 
Também não se pode dizer que Paulo estava distinguindo 
entre o passivo ―ser divorciado‖ (representado por ―ser 
separado‖) e o ativo ―divórcio‖ (representado por ―dispensá-lo‖). 
O passivo ―ser separado‖ deve ser lido como reflexivo, porque 
é usado até no v. 15, de alguém que decidiu se separar do 
parceiro (INSTONE-BREWER, 2002b, p.182). 

 
E complementa aceitando que, ―ambos os verbos, como usados nesta 

passagem, retratam as ações de alguém que escolheu se divorciar de seu 

parceiro‖ (INSTONE-BREWER, 2002b, p.182). 

Neste sentido, ele também informa: 

 
O tipo de divórcio a que Paulo se referiu aqui é a separação e 
divórcio greco-romano. Os verbos usados para o divórcio nesta 
passagem são particularmente adequados para divórcio-por-
separação. O proprietário da casa [marido] ―dispensaria [ou 
demitiria]‖ aphiemi seu parceiro da casa, enquanto o não 
proprietário [esposa] ―se separaria‖ chorizo a si mesma da casa 
(INSTONE-BREWER, 2002b, p.182). 

 
Vale destacar que os fariseus perguntarem a Jesus se é lícito ao homem 

repudiar (apoluo) sua esposa, Sua resposta foi “me chorizeto‖ (não separe). 

O que Jesus pretendia ao usar esta palavra? (embora Jesus tenha 

usado a língua aramaica). Mateus poderia simplesmente ter usado o termo, 

não ―apoluo‖.23  

William A. Heth faz alguma distinção entre os termos. Sendo chorizo no 

sentido de ―separar‖ e aphiemi com o sentido de ―divórcio‖ (LANEY; HETH; et 

al., 1990, p. 111). Por outro lado Instone-Brewer (2002b, p. 181, grifos nossos) 

afirma que: 

                                            
23

 Se apoluo tem o sentido de divórcio no significado greco-romano, e nos dias de hoje, 

bastaria apenas Jesus se referir ―aquilo que Deus uniu não apoluo o homem‖, no entanto, se 

apoluo conforme usado pelos fariseus tem apenas o sentido judaico do divórcio, onde bastaria 

ao homem expulsar sua mulher de casa, antecedida ou não por uma carta de divórcio (Dt 

24:1), a resposta de Jesus deveria ser considerada ainda mais abrangente do que apenas 

apoluo, o que Jesus acaba detalhando posteriormente, tanto na sequência da resposta aos 

discípulos em particular (Mc 10:11,12), quanto aos fariseus (Mt 19:9), onde a prática de apoluo, 

seguido de ―gamese‖ (gameo) casar-se, com outra pessoa seria considerado moichatai 

(adultério). Porém se apoluo for sinônimo de chorizo, nenhum sentido faria esta suposição. 
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Ambos os verbos chorizo e aphiemi têm o sentido de ―se 
divorciar‖, embora tenham sido traduzidos aqui por ―separar‖ e 
―descartar‖ [1Co 7:10-11] respectivamente. As diferenças entre 
essas palavras não devem ser levadas longe demais. Pode 
não haver significância no uso dessas duas palavras 
diferentes, além da variação estilística. 

 
E menciona que era comum na sociedade greco-romana, a separação 

em si, já se configurar um divórcio legal, e que, é a este modelo greco-romano 

de divórcio que Paulo se referia nesta passagem. 

 
Havia mais de 50 palavras usadas para ―divórcio‖ nos contratos 
de casamento e divórcio na Grécia, e era comum usar várias 
em um único documento‖. Na sociedade greco-romana, a 
separação era um divórcio legal, e chorizo24 é a mais comum 
das palavras usadas para o divórcio (INSTONE-BREWER, 
2002b, p. 181, grifos nossos). 

 
O Comentário Bíblico Adventista informa que ―o termo aphiemi tem o 

significado de ‗despedir‘, ‗repudiar‘, ‗divorciar-se‘. Este é um termo mais forte 

do que o traduzido como ‗separar-se‘ [chorizo]. Talvez neste caso, seja usado 

como sinônimo‖ (NICHOL, 2014, p. 781, grifos nossos). 

                                            
24

 O termo chorizo, apesar de ser visto como um termo legalmente usado para o divórcio no 

mundo greco-romano, no entanto, Paulo faz uso de derivações deste termo em outras cartas, 

para se referir a outros aspectos que não a separação conjugal, como em Filemom 1:15, ―Pois 

acredito que ele veio a ser afastado (echoriste SBL) de ti temporariamente, a fim de que o 

recebas para sempre.‖  Onde enfatiza que a separação de Onésimo, escravo de Filemon, 

apesar de ter partido embora, a reconciliação poderia ser efetuada, pois agora se tornara um 

novo homem com sua conversão.  

Bem como, a mesma palavra é usada por Paulo ao se referir a unidade entre o cristão e Jesus 

em Romanos 8:35, 39, ―Quem nos separará (choristei SBL) do amor de Cristo? Será tribulação, 

ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?‖ (v. 35); ―nem a altura, 

nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos (choristai SBL) do amor 

de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor‖ (v. 39). Na LXX aparece em Levítico 13:46; 

Juízes 4:11; 1 Crônicas 12:8; Esdras 6:21; 9:1; Neemias 9:2; 13:3; Provérbios 18:1; Ezequiel 

46:19. 

No que se refere à palavra aphiemi, apesar de vista por alguns como um termo legal para 

separação é usada também no contexto bíblico para outras situações que não o rompimento 

da relação conjugal (1Co 7:11, aphienai); aphienai como perdoar (Mt 9:6; Mc 2:7, 10; Lc 5:24), 

ou como deixar (Mt 23:23); ou como usado por Paulo (aphiemi) em Romanos 1:27 

―semelhantemente, os homens também, deixando (aphentes SBL) o contato natural da mulher, 

se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e 

recebendo, em si mesmos, a merecida punição do seu erro. Bem como Romanos 4:7, ―Bem-

aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas (aphetesan SBL), e cujos pecados são 

cobertos‖. Na LXX aphienai, consta em Gênesis 35:18; (apócrifo 1 Macabeus 1:48, 13:37). Por 

outro lado, Jesus faz uso da palavra apoluo (Mt 19:9) quando faz uma exceção ao não separar 

(me chorizeto de Mt 19:6). 
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Outro autor entende que 1 Coríntios 7:10,11 pode conter a mais antiga 

comprovação do ditado do Senhor sobre o divórcio. Uma vez que os escritos 

de Paulo antecedem os Evangelhos, Paulo usa o termo choristenai, (derivado 

de chorizo), geralmente traduzido ―a esposa não deve separar-se do marido‖ 

(NIV, RSV, NAB, JB etc.) (CAMARENA, 2012, p. 134-137). 

 Como um aoristo infinitivo passivo, Fitzmyer25 aponta que choristenai 

deve ser traduzido ―uma esposa não deve ser separada do marido‖. Camarena 

(2012) entende que a proposta de Fitzmyer é um pouco ambígua, já que essa 

tradução não diz quem está fazendo a separação. Uma tradução mais exata de 

―gunaika apo andros me choristenai” reconhecendo que a mulher é o agente 

passivo da ação, provavelmente se deveria ler, ―uma esposa não deve ser 

divorciada pelo marido‖.  

O mesmo autor, ao tratar dos dois termos que Paulo usa em 1 Coríntios, 

coristenai (7:10) e ahiienai [derivação de aphiemi] (7:11), onde ambas as partes 

são crentes, cita Daube,26 que observa o fato de Paulo estar usando o 

intransitivo choristenai quando se trata da esposa divorciando de seu marido, e 

o transitivo afhienai quando o marido a despede. Segundo Daube, isso está em 

perfeita concordância com a ideia judaica sobre o assunto.  

Ele também observa que nos próximos dois versículos (7:12-13) com 

referência a um casamento em que apenas uma parte é crente, Paulo usa o 

transitivo aphienai tanto da dissolução do casamento pelo marido como de sua 

dissolução pela esposa. A última aplicação de aphienai é justificada, uma vez 

que o procedimento é não judeu, no qual nenhuma formalidade legal era 

exigida pela lei romana. Novamente, um pouco mais abaixo (7:15), Daube 

observa que Paulo usa chorizetai para a dissolução do casamento por um 

parceiro incrédulo, marido ou esposa. Daube diz que ―nenhuma justificativa 

especial é necessária aqui, o termo sendo apropriado para o divórcio‖.  

Quando Paulo finalmente usa o termo lusis, ―liberar‖, esta é ―uma 

palavra pouco técnica para o divórcio‖, se o marido é judeu, gentio, pagão ou 

cristão na admoestação: ―Tu estás casado com uma mulher, não procures 

libertar‖ (7:27), pois com certeza, o divórcio por mútuo acordo, comum em todo 

                                            
25

 ―The Matthean Divorce Texts and Some New Palestinian Evidence.‖ Theological Studies 37 

(1976), p. 200. 
26

 The New Testament and Rabbinic Judaism. New York: Arno Press, 1973, p. 362-363. 
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o mundo helenístico, pode ser descrito como expulsando um ao outro ―se o 

casal é gentio ou judeu‖.27 

Elliot28 faz uma observação ao fato de que muitos comentaristas sentem 

falta ao apontar que Paulo usa o verbo aphiemi para o divórcio em 7:11-13, 

mas, que chorizomai, como encontrado em 7:10-11, 15, é um termo mais 

vigoroso para o divórcio do período helenístico. Elliot vê Paulo citando Jesus 

em 1 Coríntios 7:10-11 e que, embora os Evangelhos usem apoluo e Paulo 

aphiemi, ambos os termos são sinônimos, também afirma que ―é significativo 

notar que chorizeto é usado em Mc 10:9 como distinto do verbo apoluo em Mc 

10:2, 4, 11, 12. Apolusai corresponde a aphiemi em 1 Co 7: 11-13‖, que 

significa simplesmente deixar, afastar, demitir, mas não o divórcio. É importante 

notar, que chorizo seja usado em Marcos 10:9 como distinto do verbo apoluo 

em 10:2, 4, 11, 12. Se apoluo corresponder a aphiemi em 1 Coríntios 7:11-13, 

então apoluo significa simplesmente ―deixar‖, ―guardar‖, ―rejeitar‖, mas não 

―divorciar-se‖.  

Neste sentido, se chorizeto usado em Marcos 10:9, não tem o mesmo 

significado de apoluo, poderia ter o significado de divórcio como alguns 

proponentes deste ponto de vista. Todavia se Jesus estivesse colocando em 

chorizeto, um significado diferente de apoluo não estaria concordando com os 

fariseus a respeito de apoluo no sentido de expulsar o cônjuge, mas estaria 

tratando de algo ainda mais complexo que envolvia a separação legal. Porém o 

termo biblion apostasion (documento de divórcio) aparece apenas no segundo 

diálogo quando os fariseus relembram Jesus que Moisés autorizou dar carta de 

divórcio.  

Desta forma, Camarena (2012) ainda cita Fee,29 que faz referência ao 

fato de o divórcio na cultura greco-romana poder ser ―legalizado‖ por meio de 

documentos (apenas para as classes altas); porque nas classes mais baixas, 

simplesmente acontecia. Nessa cultura, o divórcio era o divórcio, fosse ele 

estabelecido por um documento ou não. Enquanto apoluo é o termo traduzido 

como ―divórcio‖ pela maioria das versões da Bíblia nos Sinópticos, os 

                                            
27

 Daube, Rabbinic Judaism, p. 362-363. 
28

 J. K. Elliot, ―Paul‘s Teaching on Marriage in 1 Corinthians: Some Problems Considered‖, New 

Testament Studies, v 19 (1973): 223-224. 
29

 Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, NICNT (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 

1991), p. 293. 
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tradutores raramente reconhecem o fato de que durante os períodos romano e 

bizantino chorizo e diacorizo são os termos usados para descrever o processo 

de divórcio.30  

Em sua análise, Pring31 postula que diachorizo é o termo usado para o 

divórcio pelas culturas de língua grega até os tempos modernos. Moulton e 

Milligan32 apontam também que chorizo é o termo para o divórcio encontrado 

em contratos matrimoniais gregos. Fitzmyer,33 que de outro modo argumenta 

que apoluo significa ―divorciar-se‖ nos Evangelhos, ele próprio admite que 

chorizo é o termo mais comum para o divórcio usado pelos escritores gregos 

dos períodos clássico e helenístico; enquanto Catchpole34 afirma que ―a 

linguagem oficial para o divórcio é bastante explícita [como] evidenciada nas 

passagens de divórcio helenístico‖. Por fim, Camarena (2012) conclui 

informando que o século anterior e o posterior ao período do NT, as palavras 

chorizo e diachorizo são as principais palavras usadas para divórcio e que 

apoluo dificilmente era a palavra preponderante ―divorciar-se‖, e que o termo 

escolhido dos tradutores dos relatos sinóticos coloca mais do que o significado 

pretendido pelos autores originais, sendo assim, seria imperativo atender ao 

que o público de Marcos pode ter entendido ao ouvir ou ler os chamados 

―ensinos sobre o divórcio‖.  

O Comentário Bíblico Adventista ao tratar de 1 Coríntios 7:10 no termo 

―A mulher não se separe‖, apresenta informação de capital importância: 

 
A mulher ―não seja separada do marido‖ (voz passiva), por 
assim dizer, ―não se deixe separar‖. [...] Aqui se insta com a 
mulher, não só a não iniciar a separação, senão a não deixar 
que as circunstâncias a separe do marido (NICHOL, 1988, p. 
704).  

 
No que tange ao v. 11, ―se separar‖: 

                                            
30

  E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods: From BC 146 to AD 

1100 (Nova York: Fredrick Ungar, 1957), v. 1, p. 376; v. 2, p. 1.177. 
31

  J. T. Pring, comp., The Oxford Dictionary of Modern Greek (Oxford: Clarendon, 1982), 

diachorizo. 
32

 James H. Moulton e George Milligan, The Vocabulary of the Greek Testaments Illustrated 

from the Papyri and Other Non-literary Sources (Londres: Hodder and Stoughton, 1952), p. 69. 
33

 Fitzmyer, ―Matthean Divorce‖, p. 212-214. 
34

 David R. Catchpole, ―The Synoptic Divorce Material as a Traditio-Historical Problem‖, Bulletin 

of the John Rylands Library, v. 57 (outono de 1974), p. 92-127. 
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Esta declaração é virtualmente uma admissão de que a ordem 
dada no versículo anterior não seria obedecida plenamente 
devido a imperfeita condição da igreja. Havia casos de 
diferenças matrimoniais que não podiam ser superadas 
mediante afeto e tolerância cristã e se produziam a separação; 
nestes casos a esposa rechaçada ou separada não devia 
casar-se com outro, senão buscar a reconciliação com seu 
esposo (NICHOL, 1988, p. 704, grifos nossos). 

 
Neste mesmo comentário, porém na versão em português, ao analisar o 

v. 10, além de informar que se trata de casais cristãos, cita a facilidade para se 

divorciar nas antigas leis gregas e romanas pelas questões mais ―banais‖, e 

apesar de não abordar a questão gramatical do v. 10 referente à voz passiva, 

apresenta o seguinte texto no vocábulo, ―A mulher‖: 

 
O fato de citar a mulher em primeiro lugar se deve a que ela 
estaria mais inclinada a buscar o divórcio. Como a parte mais 
frágil, ela era susceptível a sofrer opressão nas mãos do 
companheiro incrédulo. Ou talvez, esta pergunta tratava de um 
caso em particular em que a mulher pensava em abandonar o 
marido (NICHOL, 2014, p. 780-781). 

 
O fato de no v. 10 (―não se separe‖), o verbo estar na voz passiva, pode 

se referir ao fato que o homem poderia ter tomado a iniciativa de repudiá-la 

(talvez por uma questão ascética, por parte do marido), Murphy-O‘Connor 

(1981, p. 604) assim descreve tal situação: 

 

[...] deve presumir que Paulo havia recebido informações de 
que situações intoleráveis estavam se desenvolvendo. 7:3-4 
indica claramente que houve pelo menos um casamento em 
que os dois parceiros não concordaram com a abstinência de 
relações sexuais. Se uma esposa com bom senso persistisse 
em exigir seus direitos conjugais, é fácil imaginar um marido na 
primeira onda de entusiasmo ascético preparando-se para 
divorciar-se dela; sua irritação seria uma distração do ideal 
tanto quanto a paixão. 

 

O autor continua: 

 

Se o divórcio se concretizar, mesmo contra a oposição da 
esposa, parece inevitável que ela, involuntariamente excluída 
do leito nupcial, pense muito seriamente em novo casamento. 
Nesta reconstrução, temos uma situação que explica todos os 
aspectos de 7:10-11. Paulo menciona primeiro a esposa que 
pode ter sido despedida.  
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Murphy-O‘connor (1981, p. 604) conclui: 
 

Como a parte lesada, ela provavelmente tomaria medidas 
precipitadas que poderiam produzir uma situação complicada. 
O desejo de Paulo é, e o dela deve ser, que o marido mal 
orientado mude de atitude. Se isso ocorrer, a verdadeira 
caridade exige que o casamento seja restabelecido. Portanto, é 
imperativo que a esposa permaneça ―solteira‖, porque apenas 
este estado permite a ―reconciliação‖ completa. Ela não deveria 
aceitar o divórcio, [...] Paulo tem que insistir que ela não deve 
contrair um novo casamento porque um o divórcio legal 
conferia automaticamente o direito de novo casamento 
(MURPHY-O‘CONNOR, 1981, p. 604). 

 

Conforme mencionou outro autor: 

 
ρωξηζζῆλαη infinitivo passivo aoristo, traduzido literalmente 
como ―uma esposa não deve ser separada de seu marido‖, no 
entanto a maioria das versões em inglês da Bíblia traduz este 
versículo como um presente infinitivo, ρωξίζεζζαη ―a esposa 
não deve separar do seu marido‖ (SCIARABBA, 2017, p. 133). 

 
Outro autor, ao avaliar as possibilidades de tradução e interpretação do 

verbo choristhenai na voz passiva, admite que este tempo verbal tem o sentido 

de se permitir a si mesmo (1Co 6:7; Rm 12:2), aceitando que Paulo está 

mencionando o logion de Cristo dentro do contexto judaico. 

 
Se nós traduzirmos 7:10a ―a esposa não deve permitir ser 
separada do marido‖, nós temos o lado inverso da inscrição da 
moeda, ―o marido não deve divorciar sua esposa‖ (7:11c). Se é 
errado ao marido emitir uma carta de divórcio, é igualmente 
contrária a intenção divina a esposa aceitá-la, seria uma 
cooperação na desobediência a Deus (MURPHY-O'CONNOR, 
1981, p. 602). 

 
Esse tato não admite a possibilidade de um novo casamento 

(SCIARABBA, 2017, p. 134). Embora fosse prática comum, no Império Romano 

a mulher se separar do marido, provavelmente Paulo tenha atacado este 

problema, uma vez que o v. 13 informa que a mulher não deve separar-se do 

seu marido, mesmo que seja incrédulo. Desta maneira, parece que o v. 11 não 

tem força suficiente para avalizar a prática do divórcio sob a alegação do 

desejo de permanecer só. 

Heinz (2015, p. 178) afirma que:  
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Na terminologia jurídica afiemi era a expressão usada entre os 
gregos para desobrigar alguém de uma relação jurídica, como 
um cargo, um casamento, uma prisão ou uma sentença. No 
caso da liberação de um matrimônio, a palavra pode ser 
traduzida por divórcio (NIV), mas também por ―repúdio‖ (KJV). 
À semelhança de afiemi, o verbo chorizo (―separar‖) também 
era utilizado para designar o divórcio no sentido legal.  

 
O mesmo autor faz o seguinte questionamento: 

 
Será que ao usar termos diferentes – ―separar-se‖ [coristenai] 
para a mulher (1Co 7:10-11a) e ―apartar-se‖ [afienai] para o 
marido (v. 11-12b) – Paulo tinha em mente a circunstância legal 
do judaísmo, que não previa o abandono da relação por parte 
da mulher, considerando que somente o marido poderia obter o 
divórcio e despedir a esposa de casa (Dt 24:1) conforme 
sugere Schlatter?35 Não. Conforme o raciocínio do apóstolo, a 
mulher também pode se divorciar do esposo (1Co 7:13b). Isso 
estava de acordo com os princípios da esfera cultural 
helenística, em que, de acordo com a lei greco-romana tanto o 
marido quanto a mulher podiam tomar iniciativa no processo de 
divórcio.36 Com base na isonomia entre homem e mulher, 
Paulo defende muito claramente a ―igualdade de status dos 
parceiros conjugais‖37 (HEINZ, 2015, p. 178, grifos nossos). 

 

Interessante é sua conclusão ao dizer: 

 
A recusa em conceder a ambos os cônjuges a opção de 
separação/divórcio apresenta um único objetivo: o divórcio não 
faz parte do casamento cristão, assim como não faz parte do 
matrimônio misto. Se, vier a ocorrer ou tiver ocorrido o divórcio 
num casamento cristão, restam apenas duas opções para os 
cônjuges: ou buscam a reconciliação ou permanecem solteiros. 
(1Co 7:10-11) (HEINZ, 2015, p. 178-179). 

 
Ainda apresenta a seguinte informação textual: ―O aoristo passivo 

subjuntivo no v. 11 (ean de kai choristhe, ―se ela, porém vier a separar-se‖) é 

atemporal. Nesse sentido, o divórcio pode ter se realizado ou estar sendo 

planejado para o futuro‖ (HEINZ, 2015, p. 184). 

O autor continua: 

 

                                            
35

 Adolf Schlatter, Paulus: Der Bote Jesu, 4ª. Ed. (Stuttgart: Calwer, 1969), p. 222. 
36

 Heinz-Dietrich Wendland, Die Brief na die Korinther, Das Neue Testament Detusche 12, 5ª. 

Ed ((Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 194), p. 41. 
37

 Friedrich Lang, Die Brief an die Korinther, Das Neue Testament Deutsch 7 (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1993), p. 93. 
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A proibição fundamental de Jesus contra o divórcio não se 
aplica aqui, visto haver situações entre os seres-humanos 
pecadores – e o apóstolo está tratando com homens e 
mulheres (1 Co 7:10) – que não podem ser superadas senão 
―pelo afeto e tolerância cristãos‖ (Comentário Bíblico Adventista 
do Sétimo Dia, v. 6 p. 781). No entanto, mesmo em tais casos, 
ainda é preciso buscar reconciliação (HEINZ, 2015, p. 184 
(grifos nossos). 

 
Leon Morris (1981, p. 87, grifos nossos), após confirmar que o 

ensinamento que Paulo apresenta nos versículos 10 e 11 são orientações 

vindas do próprio Jesus em relação à indissolubilidade conjugal (Mt 19:6) e 

com foco nos casais cristãos, argumenta da seguinte maneira: 

 

Paulo manda que a esposa não se separe (o verbo é passivo), 
―não ser separado‖ [chorizo], MM dizem que nos papiros ele 
(―quase veio a ser um termo técnico em conexão com o 
divórcio‖). Se, porém, vier a separar (―a ser separada‖) tem em 
vista a possibilidade de desobediência a esta injunção (ou 
talvez de ação movida pelo marido). A mulher separada deve 
então permanecer como está, ou reconciliar-se com seu 
marido. O verbo se aparte é diferente [aphiemi] do empregado 
no caso do esposo, mas o resultado é o mesmo. [...] Está 
respondendo perguntas específicas.  

 
Desta forma, Morris prefere entender que de alguma forma a mulher 

pode ter sido separada de sua relação conjugal (voz passiva), tanto por 

escolha própria, como do marido, o que leva Paulo a aconselhar a não desistir 

de sua aliança conjugal. Se foi por escolha própria, e então no entendimento 

deste autor ao fazer uso da palavra ―desobediência‖, (confronto a ordem dada 

pelo Senhor Jesus de não se separar), neste caso como sua aliança conjugal, 

pelo que se infere deste texto ainda é válida, a esposa então, deveria 

permanecer sozinha.  

Outrossim, o ato de ficar só, provavelmente se apresenta como uma 

realidade que está em desobediência a ao que foi estabelecido por Cristo: ―não 

se separe‖. Os que veem em 1 Coríntios 7:11, um argumento para se divorciar 

quando Paulo diz: ―se, porém, se separar (chorizo), fique sem se casar‖. Talvez 

não tenham percebido que Paulo, não poderia estar simplesmente autorizando 

o divórcio, uma vez que o próprio Jesus disse ―não separe‖, usando a mesma 

palavra (chorizo). E o próprio Paulo tinha conhecimento destas palavras, 

quando no verso 10 simplesmente diz: ―O Senhor disse: não separe.‖  
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Por outro lado, seria razoável admitir que Paulo, ao viverem um contexto 

missionário entre os estrangeiros poderia estar afrouxando uma norma 

estabelecida por Jesus? Ou mesmo anulando-a? Ou ainda justificando um 

comportamento diferente do que Jesus enunciou? Ou estaria Paulo 

constatando que havia pessoas que a despeito da ordem de Jesus ou por 

desconhecimento dela estivessem se separando? O primeiro argumento de 

Paulo usando as próprias palavras de Jesus é de que a orientação é seguir o 

princípio que o Senhor Jesus estabeleceu. 

 
A primeira parte do v. 10 é simplesmente uma declaração 
autoritativa e presumivelmente se baseia no fato de que os 
coríntios sabiam das tradições evangélicas. Ele afirma que um 
marido ou esposa ―não deve se separar‖ (choristenai). Pode-se 
traduzir “divórcio” em vez de “separado”, porque Paulo está 
usando chorizo, que é um termo padrão para o “divórcio-por- 
separação” greco-romano. Paulo acrescentou que, se ocorreu 
o divórcio por separação, o crente deve fazer tudo o que puder 
para revertê-lo. Eles devem tentar se reconciliar e devem 
permanecer solteiros para permanecerem disponíveis para a 
reconciliação (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 182, grifos 
nossos). 

 
O autor acrescenta: 

 

Jesus condenou o divórcio sem culpa dos Hillelitas chamado 
―Qualquer Motivo‖. Da mesma forma, Paulo condenou o 
―divórcio por separação‖ greco-romano, que também era um 
tipo de divórcio sem culpa. Jesus e Paulo permitiram o divórcio 
por um fundamento válido, o adultério (especificamente 
mencionado por Jesus) ou deserção [...] (INSTONE-BREWER, 
2002b, p. 183).38 

 
Ademais, o pensamento de que 1 Coríntios 7:10 pode ser considerada 

uma declaração taxativa contra o divórcio é percebido pelo uso do verbo 

παραγγέλλω, segundo Sciarabba (2017, p. 132, grifos nossos): 

                                            
38

 Este autor admite o direito ao novo casamento com base em deserção do descrente 

(INSTONE-BREWER PRE, 2002b, p. 183-185). Paulo resolveu esse problema legal declarando 

―Deus nos chamou para a paz‖. ―A solução pragmática que ele propôs é que qualquer pessoa 

que tenha se divorciado contra sua vontade e que, portanto, não possa fazer nada para 

revertê-la, seja considerada validamente divorciada - não está mais vinculada ao contrato de 

casamento e pode se casar novamente‖ (INSTONE-BREWER PRE, 2002b, p. 186). Ou pelo 

não cumprimento dos direitos maritais, quer emocionais ou materiais sendo isto, uma forma de 

deserção, inferindo que se uma escrava possuía este direito, também a esposa livre (Êx 21) 

(INSTONE-BREWER PRE, 2002b, p. 97-104, 193). 
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O verbo παραγγέλλω, literalmente “Eu ordeno, eu dou ordem”, 
reforça uma forte declaração contra o divórcio. Paulo dirigiu 
esta ordem primeiro às mulheres (v. 10) e depois aos homens 
(v. 11). Mesmo que a força do verbo pareça implicar um 
comando pessoal, Paulo introduziu esta nova questão sob a 
autoridade de um logion dominical, citando o que o Senhor 
havia dito sobre o divórcio.  

 
Outro autor entende que pelo uso de diferentes palavras ―aphiemi‖ e 

‗chorizestho‖, Paulo estivesse fazendo uma distinção entre poder separar-se a 

divorciar-se legalmente, conforme informou e refutou Murphy-O‘Connor (1981, 

p. 605, grifos nossos): 

  

J. K. Elliott, ao contrário, faz uma distinção entre aphiemi 
(7:11b) e chorizestho (7:10, 15); o primeiro significa divórcio 
legal, o último, simples deserção. Em outras palavras, Paulo 
proíbe o divórcio, mas permite a separação. Essa explicação é 
insustentável porque, embora chorizestho possa significar 
―partir‖, é bem atestado como um termo técnico para ―divórcio‖, 
em sentido estrito e deve ter esse significado aqui por causa da 
correspondência entre me choristenai (passivo) e me aphienai 
(ativo) em 7:10-11.39 

 
A noção que Paulo tinha de que mesmo um casamento misto não 

justificava a separação. ―Mas a incompatibilidade mesmo espiritual, não é base 

para o divórcio‖ (KEENER, 1991, p. 55), ainda que, segundo alguns era 

entendida como uma espécie de contaminação ritual (At 10:28), ―[...] cristãos 

considerassem seus cônjuges descrentes impuros e como fontes de 

contaminação‖ (MUELLER, 2015, p. 280). Se fosse feita a separação, 

                                            
39

 Em qualquer tentativa de lidar com essas questões, a tradução de parangello ... gynaika apo 

andros me choristhenai tem uma reivindicação óbvia de prioridade. A tradução do RSV, ―Eu 

ordeno [...] que a esposa não se separe de seu marido‖, é típica das versões modernas [na 

língua Inglesa] (NAB, NEB, WV, JB, SBJ, TOB, Goodspeed, Spencer, Osty) e reflete o 

consenso dos comentadores. No entanto, J. A. Fitzmayer apontou que choristhenai é o infinitivo 

passivo aoristo que deve ser traduzido como ―a esposa não deve ser separada de seu marido‖. 

O presente infinitivo chorisesthai (que poderia justificar a tradução RSV) de fato aparece em 

vários testemunhos (ADFG 1881 2945), mas é obviamente uma lectio facilitans. Os copistas 

viram o infinitivo aoristo como um problema, uma vez que não se harmonizou com 7:13, que 

considera a esposa como possuindo o direito de iniciar uma ação de divórcio. Ao mudar o 

infinitivo aoristo original (que só pode ser passivo) para o infinitivo presente (que pode ser 

considerado como médio), os copistas alcançaram uma versão perfeitamente equilibrada da 

diretiva dominical que, ao mesmo tempo, a trouxe para o mesmo contexto cultural que 7:12-13. 

O peso da evidência do manuscrito forçou os exegetas a aceitarem a leitura choristhenai, mas 

sua interpretação foi obviamente influenciada pela mesma suposição injustificada que deu 

origem à leitura chorisesthai (MURPHY-O‘CONNOR, 1981, p. 602). 
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obviamente consistia em uma transgressão a ordem de Jesus. A declaração de 

Jesus certamente era base para a proibição do crente largar do descrente. Ou 

quando Jesus fez sua declaração não teria previsto o avanço missionário de 

sua igreja?  

Outro ponto a considerar. As palavras de Jesus, conforme relatadas em 

Marcos onde também aparece a expressão ―me chorizeto‖ (Mc 10:9), foram 

ditas na Pereia (Mc 10:1), que tinham amplo contato com estrangeiros 

conforme vimos anteriormente, e o próprio Jesus havia incluído em suas 

palavras, a possibilidade de a mulher se separar (Mc 10:12), dando a entender 

que o contexto já demonstrava a realidade de alguma inovação social (pelo 

menos no território da Pereia), diferente do território da Judeia, e aos judeus, a 

quem principalmente Mateus dirigiu seu evangelho. Uma vez que o cristianismo 

avançou para territórios habitados por culturas mistas mesmo quando Jesus 

ainda esteva na terra, parece difícil aceitar o argumento que a evangelização 

em lugares estrangeiros como Corinto pudesse ter provocado uma alteração 

tão drástica, que implicasse alguma ―adaptação‖ a ordem dada por Jesus.  

Em sua tese, Nunes (2015, p. 62), ao tratar de 1 Coríntios 7, relata que: 

 
A primeira orientação que Paulo apresenta aos casais cristãos 
é a proibição do divórcio. [...] Paulo é específico em sua 
declaração: mulher e marido não se separem (v. 10-11). A 
proibição do divórcio entre crentes apresenta a ideia de 
indissolubilidade do voto matrimonial presente no contexto 
destes versos.  

 
Neste sentido Mueller (2015, p. 279, grifos nossos) apresenta argumento 

semelhante: 
 

Nestes versículos [10-11], Paulo faz clara oposição ao divórcio. 
Para aquele que divorcia, há apenas duas opções (1) 
permanecer solteiro ou (2) se reconciliar com o cônjuge. Casar-
se com outra pessoa está fora de cogitação. É óbvio que o 
casamento continua vigente apesar do divórcio. [...] É bem 
possível que ele esteja seguindo a orientação de Marcos 10, 
segundo a qual tanto o homem quanto a mulher podem iniciar 
o processo.  

 
Desta forma, Sciarabba (2017, p. 133) declara a respeito do uso da 

palavra chorizo e posteriormente aphiemi que são as únicas usadas pelo 

apóstolo Paulo para se referir a separação/divórcio: 
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A questão principal no v. 10 é a tradução do verbo ρωξηζζῆλαη, 
um aoristo infinitivo passivo, traduzido literalmente como ―uma 
esposa não deve ser separada do marido‖. Entretanto, a 
maioria das versões inglesas da Bíblia traduz este verso como 
um presente infinitivo, ρωξίζεζζαη. Isto é apoiado por vários 
manuscritos, e ―é obviamente uma lectio facilitans‖, significando 
que ―uma esposa não deve separar-se do marido‖. A primeira 
tradução (aoristo passivo) assume a responsabilidade indireta 
da mulher na separação dela pelo marido. Esta leitura encontra 
sua contraparte no v. 11, que diz: ―um marido não deve 
separar-se de sua esposa‖ (NASB). Isso implica que, se é 
errado um homem separar-se de sua esposa, também é errado 
que uma esposa aceite divorciar-se do marido. Por outro lado, 
a segunda tradução implica a responsabilidade da esposa ao 
separar-se do marido. 

 
Ele admite que a separação da qual fala não se refere a uma exceção, 

mas apenas a uma possibilidade, devido à escolha de um ou outro cônjuge. 

 
O versículo 11 parece deixar apenas duas opções para 
aquelas mulheres que estão separadas: permaneçam solteiras 
ou se reconciliem com seus maridos. Não há menção aqui da 
possibilidade de divórcio e novo casamento declarada em 
Deuteronômio 24:2. ―Ele não está contemplando uma futura 
exceção a ordem do Senhor, mas está tratando de uma 
situação hipotética: o possível divórcio de uma mulher cristã, 
que não deveria acontecer, mas que pode acontecer‖. A 
oposição de Paulo ao novo casamento dos crentes baseou-se 
na possibilidade de sua futura reconciliação, a menos que 
decidam ficar separados (SCIARABBA, 2017, p. 134, grifos 
nossos). 

 
 Sciarabba (2017, p. 136-137, grifos nossos) continua sua 

exposição: 

 

O verbo aphemi (ἀθίεκη) é sinônimo do verbo chorizo (ρωξίδω) 
ou tem significados inteiramente diferentes? [...] [Harold Rey] 
England argumentou que Paulo usou os verbos ἀθίεκη e 
ρωξίδω indistintamente para não apontar os costumes judeus e 
gregos do divórcio (se não, ele teria usado o verbo ρωξίδω 
consistentemente), mas para enfatizar suas diferenças técnicas 
no processo de divórcio: ―Formas de ρωξίδω descrever a ação 
de partir ou deixar um cônjuge (ver 7:15); formas de ἀθίεκη 
descreveriam a ação do divórcio descrita na ação legal de 
afastar um cônjuge.‖40  

 

O autor continua: 

                                            
40

 Herold Rey England, ―Divorce and Remarriage in I Corinthians 7:10-16‖ (PhD diss., Southern 

Baptist Theological Seminary, 1982), p. 182 
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Um ponto contra a diferenciação entre os significados 
desses dois verbos é o fato de que os escritores gregos 
durante os períodos clássico e helenístico usavam os dois 
verbos para significar divórcio e em contratos 
matrimoniais. 
O verbo ρωξίδω significava ―divórcio‖ no casamento grego e o 
verbo ἀθίεκη também foi usado para ―divórcio‖ em um sentido 
legal durante o mesmo período. O uso do verbo ρωξίδω para 
contratos de casamento em literatura extra-bíblica é bem 
atestado.41 Portanto, não é possível dizer com certeza que 
Paulo, usando os dois verbos, estava se referindo a duas 
realidades diferentes (separação e divórcio legal), pois ambos 
os verbos podem ser usados como sinônimos para o divórcio. 
[...] Collins,42 confirmando essa ideia, observou que, se fosse 
feita alguma distinção, seria o seguinte: ―Pode ser atribuível à 
tradição judaica de Paulo, que tende a usar verbos ativos para 
o homem e verbos passivos para a mulher.‖ (SCIARABBA, 
2017, p. 137). 

 
Portanto, para Sciarabba (2017), não é possível dizer com certeza que 

Paulo, usando os dois verbos, estava se referindo a duas realidades diferentes 

(separação e divórcio legal), já que ambos os verbos poderiam ser usados de 

forma intercambiável, como sinônimos para o divórcio. 

Fitzmyer é citado por este autor para confirmar que uma distinção entre 

os dois verbos ―é insustentável, já que ambas as palavras são bem atestadas 

no sentido de separação que significa divórcio, e que Paulo não mostra 

qualquer consciência da distinção moderna de „separação‟ e „divórcio‟‖43 (grifos 

nossos).  

Sobre o uso do termo chrorizo no v. 15, Sciarabba (2017), amparado por 

autores como R. L. Roberts, Olender, Deming, defende que:  

 
O verbo ρωξίδω, como dissemos anteriormente, significa 
―separar‖ (7:15a), mas também foi usado fora do Novo 
Testamento com o significado de ―divorciar‖. No NT, as únicas 
outras passagens que usam o verbo ρωξίδω no contexto do 
divórcio são Mateus 19:6 e Marcos 10:9, onde Jesus ensina 
contra o divórcio. 

 
 O autor continua: 
 

                                            
41

 Ver Camarena (2012, p. 199). 
42

 Collins, First Corinthians, p. 269. 
43

 Joseph A. Fitzmyer, First Corinthians: A New Translation with Introduction and Commentary, 

AB, v. 32 (New Haven: Yale University Press, 2008), p. 295. 
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No contexto de 1 Coríntios 7:10-15, o significado do verbo ―não 
é apenas separação ‗cama e mesa‘, mas da dissolução legal 
do vínculo matrimonial‖. 44 No v. 15, Paulo usou o indicativo 
presente voz média/passiva de ρωξίδω (ρωξίδεηαη), traduzido 
corretamente pela maioria das versões bíblicas como o medio 
(direto/reflexivo) ―sai‖ ou ―separa/se separa‖, porque o contexto 
(7:10-14) não permite uma tradução passiva.  
Este é também o caso do seguinte imperativo médio/passivo do 
verbo ρωξηδέζζω, ―deixe-o separar‖ ou ―deixe-o ser separado‖, 
o que sublinha o sentido ativo do primeiro verbo seguindo o 
fluxo da sentença.45 A força do médio presente indicativo 
expressa claramente a mentalidade de um incrédulo que está 
determinado a separar-se definitivamente do crente.46 [...]. O 
segundo verbo para o divórcio, ρωξηδέζζω, é um 
médio/imperativo que expressa uma permissão de 
separação/divórcio.47 Este último imperativo não implica que o 
cônjuge cristão deva resistir ao divórcio, separação, mas ser 
um imperativo de tolerância ou permissão, implica que o ato é 
um "fato consumado",48 e que o crente assume que o 
incrédulo é livre para fazer outras escolhas. Este verbo indica 
que a separação e o divórcio estão além do limite do controle e 
disposição do crente (SCIARABBA, 2017, p. 140). 

 
Outro autor, ao se referir ao uso do termo chorizo em 1 Coríntios 7:15, 

admite que:  

 
O termo chorizo, que descreve o divórcio, é o mesmo 
empregado por Jesus em Mateus 19:6. Paulo talvez tenha 
usado o verbo de propósito, a fim de estabelecer uma ligação 
com o que disse o Senhor. Está claro que no contexto de 
Mateus, chorizo é sinônimo de apoluo (―despedir, ―repudiar‖), 
palavra usada pelos fariseus em Mateis 19:3 e 7 para 
descrever o divórcio e utilizada por Jesus na resposta a eles 
em Mateus 19:8-9 (MUELLER, 2015, p. 283). 

 
Sendo assim, Mueller (2015, p. 283), acrescenta à informação dada por 

Instone-Brewer (2002a, p. 140): 

                                            
44

 R. L. Roberts, ―The Meaning of Chorizo and Douloo in I Corinthians 7:10-17‖, ResQ, v. 8 

(1965), p. 180. 
45

 Robert G. Olender, ―The Pauline Privilege: Inference or Exegesis‖, Faith and Mission, v. 16 

(1998), p. 97 
46

 R. L. Roberts, ―The Meaning of Chorizo and Douloo in I Corinthians 7:10-17‖, ResQ, v. 8 

(1965), p. 180. 
47

 R. L. Roberts, ―The Meaning of Chorizo and Douloo in I Corinthians 7:10-17‖, ResQ, 8 (1965) 

p. 180. 
48

 Deming, Paul on Marriage and Celibacy, p. 130. Garland, 1 Corinthians, p. 290. 
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A expressão ―separar-se‖ (chorizo) é um termo padrão que 
significa ―divorciar-se‖ e pertence quase exatamente ao mesmo 
campo semântico da palavra (apoluo), ―divorciar-se‖ 
(literalmente, repudiar), usada pelos fariseus na pergunta que 
fizeram a Cristo.  

 
O mesmo autor cita novamente Instone-Brewer (2002a, p. 140): 

 

Utilizou-se a palavra chorizo por ser provavelmente o melhor 
antônimo para ―ajuntar‖. Se o escritor tivesse usado apoluo, o 
significado ficaria mais ou menos assim: ―O que Deus uniu, 
ninguém solte.‖ 

 
Neste sentido, quando Jesus disse ―não chorizo‖, estava tratando da 

ruptura completa do casamento? A atitude do homem poderia romper o 

estabelecido por Deus. Mas mesmo distante do cônjuge, o homem ainda 

estaria ligado, pois o que Deus uniu o homem não consegue separar 

unilateralmente, no sentido de remover uma aliança feita. Embora consiga 

estar separado fisicamente. 

Se os laços conjugais não podem ser rompidos apenas por uma 

separação física, ou mesmo legal, pois são mais amplos, como poderia Paulo 

autorizar um divórcio, sem novo casamento? Se mesmo o adultério não rompe 

imediatamente o casamento, a não ser que o outro cônjuge desfaça sua 

aliança, como entender que um divórcio sem a quebra do voto matrimonial, 

poderia estar sendo sugerido pelo apóstolo? 

Provavelmente, o apóstolo esteja tratando no v. 11 de uma situação que 

―possa existir‖ embora ―não deveria‖, assim como Moisés admite que ―havia 

divórcio‖, mas ―não o criara‖. Paulo pode estar simplesmente dizendo, você 

quer romper seu relacionamento conjugal? Então é melhor ficar sozinha, pois 

este rompimento não lhe dá o direito a um novo casamento. Considerando que 

a separação seria uma desobediência a ordem do Senhor ―não separe‖, 

poderia então estar sugerindo: se ficar sozinha pode ser ainda pior do que 

reconciliar, reconcilie. 
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Paulo introduziu o tópico do divórcio no v. 10 usando o verbo 
ρωξίδω, que também é usado nos v. 11 e 15. Esse verbo liga 
os três versículos com força, embora apresentem uma 
aparente contradição: nos v. 10 e 11, Paulo parece excluir a 
possibilidade de divórcio, ao passo que ele parece permitir uma 
exceção no versículo 15. (p. 145) [...] A declaração de Paulo, 
“não eu, mas o Senhor”, parece implicar que ele estava 
realmente dando ao verbo χωρίζω o mesmo significado que 
Jesus deu, de acordo com os relatos de Marcos e Mateus. Esta 
leitura é apoiada pelo fato de que Paulo usou χωρίζω como 
parte do logion do Senhor e ἀυίημι como parte de seu próprio 
comando ou desenvolvimento sobre a questão: ―Eu digo, não o 
Senhor‖ (7:10, 12). Isto sugere que quando encontramos o 
verbo χωρίζω, deveríamos ler “divorciar-se” com o significado 
dado por Jesus no logion do Senhor, e quando encontramos o 
verbo ἀυίημι, deveríamos ler “divorciar-se” dentro do significado 
que Paulo pretendia em 1 Coríntios 7, que é uma aplicação 
adicional do logion do Senhor. Consequentemente, o verbo 
ρωξίδω nos versos 10, 11 e 15 (duas vezes) deve ser lido 
dentro do significado do logion do Senhor.  
Em Marcos 10:9 e Mateus 19:6, o verbo ρωξίδω é 
primariamente traduzido como ―separado‖. Nos Evangelhos 
sinópticos, este verbo significa não apenas “separar” com uma 
dimensão espacial, mas, como dito acima, pode também 
significar “divorciar-se”, o que implica a quebra ou dissolução e 
o fim do relacionamento (SCIARABBA, 2017, p. 145-146, grifos 
nossos). 

 
Independentemente de chorizo representar uma separação física ou 

judicial, por si só esta atitude não é aceita por Jesus. E Paulo confirma esta 

ideia, uma vez que ele inicia o assunto referente aos casados dizendo 

justamente o que o Senhor ordenou, não separe ―me choristhenai”. É verdade 

que Paulo, vai usar em sua própria orientação a palavra aphiemi, ao invés da 

palavra usada por Jesus (chorizo), o que, todavia, parece não implicar grande 

diferença, a não ser o fato, de o cristão independente de ser homem ou mulher 

tomar a decisão de se separar. Se o cristão não deveria se separar do 

incrédulo (1Co 7:13-14), como poderia ele se sentir autorizado a separar de 

seu cônjuge cristão? Parece que o ensinamento de Jesus, é confirmado por 

Paulo, tanto em Romanos 7:2, quanto em 1 Coríntios 7:39, que a mulher está 

ligada ao marido enquanto ele vive.  

Pode ser também que o fato de Paulo enxergar uma separação não 

envolvendo a quebra do voto matrimonial (v. 11), relacione-se, muito mais 

como algo temporário e reversível, diante da situação momentânea por causa 

das dificuldades ―do tempo presente‖ (1Co 7:26), quer seja por questões de 
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ascetismo, perseguição ou ainda pela relutância em perdoar, do que orientar 

uma nova maneira de viver em definitivo. 

Se adotarmos que chorizo dá direito a novo casamento quer de forma 

ativa (o incrédulo) (v. 15), quer sendo atingido pelo chorizo de forma passiva 

(pelo crente) (v. 10), se Paulo estivesse a autorizar o chorizo, no v. 11, entraria 

em contradição consigo mesmo, porque ele mesmo diz, ―não se case‖ (v. 11). 

―Os que se divorciam continuam ligados entre si até a morte de um dos 

cônjuges (1Co 7:39). Paulo não dá aqui nenhuma licença para a separação e o 

novo casamento‖ (HEINZ, 2015, p. 184). 

E principalmente em contradição com Jesus, que disse: ―Me chorizeto‖, 

se assim fizer, adultera. Uma vez que ele mesmo disse: ―Diz o Senhor, não 

separe (me chorizeto).‖ Ademais, quando ele fala, ―se separar‖ (kai choriste), 

ele não arrola nenhuma situação ou fato novo que a autorize, a não ser um 

possível conflito conjugal que certamente não envolvia a cláusula de exceção 

nem qualquer relação com o divórcio no AT, até porque Paulo era instruído 

―aos pés de Gamaliel‖, e conhecia amplamente os textos do AT inclusive os 

que tratavam de pecados sexuais; conforme 1 Coríntios 5:13 (Dt 13:5; 17:7, 12; 

21:21; 22:21, 24; 24:7), ou 1 Coríntios 7:3 (uma possível referência a Êx 21:10), 

quanto mais os ensinos do Senhor, pois no v. 10 ele menciona ―ordeno não eu, 

mas o Senhor‖. 

Laney, um autor com posição contrária ao divórcio, ao reforçar seu ponto 

de vista acerca do não divórcio, não novo casamento, assim interpreta as 

questões envolvendo estes termos em 1 Coríntios 7:10-11:  

 
Paulo declara sem nenhuma incerteza de termos que as 
pessoas casadas não devem procurar o divórcio. Duas vezes 
ele afirma o princípio de não divorciar: ‗a esposa não deve 
deixar o marido‘ (7:10) e ‗o marido não deve enviar a esposa‘ 
(7:11). A palavra traduzida por deixar (chorizo), significa ‗dividir‘ 
ou ‗separar‘ e algumas vezes de um ‗termo técnico em conexão 
com o divórcio‘ no primeiro século. A palavra ―enviar fora‖ 
(aphiemi), significa ‗enviar fora‘ ‗demitir‘, ou ‗deixar ir‘. Esta é 
usada no papiro de uma garota a seu amante perguntando se 
ela não seria ‗abandonada‘. Aqui o termo é usado de forma 
equivale virtualmente a (chorizo) e significa por fora pelo 
divórcio (LANEY; HETH et al., 1990, p. 41). 

 
E ainda, em defesa de sua interpretação, Laney cita Conzelmann (1975, 

p. 120) e F. F. Bruce (1977, p. 167). O primeiro autor, para dizer que a regra é 
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absoluta, pois veio do próprio Senhor e o segundo que apresenta o fato de que 

o marido ou a esposa cristã, absolutamente não tem a permissão para o 

divórcio, sendo excluído pela lei de Cristo e que Paulo não necessitava fazer 

julgamento sobre o assunto, pois a regra do Senhor era explícita. Laney 

entende que o divórcio ou a separação feita pelos crentes desobedecem a 

ordem de Cristo (LANEY; HETH, et al., 1990, p. 41, grifos nossos). 

Segundo Laney, no casamento no qual, os dois são crentes a instrução 

de Paulo é ―não divórcio‖ (me aphieto). Da mesma forma se o companheiro 

descrente quer permanecer casado, o casamento deve se manter unido. A 

aliança deve ser mantida mesmo quando um dos cônjuges se converte e o 

outro não. A proibição contra o divórcio é mencionada quatro vezes em 1 

Coríntios 7:10-13. O objetivo em relação ao cônjuge descrente é que seja 

(hagiazo) ―santificado‖ (v. 14), isto não quer dizer que o descrente estaria salvo, 

mas teria uma oportunidade melhor do que separar-se (LANEY; HETH, et al., 

1990, p. 42-43). 

Outro autor menciona que a diferença entre os versos 10-11 e 12-13 se 

refira a quem é dirigida a mensagem, mas não ao conteúdo: 

 
Paulo rejeitou o direito grego de se divorciar por simples 
separação, e o divórcio de Hillel por ―qualquer motivo‖. Em 1 
Coríntios 7 ele está principalmente abordando os direitos da lei 
greco-romana, porque ele assume que a mulher, assim como o 
homem, pode terminar o casamento simplesmente saindo. 
Paulo ensinou que um cristão não deveria sair ou demitir seu 
parceiro (v. 10-11), mesmo que o parceiro não seja um cristão 
(v. 12-14). Ele baseia a primeira metade disso no ensino do 
―Senhor‖, pelo qual ele presumivelmente se refere a uma 
tradição evangélica, mas ele diz que os versículos 12-14 não 
se baseiam em uma tradição semelhante (―digo eu, não o 
Senhor‖). Qual é o ensinamento que Paulo não pode derivar 
dos Evangelhos? Há pouca diferença entre o ensino dos 
versículos 10-11 e versículos 12-14 - ambos afirmam que não 
se deve terminar um casamento. A diferença está nas pessoas 
a quem ele se dirige. Nos versículos 10-11 ele se dirige a um 
casal de crentes casados e nos versículos 12-14 ele dirige-se a 
um crente em um casamento misto (INSTONE-BREWER, 
2001, p. 237, grifos nossos). 

 
Laney contraria autores como Jay Adams, que admite, que uma vez que 

o descrente queira se apartar, o crente fica livre para se casar com quem 

quiser e elenca algumas razões para ser contra esta posição. 1. Paulo não 

seria coerente se liberasse no v. 15, aquilo que ele proibiu nos versos 10 e 11. 
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2. Se Jesus não teria permitido o casamento no primeiro caso, nos v. 10, 11 

porque ele permitiria no v. 15? 3. Ganhar o descrente para Cristo (v. 14) só se 

daria se o casamento continuasse ou por meio da reconciliação. 

Para Laney, Paulo ensina que não se deve divorciar de seu cônjuge. 

Mas se esta regra for desobedecida, só há duas opções para o divorciado ou 

crente separado. Reconciliar-se ou manter-se só. Nem Paulo, nem Jesus 

oferecem a opção do divórcio seguido de novo casamento (LANEY; HETH, et 

al., 1990, p. 44-45). Laney assevera que a declaração de 1 Coríntios 7:39, é o 

ensinamento final e culminante sobre divórcio e novo casamento, e relacionado 

a Romanos 7:2-3; apenas a morte deve separar marido e mulher e isto espelha 

o pensamento hebraico e neotestamentário a respeito da indissolubilidade do 

casamento. Atitude contrária é considerada por este autor, como adultério. 

(LANEY, HETH, et al., 1990), p. 47,48. 

Outrossim, Polaski e Polaski (2009, p. 592) entendem que Paulo está 

reafirmando a posição de Cristo contra o divórcio: 

 
A declaração mais antiga de Jesus sobre o divórcio está em 1 
Coríntios 7:10-11 onde Paulo cita uma ―palavra do Senhor‖ 
sobre o assunto. [...] A oposição ao divórcio aqui é semelhante 
à observada nos evangelhos, embora também se aceite 
(diferentemente da maioria do material do evangelho) que uma 
esposa poderia se divorciar do marido (POLASKI; POLASKI, 
2009, p. 592). 

 
Outro autor entende que Paulo, em 1 Coríntios 7, toma por base o fato 

de o casamento ser facilmente dissolvido na sociedade greco-romana naquele 

período quer saindo dele ou demitindo o cônjuge, tendo ou não contrato de 

casamento, contanto que fossem devolvidos os bens pessoais e o dote. Neste 

sentido: 

 

O texto de 1 Coríntios 7:10-11, que pressupõe que o marido ou 
a esposa poderiam terminar o casamento a qualquer momento, 
e que a esposa poderia se casar legalmente. Não havia nada 
que o outro parceiro poderia fazer para salvar o casamento, 
exceto, como Paulo aconselha, permanecer separado e a 

esperança de reconciliação (INSTONE-BREWER, 2001, p. 
105). 

 

O autor conclui: 
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No entanto, como Paulo admite no v. 15, isso não faria sentido 
se o outro parceiro não quisesse reconciliação e eles não eram 
cristãos (para que não fossem reconciliados por seguir a moral 
cristã). Fitzmyer argumentou que a esposa não se separa no v. 
10, mas é separada contra sua vontade. Ele argumenta que 
ρωξίδω só pode suportar o modo médio (reflexivo) no tempo 
presente e que os melhores textos tenham o aoristo no v. 10.49  
Isso significaria que a mulher no v. 10 e subsequente, não está 
se separando do casamento de uma maneira greco-romana, 
mas está sendo separada em um divórcio judeu. Ele diz que v. 
10 e subsequente, refere-se ao divórcio judaico enquanto v. 12 
e subsequente referir-se ao divórcio greco-romano.  
No entanto, não é possível manter essa fina distinção entre 
tempos. Encontramos um exemplo em um papiro datado de 13 
a. C, onde o tempo aoristo é usado em sentido reflexivo, 
portanto, faz mais sentido traduzir ―separar‖ reflexivamente em 
todos os v. 10-15 (INSTONE-BREWER, 2001, p. 105). 

 
Ele continua a se referir sobre o assunto com base em papiro 

encontrado: 

 
Este papiro ilustra a grande variedade de palavras usadas para 
o conceito de separação ou divórcio. Este contrato curto utiliza 
seis diferentes palavras que significam divórcio, todas com 
significados fundamentais ligeiramente diferentes (como 
definido em Liddell, Scott e Jones): ρωξίδω (separar, dividir), 
ἀπνπέκπω (enviar ou sair, despachar, dispensar), ἀπαιιάζζω 
(libertar, liberar, entrega de), ἀπνπνκπή (envio), ἀπαιιαγή 
(libertação, libertação, alívio de) e ἀπνπινθή (separação...). É 
possível que palavras diferentes tenham sido usadas de acordo 
com as nuances ligeiramente diferentes ligadas a eles, mas é 
mais provável que isso é simplesmente uma questão de 
variação retórica. Existe um enorme número de sinônimos para 
―divórcio‖ usado nos papiros, então havia sempre um para o 
escritor dos contratos escolher (INSTONE-BREWER, 2001, p. 
105-106). 

 
Também informa que há diferentes interpretações para estas palavras 

entre diversos autores: ―Alguns comentaristas tentaram explicar por que 1 

Coríntios 7 contém ambos os versos, o verbo comum ρωξίδω (1Co 7:10, 11, 

15) e o verbo menos comum ἀθίεκη (1Co 7:11, 12, 13): 1 Coríntios 7: 10-14, 

15‖ (INSTONE-BREWER, 2001, p. 106). 

Ele prossegue: 

                                            
49

 J.A. Fitzmyer, ―The Matthean Divorce Texts and Some New Palestinian Evidence‖, 

Theological Studies, 37 (1976), p. 197-226. 
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[v. 10] Aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que uma 
esposa não deve separar-se (ρωξηζζῆλαη, passivo/médio.) do 
marido,  
[v. 11] (mas ela se separar (ρωξηζζῇ, passivo/médio.), deixe-a 
permanecer solteira ou reconciliada com o marido); e um 
marido não deve soltar (ἀθηέλαη, ativo) sua esposa.  
[v.12] Ao resto eu digo, não o Senhor, que se qualquer irmão 
tem uma esposa incrédula, e ela se contenta em morar com 
ele, não libere (ἀθηέηω, ativo) ela.  
[v. 13] E uma mulher que tem um marido incrédulo ... que ela 
não solte (ἀθηέηω, ativo) seu marido ... 
[v. 15] Mas se o incrédulo se separa (ρωξίδεηαη, 
passivo/médio), deixe-o separar-se (ρωξηδέζζω, 
passivo/médio, imperativo) (INSTONE-BREWER, 2001, p. 
106). 

 
Ainda, informa que alguns autores acreditem que esses dois verbos 

demonstram uma distinção em Paulo entre divórcio e separação, sua posição é 

que embora possa haver uma ligeira diferença entre eles no texto de 1 

Coríntios 7, sejam usados como sinônimo; e quanto ao verbo chorizo não há 

dúvida que significa divórcio e que aphiemi é menos usual na literatura 

extrabíblica, tendo mais o sentido de deixar do que propriamente divorciar. 

 
Embora seja possível que esses dois verbos tenham 
conotações ligeiramente diferentes (ρωξίδω tem um sentido de 
―separar‖, enquanto ἀθίεκη tem um sentido de ―liberação‖). São 
usados em 1 Coríntios 7 como termos sinônimos, e não há 
dúvida de que χωρίζω significa “divórcio‖. 
Não há distinção entre divórcio e separação nos papiros de 
casamento, e na lei greco-romana, separação com a intenção 
de terminar o casamento era divórcio. 
Isso ainda deixa a possibilidade de Paulo pretender transmitir 
algumas nuances especiais pelo uso de ἀθίεκη. Esta palavra 
[ἀθίεκη] não é usada em outro lugar no NT ou LXX para 
divórcio50 (INSTONE-BREWER, 2001, p. 106, grifos nossos). 

 

Também informa que é difícil aceitar que Paulo use o termo chorizo para 

divórcio greco-romano e aphiemi para divórcio judeu legalizado, pois no v. 13 

Paulo está orientando a que a mulher não se separe (ἀυιέτω) do marido. No 

entanto, é possível que ―Paulo quis enfatizar o conceito de que o casamento é 

um vínculo que não pode simplesmente ser quebrado pela separação‖. E que o 

                                            
50

 Os evangelhos e LXX usam principalmente ρωξίδω (Mt 19: 6; Mc 10: 9; LXX Ed 6:21?; Ne 

13:3?; 1 Esdras 9:9) e ἀπνιύω (Mt 1:19; 5:31, 32; 19: 3, 7, 8, 9; Mc 10: 2, 4, 11, 12; Lc 16:18; 

LXX 1 Esdras 9:36). O LXX também usa ἐμαπνζηέιιω 'enviar embora' (LXX Dt 24:4, 5, 6; Ml 

2:16), ἐγθαηαιείπω 'abandonar' (LXX Ml 2:15) e ἀπνζηάζηνλ 'certificado de divórcio' (LXX Dt 

24:3, 5) (INSTONE-BREWER, 2001, p. 106, nota de rodapé). 
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casamento deve ser levado e não quebrado apenas por um capricho como na 

cultura greco-romana (INSTONE-BREWER, 2001, p. 107). 

Outro autor, considerando o significado comum para o termo ―divórcio‖, 

chorizo, assevera: 

 
A diferença teológica entre o significado de ―divórcio‖ e 
―separado‖ é que no primeiro o vínculo matrimonial é 
dissolvido, neste último ainda está intacto. Qual tradução 
devemos adotar? Duas doutrinas do casamento dependem da 
tradução de chorizo (ρωξηδω). O próprio Jesus decidiu qual é. 
Ele revelou que quando uma esposa se ―divorciou‖ de seu 
marido, não foi uma dissolução do vínculo, porque, quando ela 
se casou novamente, ela se tornou uma mulher contaminada, e 
o homem com quem ela se casou também se tornou uma 
pessoa contaminada. Ela é contagiosa e contamina cada 
homem com quem ela se casar. [...] 
Aos olhos do homem, ao se divorciar de sua esposa, ele 
acredita que o vínculo matrimonial foi quebrado; ele acredita 
que não é mais casado com ela, e aos seus olhos, ela é como 
uma mulher solteira novamente, tanto quanto ele. Mas Deus e 
Jesus têm uma visão diferente do que acontece quando o 
homem o toma sobre si mesmo para ―separar‖ o que Eles 
juntaram. Infelizmente para o homem, o que conta não é sua 
crença, mas a avaliação de Deus (MCFALL, 2014, p. 321). 

 
E conclui: 

 
Podemos concluir que em 1 Coríntios 7:10,11 a tradução 
correta de χωριστηναι seria ―separar‖ e não ―divórcio‖. O uso de 
―divórcio‖ é errado porque, na linguagem normal, transmite o 
que significa que o vínculo do casamento foi rompido. É assim 
que o mundo interpreta a palavra divorciado. Mas o vínculo 
matrimonial só pode ser separado por Deus, não por um juiz 
humano. Não há nenhum caso registrado em toda a história 
humana, onde Deus dissolveu um casamento legítimo de uma 
só carne por meio de um procedimento de divórcio. Todos os 
casos que temos foram feitos por homens, e todos em aberto 
desafio, e em muitos casos, ao aviso de Jesus: ―O que Deus 
uniu, nenhum homem separe‖ (MCFALL, 2014, p. 321). 

 
Embora o referido autor tenha uma posição diferente de outros a 

respeito do significado de chorizo em 1 Coríntios 7:10-11, seu enfoque está no 

conceito moderno de divórcio, que se pressupõe o fim da relação com direito 

ao novo casamento, entende que o casamento é indissolúvel aos olhos de 

Deus. Independente do significado de chorizo ou aphiemi, serem sinônimos ou 

com alguma nuance de similaridade, não parece plausível que em algum 
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momento signifique um divórcio como no contexto moderno e com direito a 

novo casamento. 

 
3.14.3. O uso de chorizo e aphiemi em fontes antigas “Q” e 

uma possível interpolação, 1 Co 7: 11a (se, porém, se separar 

fique sem casar-se, ou reconcilie com o marido) 

Vale mencionar, o estudo do filológico Charles (1921) das palavras 

choziro e aphiemi, em que grande parte de sua argumentação é determinar o 

que Cristo disse a respeito do divórcio com base na fonte ―Q‖, e procura 

estabelecer o uso da palavra porneia como significando algo menor que o 

adultério, uma vez que este era punido com a morte, mesmo nos dias de 

Jesus, sendo que esta penalidade só seria extinta no ano 30 d.C. ―Era de Q (ou 

alguma coleção dessa Logia de nosso Senhor) que o apóstolo derivou seu 

conhecimento do tratamento de nosso Senhor deste assunto‖ (CHARLES, 

1921, p. 63). E informa que o apóstolo Paulo tinha acesso à fonte ―Q‖ em 

aramaico quando escreveu 1 Coríntios 5:16; 7:10-11b‖ (CHARLES, 1921, p. 

72).  

 
Como os evangelhos ainda não haviam sido escritos, Paulo 
provavelmente encontrou esse relato em ―Q‖. Seja em ―Q‖ ou 
em algum outro documento, um relato dessa controvérsia 
existia antes de qualquer um dos Evangelhos Sinópticos. Além 
disso, este documento, que podemos razoavelmente supor ter 
sido ―Q‖ estava antes do apóstolo em sua forma aramaica 
original ou em uma tradução grega distinta daquela usada 
pelos evangelistas. Somos forçados a alguma suposição; pois, 
caso contrário, não poderíamos explicar como ele usa afienai 
(para se divorciar) onde os evangelistas usam apoluein 
(CHARLES, 1921, p. 85). 

 
É preciso mencionar que a existência desta fonte (―Q‖) tem sido 

questionada (Os Evangelhos sinóticos e a Fonte Q, 2015). Charles (1921) 

defende que estas palavras têm significados diferentes tecnicamente. E o fato 

de Paulo usar duas palavras diferentes deve ter uma motivação. O argumento 

de que Paulo não teria entendido o ensinamento de Cristo é refutado no 

sentido de que Paulo então usaria uma mesma palavra; no v. 10 ele usa 

chorizo para a mulher (abandonar) e no v. 15; e por sua vez, usa aphiemi para 
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o marido (divorciar), nos v. 10, 12 (na verdade v. 11-12) para marido e no v. 13 

para mulher.  

A mesma tréplica se mantém contra o argumento de que o apóstolo está 

dando uma nova aplicação das palavras de Cristo usando-as em referência aos 

seus convertidos coríntios, que estavam familiarizados com as leis gregas do 

casamento, que permitiam que uma mulher se divorciasse dela marido. Aqui, 

arrazoa o autor novamente, se esse argumento fosse bom, o apóstolo teria 

usado um e o mesmo verbo, se ele estivesse falando de divórcio em ambos os 

casos. Vale mencionar que o autor entende que a primeira parte do verso 11 

―se apartar fique sem se casar”, é um acréscimo feito por algum escriba 

(CHARLES, 1921, p. 49-50). 

A fim de reforçar sua convicção, o autor apresenta os seguintes 

argumentos: (1) corizetai significa ―desertar‖ e afhiemi ―se divorciar‖, 

exatamente como na Vulgata. (2) 1 Coríntios 7:11a é uma interpolação no 

texto, pois 7:10 trata apenas de deserção, isto é, chorizetai, por parte da 

mulher e 7:11a, pressupõe que seu tema seja divórcio e atribui o significado de 

―divórcio‖ a corizetai. Isto poderia ser, até entender os dois verbos em seu 

sentido técnico em conexão com o casamento, a contribuição de 7:11a, para 

podermos interpretar corretamente 1 Coríntios 7:10-15. O texto de 1 Coríntios 

7:10-15 admite quatro interpretações diferentes de acordo com os significados 

como corizetai e afietai: chorizetai pode significar (1) desertar, (2) divorciar e 

aphiemi também pode ter esses dois significados, e como esses dois verbos 

podem ser usados pelo marido que está abandonando, divorciando-se da 

esposa e da esposa abandonando ou divorciando-se do marido; parece à 

primeira vista que nenhuma interpretação absolutamente conclusiva pode ser 

dada. As palavras no texto parecem muito indefinidas no sentido de admitir 

qualquer conclusão incontestável. 

Diferentes interpretações se tornam possíveis se (1) ambos os verbos 

significarem ―para desertar‖ (2) ambos significarem ―divorciar‖; (3) o primeiro 

corizetai significar ―desertar‖ e o segundo aphiemi significar ―divorciar‖ (4) o 

primeiro a significar ―divórcio‖, e o segundo significar ―desertar‖. 

Segundo este autor, apenas a interpretação (3) é admissível neste 

contexto, as interpretações (1), (2) e (4) são impossíveis. Ainda sustenta que 1 

Coríntios 7:10-11, o apóstolo cita a autoridade de nosso Senhor para o logion 
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dizendo: ―Ginayka me coristenai... kay andra me aphienai.‖ A interpretação 

correta deste logion fornece a chave para a interpretação correta desses 

verbos ao longo de 7:10-15.  

Desde que estas palavras de nosso Senhor foram dirigidas aos judeus, e 

desde que entre os judeus, o marido poderia se divorciar de sua esposa, mas 

uma esposa não poderia se divorciar de seu marido, embora ela pudesse 

abandoná-lo, esses fatos determinam os respectivos significados de chorizetai 

para desertar e aphiemi se divorciar nesta passagem. 

Este autor ainda entende que, desta conclusão, válida em si mesma, 

encontramos confirmação externa em Josefo, Ant. XV. 7. 10, onde esses 

verbos são usados exatamente como o texto. Josefo usa um composto. As 

palavras que são paralelas nessas duas passagens e que são decisivas em 

favor da interpretação (3). Josefo aqui afirma: ―Conosco é lícito ao marido faça 

isso [ou seja, enviar uma carta de divórcio]; mas uma esposa se ela desertar 

(diacoristeita) seu marido, não pode por si mesma casar-se (outro homem), a 

menos que o ex-marido se divorciar dela (afientos).‖ 

Visto que nosso Senhor estava falando aos judeus, Suas palavras 

citadas pelo apóstolo em 1 Coríntios 7:10 não podem ter justamente outro 

significado senão aquele que eles tinham quando foram proferidos e em 

Josefo, e que eles devem suportar, como aprendemos independentemente do 

Antigo Testamento e do Talmude. Em outras palavras, somos obrigados a 

recorrer à interpretação (3) como a única admissível (CHARLES, 1921, p. 46-

49). 

A Interpretação (3) de 1 Coríntios 7:10-15, é baseada no fato de que em 

1 Coríntios 7:10-11. chorizestai significa desertar e afienai significa divórcio. No 

caso dos crentes, o mandamento de Cristo é que a esposa não deve 

abandonar (chorizestai) o marido [mas se ela o abandonou, deve permanecer 

solteira ou reconciliar-se com ele], e o marido não deve se divorciar (afienai) de 

sua esposa. O autor entende que 7:11 é uma ―interpolação‖, pois não poderia 

ter sido dirigida pelo Senhor Jesus aos judeus.  

Nenhuma mulher judia poderia se casar novamente, a menos que o 

marido se divorciasse dela. Esse fato era familiar e inquestionável por todo 

judeu ou judia desde a infância em diante. Choristhe nesta cláusula deve ser 

traduzido ―se ela se divorciou do marido”; e como nenhuma judia poderia 



246 
 

legalmente fazer isso, segue-se que esta cláusula não poderia ter pertencido 

ao logion original de Cristo.  

Em 1 Coríntios 7:12-15, no caso de casamentos mistos, o apóstolo, 

falando por sua própria autoridade e dirigindo-se aos gentios, proíbe os 

maridos crentes de se divorciar (afienai) de sua esposa incrédula, e a esposa 

crente para se divorciar (afienai) de seu marido incrédulo. Mas, se o parceiro 

incrédulo (marido ou esposa) deserta (chorizetai) o parceiro crente não deve 

estar em escravidão (ou dedoulotai) sob tais circunstâncias. Nesta 

interpretação, o significado é claro, exceto na cláusula 7:11a. 

Então, 1 Coríntios 7:11a (se, porém, se separar fique sem casar-se, ou 

reconcilie com o marido) é uma interpolação que tem sido a causa direta da 

ininteligibilidade dos ensinamentos paulinos sobre casamento e divórcio desde 

os primeiros dias até o presente, e que contém as únicas palavras no NT, que 

proíbe o novo casamento após o divórcio.  

Esta cláusula parece ter, segundo este mesmo autor, assumido brilho 

marginal e enganoso, que foi posteriormente incorporado ao texto. Pois 

chorizestai nesta cláusula deve significar: desertar; como acontece 

imediatamente antes no logion de Cristo. Mas isso não significa desertar, mas; 

divorciar. Sendo assim, esta cláusula não fazia parte da logion de Cristo aqui 

citado, nem foi uma adição do apóstolo Paulo. Chorizestai significa divórcio, 

pelas palavras meneto agamos (ou seja, que ela não se case novamente) 

exige esse significado. Mas nenhuma mulher judia que abandonasse o marido 

poderia se casar novamente até que o marido se divorciasse dela. Isso é 

afirmado categoricamente por Josefo (ver acima) e era, como sabemos por 

outras evidências independentes, a lei universal do judaísmo. Portanto, nesta 

cláusula, chorizestai deve significar; divorciar; a fim de justificar as palavras 

meneto agamos que se segue.  

Possivelmente a palavra kattalageto tem aqui um significado técnico, isto 

é, se casar novamente, visto que apalassestai; divorciar é usado tanto para o 

marido quanto para esposa (por exemplo, Platão, apalattestai gynaika te apo 

andros kai ton andra apo gynaikos). É assim manifesto que esta cláusula, que 

exige que uma mulher que se divorciou do marido deve permanecer solteira, 

não procede de Cristo. E não pode mais ter vindo das mãos do apóstolo. 

Paulo, como um judeu erudito, entendeu corretamente as palavras de Cristo 
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(gynaika apos andro choristenai) como se referindo à deserção por uma 

esposa judia do marido, indubitavelmente.  

Sendo assim, ele não poderia ter acrescentado, como qualificação do 

mandamento de Cristo, uma declaração que nada tinha a ver com isso, a que 

de fato pressupunha que o mandamento de Cristo se referisse a uma esposa 

divorciada do marido. As palavras de Cristo a respeito da esposa referem-se 

apenas à questão da deserção e esta cláusula considera apenas a questão do 

divórcio. Esta cláusula, portanto, não pode ter vindo da mão de Paulo, segundo 

o autor, mas de algum escriba que não entendeu completamente as palavras 

de Cristo citadas pelo apóstolo. Portanto, ela deve ser retirada do texto, pois é 

uma interpolação e que serviu para tornar o texto um enigma sem esperança 

para todos os estudantes sérios do ensino paulino sobre esta questão. É 

notável que as únicas palavras no NT que proíbem o novo casamento após o 

divórcio segundo o autor, sejam encontradas na interpolação de um escriba 

ignorante.  

Quando a interpolação é retirada do texto, podemos recuperar a forma 

original deste logion de Cristo que não está registrado em outro lugar (guine 

apo andros me choristeto kai aner gunaika me afieto), ―não deixe a esposa 

abandonar o marido (v .10) e não deixa o marido divorciar sua esposa (v. 11)‖ 

(CHARLES, 1921, p. 50-55). 

 

3.14.4. Mandamento divino e atitude humana 

Em 1 Coríntios 7:10, é preciso avaliar se quando o apóstolo Paulo diz 

―se separar, não se case‖, se o fato do verbo ―separar‖ estar entre duas 

afirmativas, a primeira, do Senhor: ―não separe‖ e a segunda, do apóstolo 

Paulo: ―não se case‖, a noção de separação, em vez de autorizar uma vida de 

solidão, estaria justamente reforçando as palavras de Jesus ―não se separe‖. A 

força parece estar em ―não se case ou se reconcilie com o marido‖, muito mais 

para solidificar o ―não separe‖ do que dizer ―você pode separar‖, se assim 

deseja permanecer o resto da vida.  

Poderia Aquele que disse ―não separe‖, por meio de seu Espírito, instruir 

o apóstolo a referendar ou recomendar a separação, como um novo estilo de 

vida após ter levado uma vida conjugal? Estaria Jesus alterando sua instituição 
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sagrada do matrimônio estabelecida no Éden (tanto quanto a observância do 

sábado, estabelecido na mesma ocasião)? Considerando-se a vigência ainda 

do sétimo mandamento, tanto quanto o quarto mandamento do decálogo (Gn 

2:24, 2-3). 

 

Gráfico comparativo entre Mateus 19:1-9 e 1 Coríntios 7:10-11, 

contrastando o mandamento divino com a atitude humana. 

Mandamento divino Atitude humana 

―O que Deus ajuntou não o separe o 
homem‖ (Mt 19:6) 

―Casar com outra, comete adultério‖ 
(Mt 19:9) 

―Não sendo por causa de fornicação‖ 
(Mt 19:9) 

―O que se casar com a repudiada 
também comete adultério‖ (Mt 19:9) 

―Mulher não se aparte do marido‖ 
(1Co 7:10) 
―Que fique sem se casar, ou que se 
reconcilie com o marido‖ (1Co 7:11) 
―Que o marido não deixe a mulher‖ 
(1Co 7:11) 

―Se apartar‖ (1Co 7:11) 
―Deixar‖ (1Co 7:11) 

 

Quanto ao entendimento de que 1 Coríntios 7 admite a separação, 

porém não o divórcio, assim escreveu Davidson (2007, p. 654, nota de rodapé): 

―Em 1 Coríntios 7:10-16, Paulo também permite a separação (mas não o 

divórcio) dos cônjuges, no caso de incompatibilidade.‖ 

É importante mencionar que em 1 Coríntios 7:10, Paulo menciona que 

está citando o mandamento do Senhor e menciona sua própria posição (a qual 

não contradita os ensinos de Cristo) (FINDLAY, 2021). Isso ocorre somente a 

partir do v. 12, quando passa a tratar do casamento com incrédulo, ou seja, 

tanto o v. 10, quanto o v. 11, compõe o mandamento ou logion do Senhor; qual 

seja, a mulher não choristhenai do marido, e o marido não afhienai da mulher 

(v. 10-11), o que, pode denotar que os verbos sejam simplesmente usados 

como sinônimos, uma vez que a ordem do Senhor foi ―me chorizeto‖ (não 

separe) (Mt 19:6).  

Neste sentido, quando Paulo menciona, no v. 11, ―se, porém, se 

apartar‖, ainda está se referindo ao mandamento do Senhor. Resta então uma 

pergunta. O Senhor em algum momento, quando deu sua ordem, ―não separe‖, 

mencionou esta possibilidade ―se apartar, não se case‖?  
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Em Mateus 5:32, quando Jesus menciona a consequência de a mulher 

ser repudiada pelo marido, assim se refere: ―Eu, porém, vos digo: qualquer que 

repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a 

tornar-se adúltera; e aquele que se casar com a repudiada comete adultério.‖ 

Neste texto, Jesus faz a referência ao que provavelmente seria natural de uma 

mulher apartada do seu marido no contexto daqueles dias, ou seja, procurar 

novo casamento ou se prostituir (Jo 4).  

A respeito disto, Champlin (p. 100) informa que na posição judaica, ―sem 

se importar qual a situação exata do divórcio, tanto o homem como a mulher 

têm o direito de se casarem novamente‖, e em termos práticos, referindo-se ao 

homem, este mesmo autor assim se refere:  

 

―[...] E isto [poligamia e concubinato], reduzia grandemente o 
número de casos em que um homem se divorciava de sua 
legítima esposa, meramente para ter outra mulher. Pois poderia 
deitar-se com ela, sem divorciar-se de sua esposa verdadeira, 
e isso com sanção da legislação interpretativa do judaísmo 
(CHAMPLIN, p. 100). 

 
Parece ilógico inferir das palavras do Senhor que ao haver repúdio 

estivesse aconselhando permanecer só (uma vida celibatária), tanto o homem 

quanto a mulher. Uma vez que:  

 

Uma das 613 leis identificadas na Torá pelo judaísmo rabínico 
era ―ser fecundo e multiplicar e encher a terra‖ (Gn 1:28). Com 
base nessa lei, todos os judeus deveriam se casar e ter filhos. 
Pode-se evitar o casamento para estudar a Torá, ou por causa 
de dificuldades financeiras, mas isso raramente aconteceu 
(INSTONE-BREWER, 2002a, p. 88, grifos nossos). 

 
Sendo assim, Paulo no que se refere a ―se separar, não se case‖, 

parece estar muito mais reforçando o mandamento de Cristo de ―não separe‖, 

do que sugerindo outro estilo de vida.  

 
1 Coríntios 7:10-11. "Mas no caso daqueles que se casaram 
(γεγακεθόζηλ, perfeito, de fato estabelecido), eu exorto [...] a 
esposa a não se separar do marido [...] e o marido a não 
mandar embora (ou deixar ir) a esposa." O parêntese, ―não eu, 
mas o Senhor‖ (é o Seu mandamento, não meu), refere a 
indissolubilidade do casamento à autoridade de Cristo 
(FINDLAY, 2021, grifos nossos). 
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 A não ser que Paulo já esteja neste texto dando sua interpretação ao 

que o Senhor dissera, o separar-se, parece estar muito mais relacionado a 

intenção da mulher, do que propriamente ao mandamento do Senhor. Ou 

ainda, o simples fato de Jesus dizer ―não separe‖, por si só, admitiu que 

poderia haver uma separação, como resultante da atitude humana, mas não 

uma ordem divina, porém, estaria proibida de um novo casamento, a não ser 

por porneia. Neste sentido, em 1 Coríntios 7:11, a ordem para não se casar é 

tanto se houve a iniciativa da separação, (se visto o verbo na oração no modo 

ativo, ou seja, àquele que cometeu uma franca desobediência à ordem de 

Jesus, ou se no modo passivo, aceitou a separação, sem considerar a exceção 

estabelecida por Cristo).  

Champlin menciona que a atitude de separação seria uma contrariedade 

aos ensinamentos de Cristo a respeito do voto matrimonial, embora este autor 

aceite a possibilidade de interpretar que o divórcio permitiria uma vida 

celibatária. 

 
Paulo lembra aqui [v.10] que o Senhor Jesus proibiu o divórcio 
em termos gerais, que se aplicavam a todos os casos, sem 
exceção [...]. Mas, se por qualquer razão, a despeito dos 
próprios ensinamentos de Jesus a respeito, um homem ou uma 
mulher crente viesse a encontrar-se divorciado, então, segundo 
a recomendação de Paulo, que permanecesse sem casar-se 
novamente, passando a viver como celibatário (CHAMPLIN, p. 
100, grifos nossos). 

 
Ao tratar da possibilidade de reconciliação v. 10, assim se refere: 

 
Estas palavras nos dão a entender que o motivo para 
separação aqui corrigida não foi o adultério, mas antes alguma 
outra razão qualquer, talvez até mesmo, o desejo de se unir a 
mulher crente ao partido dos ascetas, que viviam como 
celibatários, o que evidentemente acontecia até mesmo em 
Corinto. [...] Se descobrisse ser-lhe impossível permanecer 
neste estado, então que entrasse em conciliação com seu 
legítimo ex-cônjuge e não procurasse união com outra pessoa 
(CHAMPLIN, p. 100, grifos nossos). 

 
O que parece demonstrar mais uma vez, ―se separar‖, está 

intrinsecamente relacionado a atitude humana, mais do que, ao mandamento 

do Senhor Jesus. Porém, originalmente das palavras de Cristo podemos ver 

alguns aspectos, em Marcos 10:11-12 é mencionado: ―E ele lhes disse: 

Qualquer que deixar a sua mulher e se casar com outra, adultera contra ela. E, 
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se a mulher deixar a seu marido, e se casar com outro, adultera.‖ Sob esta 

ótica, pode ser mais claro, interpretar que ao Paulo mencionar ―disse o Senhor‖ 

estaria de fato mencionando a totalidade do logion de Cristo (v. 10-11), a 

primeira parte ―Qualquer que deixar a sua mulher - Que a mulher não se aparte 

do marido‖ (Mc 10:11-12) (e se casar com outra comete adultério contra 

aquela). E a segunda parte, (e se casar com outro, comete adultério), deixar o 

cônjuge pode implicar em se casar com outro cometendo assim adultério. 

 

Tabela de relação entre Marcos 10 e 1 Coríntios 7. 

Marcos 10:12 1 Coríntios 7:10-11 

Qualquer que deixar a sua mulher (v. 

11) 

E, se a mulher deixar o marido (v. 12) 

A mulher não se separe do marido (v. 

10) 

O marido não deixe a mulher (v. 11). 

 

E se casar com outra adultera (v. 11) 

E se casar com outro, adultera (v. 12) 

Se separar não se case ou reconcilie 

(v. 11) 

 

Outrossim, se o mandamento do Senhor é a favor da vitaliciedade do 

voto matrimonial, e está não somente em 1 Coríntios 7:10, mas também no v. 

11, pois apenas no v. 12 o apóstolo Paulo, passa a dar sua própria orientação 

―digo eu, não o Senhor‖, podemos notar que há um fio de coerência que une 

todas as declarações acerca deste assunto. 

Tabela, da exposição de uma mesma verdade em comum: 

Dt 24:1-4 Despedir de sua 

casa 

Se casar com 

outro homem 

Contaminada 

Mt 5:32 Repudiar sua 

mulher 

A não ser por 

fornicação 

Ela cometa 

adultério 

1Co 7:10-11 Não separe do 

marido / Não 

deixe a mulher 

Se, porém, se 

apartar 

Não se case 
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Assumindo que o divórcio é apenas em caso de fornicação, assim 

declara The Pulpit Commentary (Eletronic Database - 1 Corinthians 7, 2010, 

grifos nossos): 

 
Para os casados; para os cristãos que já se casaram. ―Mando.‖ 
Esta é uma injunção, não uma mera permissão como v. 6. Não 
eu, mas o Senhor. Porque a regra havia sido estabelecida pelo 
próprio Cristo (Mc 10:11-12; Mt 5:32; 19:6; Lc 16:18). Não deixe 
a esposa partir. Por divórcio ou outra forma. A esposa é 
mencionada, talvez, porque a esposa cristã, no novo sentido de 
dignidade e santidade que o cristianismo lhe conferiu, pode ser 
levada a reivindicar essa liberdade espúria; ou talvez mulheres 
cristãs de Corinto tivessem ficado mais impressionadas do que 
seus maridos com as noções essênias de pureza. A exceção 
do divórcio ser permitido em caso de fornicação é assumida (Mt 
5:32; 19:9). 

 
Que a separação não é autorizada por Cristo embora praticada pelo 

homem é também sustentado por outro autor: 

 
Provavelmente muitos supunham que era ilegal viver com 
quem não fosse cristão; daí deduziram que a relação que 
existia antes da conversão deveria ser dissolvida. [...] Eu 
ordeno, ainda que não eu, mas o Senhor - Não eu, tanto 
quanto o Senhor. Esta injunção não deve ser entendida apenas 
como um conselho, mas como uma ordem divina solene, da 
qual você não tem liberdade de se afastar. Paulo aqui professa 
proferir a linguagem da inspiração e exige obediência. O 
comando expresso do ―Senhor‖ ao qual ele se refere é 
provavelmente o preceito registrado em Mateus 5:32 e Mateus 
19:3-10. Esses preceitos de Cristo afirmavam que o vínculo do 
casamento era sagrado e inviolável. [...]  
Versículo 11. Mas e se ela partir - Se ela se retirou por um ato 
precipitado e tolo; se ela tentou dissolver o voto matrimonial, 
ela deve permanecer solteira ou se reconciliar. Ela não tem 
liberdade para se casar com outro. Isso pode se referir, 
suponho, a casos em que as esposas, ignorantes do governo 
de Cristo e supondo que tinham o direito de se separar de seus 
maridos, os abandonaram precipitadamente e supuseram que 
o contrato de casamento foi dissolvido. Paulo diz a eles que 
isso era impossível; e que se elas tivessem se separado de 
seus maridos, as puras leis do Cristianismo não reconheciam 
este direito, e elas deveriam se reconciliar com seus maridos 
ou permanecer sozinhas. O laço do casamento era tão sagrado 
que não poderia ser dissolvido pela vontade de nenhuma das 
partes. (Albert Barnes‘ Notes on the Whole Bible - 1 Corinthians 
7, grifos nossos). 
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A este respeito, informa Bengel‟s Gnomon of the New Testament (1 

Corinthians 7, grifos nossos) que a separação ou o divórcio seria algo contrário 

ao mandamento de Cristo:  

 
1 Co 7:10. Παξαγγειιω νπθ εγω ―a força da palavra: Eu 
mando, está afirmativamente conectada com o Senhor – (ὁ 
Κύξηνο, o Senhor) Cristo, quem deu instruções sobre este 
assunto, Mt 5:32; 19:4-5; ou mesmo falou Paulo sobre este 
assunto; comparar com 1 Co 7:12. (κὴ ρωξηζζῆλαη, não seja 
separado). [...] Τνῖο—γεγακεθόζη, para o casado) [v.10], 
quando marido e mulher estão entre o número de crentes. A 
antítese ηνῖο ινηπνῖο, ver. 12; quando uma das partes é 
descrente. 
1 Co 7:11. Mas, se ela for embora, fique solteira, ou se 
reconcilie com seu marido; e não deixe o marido repudiar sua 
mulher. (1 Co 7:11. Εὰλ, δe) Esta palavra também no final 
deste versículo deve ser entendida como o marido —θαὶ 
ρωξηζζῇ, ela ser separada [ser posta de lado: não ‗partir‘, como 
se fosse algo dela mesma, [Versão Inglesa] contrário ao 
mandamento. 

 
Outro autor, com base na análise sintática, concorda que Paulo não 

esteja abrindo uma exceção, mas administrando uma situação de dano 

cometido pela atitude contrária a ordem de Cristo. 

 
O γπλαῖθα κὴ ρωξηζζῆλαη é qualificado pelo parêntese ἐὰλ δὲ 
θαὶ ρωξηζζῇ: ―mas se de fato ela se separou, que ela 
permaneça solteira, ou se reconcilie com seu marido‖. Paulo 
não está permitindo exceções ao governo de Cristo, mas 
aconselhando nos casos em que o dano foi cometido; o aoristo, 
subjuntivo, ρωξηζζῇ, é atemporal, tomando ocasião do contexto 
(FINDLAY, 2021, grifos nossos). 

 
Este tipo de comportamento talvez seja por motivos ascéticos 

(FINDLAY, 2021). Outro autor ainda concorda com a posição de que Paulo não 

está autorizando a separação, outrossim, conclama os ensinos de Cristo, e sua 

―proibição expressa‖ de separação para fundamentar a necessidade de 

contínua unidade. 
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Não deixe a esposa se afastar de seu marido – 
deliberadamente, por causa de qualquer desentendimento 
entre eles. Mas se ela partir – Ao contrário desta proibição 
expressa, atribuindo, talvez, razões aparentemente necessárias 
para tanto, como que sua vida está em perigo, ou semelhantes; 
que ela permaneça solteira, ou – Em vez disso, se isso puder 
ser realizado por qualquer submissão de sua parte, deixe-a se 
reconciliar com seu marido – Para que, se possível, eles 
possam viver em tal união e harmonia como a relação requer. 
E não deixe o marido repudiar sua esposa – Exceto por causa 
de adultério; porque as obrigações que recaem sobre maridos 
e esposas são mútuas e iguais (Benson Commentary on the 
Old and New Testaments – 1 Corinthians 7, 2021). 

 

Por outro lado, o simples fato de Jesus declarar: ―Quem repudiar sua 

mulher e se casar com outra comete adultério contra aquela‖ (Mc 10:11), por si 

só, estaria admitindo a possibilidade de haver separação (não como uma 

orientação dada pelo Senhor, mas o Senhor simplesmente admitindo o que 

poderia ser uma realidade).  

―O fato de ela permanecer solteira está virtualmente incluído na lei de 

Cristo (Mt 5:32; 19:9)‖ (FINDLAY, 2021), assim como em 1 Coríntios 7:10-11 na 

declaração: ―Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher 

não se separe do marido, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case.‖ 

Paulo estaria admitindo a mesma possibilidade por parte da mulher. Porém, em 

nenhum dos casos, a separação estaria sendo ensinada ou motivada pelo 

Senhor, apenas aceita como uma possibilidade.51 

 
Não deixe a esposa se afastar de seu marido. Literalmente, 
seja separada, mas não implicando que a separação ocorreu 
sem seu consentimento. O apóstolo parece estar falando aqui 
de separações voluntárias, não de tais violações do princípio 
fundamental do casamento (ver cap. 1 Coríntios 6:15-18), como 
é visto em Mateus 19:9 (The Cambridge Bible for Schools and 
Colleges - 1 Corinthians 7, 2021, grifos nossos). 

 
―Pois o assunto em consideração é uma separação feita 

voluntariamente, e não como resultado de pecado por parte do marido ou da 

esposa‖ (Ellicott‘s Commentary for English Readers - 1 Corinthians 7). Ou seja, 

                                            
51

 [...] ele [Paulo] proíbe contendas e a concessão de divórcios (pois ele não fala aqui da culpa 

da prostituição, que era então morte, mesmo pela lei dos romanos também) pelos quais ele 

afirma que a aliança de casamento não foi dissolvida, pela boca de Cristo (The Geneva Bible 

Translation Notes - 1 Corinthians 7, 1599). 
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o que Paulo está enfatizando em 1 Coríntios 7:10-11 é exatamente o que Jesus 

ensinou em Mateus 19:9, quando Jesus menciona que novo casamento ao não 

ser precedido por porneia é adultério.  

Jesus está estabelecendo um impeditivo. Não havendo porneia, não 

pode haver novo casamento. Se não pode haver novo casamento, por que 

então separar? É como se Jesus estivesse enunciando a seguinte frase: Você 

quer separar por qualquer motivo? Saiba que você não poderá se casar com 

outra pessoa, já que não houve, porneia. Esta é a mesma argumentação do 

Paulo em 1 Coríntios 7:10-11. Você quer separar-se de seu cônjuge? Saiba 

que você não poderá se casar com outra pessoa. Você prefere ficar sozinho ou 

reconciliar? 

Jesus estabelece um impeditivo, para esta intenção, versando sobre o 

lado negativo (a não existência de porneia), Parece que Paulo estabelece outro 

impeditivo, sugerindo a opção de reconciliar. Neste sentido, Paulo está 

abordando o tema sob a mesma ótica de Jesus, ou seja, separação não 

convém.  

 
A separação é considerada por alguns como uma clara 
desobediência ao logion de Cristo. Se o pecado da separação 
foi cometido, o de um novo casamento não deve ser 
acrescentado (Mt 5:32), reconcilie – apaziguando o 
descontentamento do marido e recuperando sua boa vontade 
(JAMIESON; FAUSSET; BROWN, 1882, grifos nossos). 

 
 Paulo com suas palavras: ―Todavia, aos casados mando, não eu, mas o 

Senhor, que a mulher não se aparte [separação] do marido. Se, porém, se 

apartar [separação], que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o 

marido, e que o marido não deixe a mulher‖ (1Co 7:10-11), reproduz o 

ensinamento de Cristo: ―Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua 

mulher [separação], não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, 

comete adultério‖ (Mt 19:9). ―Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar 

sua mulher [separação], a não ser por causa de fornicação‖ (Mt 5:32); ―E ele 

lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher [separação] e se casar com 

outra, adultera contra ela. E, se a mulher deixar a seu marido [separação], e se 

casar com outro, adultera‖ (Mc 10:11-12); ―Qualquer que deixa sua mulher 

[separação], e casa com outra, adultera‖ (Lc 16:18). 
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A ordem é, portanto, de Cristo, ―não separe‖ e ―que fique sem se casar‖, 

não exclusivamente do apóstolo Paulo, ele está simplesmente ecoando as 

palavras de Cristo. Se houver separação, não pode haver novo casamento, 

sendo assim, então por que separar-se? Por que desobedecer ao mandamento 

divino? ―O que Deus uniu, não separe o homem‖ (Mc 10:9). Outrossim, tanto 

Paulo quanto Jesus admitem que pode haver uma atitude humana de 

separação, porém nenhum deles autoriza, incentiva, ou propõe a separação 

como solução dos conflitos conjugais; ao contrário, ambos, tanto Jesus, quanto 

Paulo, parece estabelecerem impeditivos, Jesus a admite apenas por porneia e 

Paulo menciona a ―reconciliação‖, como uma alternativa. 

Desta forma, Lanney (1982, p. 285) aborda o tema da separação e a 

reconciliação com ênfase nesta última: 

 
[...] A primeira opção é permanecer solteiro permanentemente, 
o tempo presente de menò (―permanecer‖) enfatizando a 
situação permanente. A voz ativa do verbo sugere que o crente 
deve buscar ativamente o estado de solteiro. Isso evitaria o 
envolvimento de terceiros e encorajaria a possibilidade de 
reconciliação. A segunda opção disponibilizada por Paulo para 
a pessoa divorciada ou separada é para haver uma 
reconciliação com o parceiro. O tempo aoristo de katallassö 
(―ser reconciliado‖) enfatiza a obtenção do fim do processo de 
reconciliação. Mare52 comenta: ―O estresse da passagem sobre 
a manutenção do vínculo casamento que não seja quebrado 
fortalece definitivamente a injunção para parceiros de 
casamentos separados se reconciliem.‖ 

 
―Paulo achou necessário ordenar que os que haviam se separado de 

seus parceiros não tivessem boas razões, que voltassem‖ (INSTONE-

BREWER, 2002a, p. 240). ―Tanto Jesus como Paulo se referiram ao conceito 

de ‗motivos‘ para o divórcio, e ambos condenaram divórcios sem culpa que 

eram populares nas culturas judaica e greco-romana‖ (INSTONE-BREWER, 

2002b, p. 240). Ademais, este mesmo autor cita a disciplina eclesiástica para o 

crente que deliberadamente desobedece a ordem de Jesus em permanecer 

com seu cônjuge: 

                                            
52

 W. H. Mare, First Corinthians, The Expositor's Bible Commentary, ed. F. E. Gaebelein (Grand 

Rapids: Zondervan, 1976), p. 229. 



257 
 

 
Paulo, portanto, nem sequer discute a possibilidade de um 
crente abandonar seu parceiro sem retornar assim que souber 
desse mandamento. Se um crente se recusasse a obedecer a 
essa ordem e, assim, se recusasse a obedecer à ordem direta 
de Jesus, a igreja seria presumivelmente forçada a 
excomungar esse crente (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 255). 

 
Um estudo de intertextualidade entre as orientações de Paulo, que 

tratam da separação e o texto referido pelos fariseus a Jesus (Dt 24:1-4), bem 

como os demais textos em que Jesus trata do assunto, poderia sugerir a 

seguinte tabela: 

 

1Co 
7:10-11 

Separação  Reconciliação Aprovado Perdão 

Dt 24:1-4 Separação Novo 
casamento 

Reconciliação Reprovado Adultério 

Mt 19:8-
9 

Separação Novo 
Casamento 

Dureza de 
coração 

Reprovado Adultério 

Mt 19:6 Separação Sem novo 
casamento 
(uma só 
carne) 

Reconciliação 
(implícita) 

Aprovado Perdão 

Mt 5:32 Separação Novo 
Casamento 

 Reprovado Adultério 

Mt 5:32 Separação Sem novo 
casamento 

Reconciliação 
(implícita) 

Aprovado Perdão 

Mc 10:5, 
10-11 

Separação Novo 
Casamento 

Dureza de 
coração 

Reprovado Adultério 

Mc 10:8 Separação Sem novo 
casamento 
(Uma só 
carne) 

Reconciliação 
(implícita) 

Aprovado Perdão 

Lc 16:18 Separação Novo 
Casamento 

 Reprovado Adultério 

Lc 16:18 Separação Sem novo 
casamento 

Reconciliação 
(implícita) 

Aprovado Perdão 

 

 Tabela de traduções da Bíblia em língua portuguesa para as palavras 

chorizo e afhiemi em 1 Coríntios 7. 

 1Co 7:10 1Co7:11a 1Co 

7:11b 

1Co 7:12 1Co 7:13 1 Co 7:15 

 Mulher  Mulher Marido Marido Mulher Incrédulo 

Verbo/ 

Versão 

choristenai choristhe afienai aphiemi aphiemi Chorizo/chorizo 
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ARA Separe Separar Aparte Abandone Deixe Apartar/aparte 

ARC Aparte Apartar Deixe Deixe Deixe Apartar/aparte 

BJ Separe Separar Repudie Repudie Repudie Separar/separe 

NVI Separe Divorcie Divorcie Divorcie Divorcie Separar/separe 

BLH Separe Separar Divorcie Divorcie Divorcie Divórcio/Divorcie 

TNM Separe Afastar Deixar Deixe Deixe Afastar/Afastar 

Loyola Separe Separação Divorcie Divorcie Abandone Separar/separe 

 

3.14.5. O divórcio no contexto da incompatibilidade religiosa 

  
Muitas interpretações têm cercado o tema do divórcio com base nas 

palavras de Jesus e do apóstolo Paulo, desde as mais conservadoras até 

aquelas que entendem que porneia possa representar todo tipo de negligência 

marital. Conforme mencionou, Instone-Brewer (2002b, p. 252),  

 
Os mandamentos podem ser vistos como um resumo 
generalizado de todo o código moral, de modo que o sétimo 
mandamento condena qualquer coisa que cause o colapso de 
um casamento. Isso pode incluir desde abuso ou adultério até 
negligência ou hábitos desagradáveis. Da mesma forma, a 
exceção de Jesus ao 'adultério' deve ser vista como uma 
referência geral a tudo o que rompe o casamento. Por esse 
ditado, Jesus não apenas condenou todas as atividades que 
terminam o casamento, alegando que ninguém deveria fazê-lo, 
mas também permitiu que as vítimas de tais atividades se 
divorciassem dos parceiros.  
 

O mesmo autor adverte:  

 
Embora essa visão se elogie como o tipo de ditado não 
legalista e internalizado que se pode esperar de Jesus, é muito 
vago. Diz, com efeito, que alguém pode se divorciar por 
qualquer coisa que possa terminar um casamento. É capaz de 
se tornar outra versão Hillelita do “Qualquer Motivo‖ (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 252, grifos nossos). 

 
Há pouco debate no fato que o NT ensina a indissolubilidade do 

casamento. A verdadeira questão diz respeito à maneira como isso é ensinado: 

é ―um ideal‖, ―uma lei absoluta‖ ou ―um princípio‖? Os mandos, tanto de Jesus 

quanto Paulo, devem ser vistos como para os cristãos permanecerem casados, 

ou fornecendo justificativas para o divórcio? Devemos concluir que estas 

declarações têm sua aplicação adequada somente a uma era passada ou para 

o presente também? 
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Ao mesmo tempo, este estudo sugeriu que, desde que as 
Escrituras fornecem uma atitude fundamentalmente 
consistente, e ainda assim, cada vez mais restritiva, em relação 
ao divórcio e ao novo casamento, esses princípios devem, 
consequentemente, ter uma aplicação contínua às situações 
atuais (LABOSIER, 1990, p. 245). 

 
A respeito da interpretação de 1 Coríntios 7:15, outro autor escreveu: 

 
O que a exceção de Paulo significa hoje? Em 1 Coríntios 7, 
Paulo proibiu que os crentes em Corinto se separassem do 
casamento, exceto em uma circunstância que ele descreveu no 
v. 15. Alguns estudiosos consideraram a liberdade que é 
declarada no v. 15 como uma contradição ao v. 11, que diz que 
uma pessoa separada deve sempre procurar se reconciliar. É 
claro que o v. 11 descreve a norma e que o v. 15 representa 
algum tipo de exceção. Essa exceção foi definida de várias 
maneiras, desde a deserção de um incrédulo a qualquer coisa 
que não propicie a continuidade do casamento (INSTONE-
BREWER, 2002b, p. 253). 

 
A respeito do contexto sociocultural em que Paulo tratou do divórcio por 

parte do incrédulo, assim menciona: 

 
Paulo, da mesma forma, não precisava mencionar 
especificamente o novo casamento, porque esse era um direito 
fundamental na sociedade greco-romana. Muitos contratos de 
casamento greco-romanos incluem o direito de um divorciado 
se casar novamente, e mesmo quando isso não é mencionado, 
é assumido (INSTONE-BREWER, 2002b, p. 261). 

 
Em relação ao contexto judaico do divórcio, assim se refere: 

 
O texto de 1 Coríntios 7:15 é uma referência ao certificado de 
divórcio judaico, que muitas vezes era comparado a um 
certificado de emancipação da escravidão, por causa da 
formulação e procedimentos semelhantes para os dois 
(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 261). 

 
Acerca dos motivos pelos quais Paulo admitiu o divórcio em seu 

entendimento está: 

 

[...] Paulo se referiu à falta de apoio emocional e falta de apoio 
material. Mesmo quando Paulo permitiu o divórcio por 
deserção, isso pode ser visto como uma referência à falta de 
apoio material [1Co 7:32-34] e emocional [1Co 7:3-4] 
(INSTONE-BREWER, 2002b, p. 269). 
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Por outro lado, Sales (2007), ao tratar sobre 1 Coríntios 7:15, entende 

que a expressão ―não está sujeito a servidão‖ em relação ao cônjuge crente 

abandonado pelo incrédulo, não justifica ou autoriza um novo casamento, mas 

apenas o livra de suas obrigações de testemunho cristão ou reconciliação. 

Argumenta que se o apóstolo estivesse autorizando um novo casamento em tal 

situação, estaria contraditando os versos 10, 11 e 39. Ademais, salienta 

também que há uma diferença entre os termos usados no v. 15 que trata desta 

―sujeição‖ e o v. 39 que menciona ―ligada‖. Sendo que no v. 15 o termo que 

aparece é ―dedoulotai‖ e no v. 39 ―dedetai‖.  

Ele assim se refere: 

 
Alguma vez você já quis saber o que o termo ―sujeito‖ 
realmente significa? O verbo no original grego é dedoulotai. O 
termo pode ser traduzido por ―não está escravizado‖. Significa 
algo diferente do que a maioria supõe. Muitos o leem em 1 
Coríntios 7:15 e concluem que o crente não está mais ligado ao 
casamento e, portanto, pode se divorciar e até mesmo tornar a 
casar. Mas quando a Bíblia fala deste tipo de ―ligação‖, como 
em 1 Coríntios 7:39 (―a mulher está ligada enquanto vive o 
marido‖), a palavra original é dedetai. [...] Obviamente o termo 
―ligada‖ no v. 39 significa a ligação conjugal [...]. Mas o v. 15 eu 
não acredito que a palavra ―sujeito‖ signifique a ligação 
conjugal. [...] ―Não está sob sujeição‖ (ou dedouletai). Indicativo 
perfeito passivo de (douloo), sujeitar, foi sujeito, não 
permanece sujeito. O marido ou a esposa crente não está livre 
para se separar, a menos que o incrédulo ou pagão insista 
nisto. A deserção voluntária por parte do incrédulo libera o 
outro, um caso não contemplado nas palavras de Cristo em 
Mateus 5:32; 19:9. Lutero argumentou que o cônjuge cristão, 
deste modo liberado pode se casar novamente. Mas isso não é 
claro de maneira alguma, a menos que o incrédulo case antes 
(SALES, 2007, p. 101-102, grifos nossos). 

 
A palavra dedetai, usada no verso 39, é derivada da raiz deo, que 

segundo Louw e Nida (2013, p. 425), conforme a citação em Romanos 7:2, tem 

o significado de ―fazer com que alguém esteja sobre autoridade de outro 

alguém ou de outra coisa – ―restringir, pôr sob (a jurisdição de)‖. Para Vine, 

Unger e Jr., (2004, p. 753), deo, usada em Romanos 7:2 e 1 Coríntios 7:39, 

tem o sentido de ―ligar, amarrar‖, é usado literalmente acerca de qualquer tipo 

de ―ligação‖.  

Para Brown e Coenen (2000, p. 109), é usada na LXX como tradução do 

hebraico asar e tem o significado literal de ―com um fio ou corda‖, e não o 

sentido figurativo de ―ligar‖, e é usada principalmente no sentido de amarrar 
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animais (2Rs 7:10), ou homens (Jz 15 e 16), no NT tem o significado literal de 

amarrar ou prender um animal (Mc 11:2), ou de amarrar um homem (Mt 14:3; 

At 9:2). E simbolicamente em Romanos 7:2 e 2 Coríntios 7:27, 39, com respeito 

à mútua vinculação entre marido e mulher. 

Por outro lado, doudoletai (derivado de douloo), segundo Louw e Nida 

(2013, p. 423), tem o significado de estar profundamente comprometido com 

uma obrigação ou relacionamento – ―estar comprometido, estar sob obrigação‖; 

―nessas circunstâncias, o cristão, seja marido, seja esposa, não está 

comprometido‖ ou ―[...] não está sob obrigação‖ ou ―[...] está livre para fazer 

como quiser‖ (1Co 7:15). No entanto, doulos (escravo) e suas cognatas douleia 

(escravidão) douleuo (ser sujeito), tem o sentido de estar sob o domínio de 

outro, não pertencer a si mesmo (BROWN; COENEN, 2000, p. 673-678, grifos 

nossos). De outra forma, Hill (2012, p. 20) assevera: 

 
O crente não deve iniciar o divórcio se o incrédulo deseja 
permanecer no casamento (v. 12-13). Isso está de acordo com 
o chamado de Jesus para fidelidade conjugal de acordo com a 
intenção original de Deus, e sua desaprovação geral de iniciar 
um divórcio. No entanto, se o incrédulo sai, o crente não está 
mais vinculado ao casamento (v. 13). [...] No entanto, no uso 
grego também, ―não vinculado‖ a um casamento se refere a ser 
divorciado. Paulo certamente admite que o crente pode aceitar 
o divórcio sem culpa. Às vezes é entendido como fornecendo 
aqui uma concessão extra para novo casamento por aqueles 
que interpretam Jesus como permitindo o divórcio e o novo 
casamento apenas para a parte inocente traída por porneia. 
Uma explicação mais simples é que Paulo segue Jesus em vez 
de o contradizer [...] ao distinguir entre iniciar um divórcio 
injusto e ser objeto de divórcio, inocente ou não. [...] Na 
tradição judaica, o casamento com um não-judeu ou com um 
apóstata do Judaísmo torna toda a família "contaminada" e, 
portanto, incapaz de comparecer ao culto na sinagoga e 
Templo. Paulo inverte totalmente essa regra. Se o incrédulo 
deseja permanecer no casamento, não deve ser encerrado 
pelo crente (v. 12). Na Igreja, todos os membros incrédulos da 
família são santificados pelo cônjuge crente (v. 13-14) e são 
bem-vindos para participar desta vida. 

 
E, ao tratar do fato de alguns entenderem que Paulo esteja abrindo uma 

nova exceção para um novo casamento, este autor entende assim: 
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Minha proposta é que Jesus se concentre na pessoa que emite 
o divórcio enquanto Paulo discute a pessoa que o recebe, e 
nenhum deles rejeita a eficácia do divórcio ou a moralidade de 
um segundo casamento subsequente. Paulo simplesmente 
permite isso para os divorciados como para a viúva, enquanto 
Jesus expõe a culpa diante de Deus daqueles que se divorciam 
sem fundamentos adequados (HILL, 2012, p. 21). 

 
Paulo era conhecedor não somente das declarações de Jesus, mas 

também da lei de Moisés (Dt 24); o apóstolo havia sido um fariseu. É bem 

verdade que em Deuteronômio, a liberdade para um novo casamento não 

significava (conforme visto anteriormente), que a mulher não estivesse 

transgredindo o sétimo mandamento da lei de Deus (contaminada), apenas 

ficava sem a condenação capital.  

Se Paulo, estivesse apenas se referindo, ao que o Senhor determinou 

(Mt 19:6,9), não estaria esclarecendo uma questão nova, que o Senhor não 

havia tratado. Jesus deu uma exceção (porneia) para dissolução conjugal, e 

novo matrimônio, mas Paulo ao tratar de um novo assunto, estaria abrindo uma 

nova exceção, ou respeitaria a única estabelecida pelo Senhor? E se ele 

estivesse apenas seguindo a exceção de Jesus, poderia dizer ―digo eu não o 

Senhor‖ (1Co 7:12)?  

Considerando uma nova realidade vivida pelos cristãos fruto do 

evangelismo, em que um cônjuge se tornara cristão, e não havia se apartado 

deliberadamente do seu cônjuge (incrédulo), mas sendo a separação 

involuntária um resultado direto da aceitação do evangelho, ficaria este apesar 

de ―contaminado‖ de acordo com Deuteronômio 24 e ―adúltero‖ conforme 

Mateus 5:32, sem condenação?  

Mateus 19:29; Marcos 10:29, se estes textos forem aceitos como 

originais estariam em consonância com 1 Coríntios 7:15, onde o incrédulo toma 

a atitude e o crente que poderia desistir da mensagem de Cristo a fim de 

manter seu relacionamento conjugal, não o faz, mas aceita a dissolução do seu 

casamento, por amor ao evangelho. O tornaria apto para um novo casamento? 

Seria isto uma argumentação válida? 

Com relação à compatibilidade entre o v. 15, que menciona a libertação 

do cônjuge inocente ao compromisso com o incrédulo, e o v. 11, onde Paulo 

recomenda a reconciliação, Instone-Brewer (2002b, p. 253) entende que: ―É 
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claro que a v.11 descreve a norma e que a v.15 representa algum tipo de 

exceção.‖ Quando Paulo fala que não fica sujeito a servidão (1Co 7:15) estaria 

ele tratando de responsabilidades conjugais? Quais?  

Se servidão tem que ver com escravidão (dodouletai), escravo (douloos), 

há no contexto desta perícope algum texto anterior que se refira a alguma 

subordinação física de um cônjuge ao outro? Em 1 Coríntios 7:4, a palavra 

autoridade (gr. exousiazo), ―exercer porder, estar sob autoridade‖ do corpo, é 

exercido pelo cônjuge e não pelo próprio indivíduo. Estaria implícito nas 

palavras de Paulo este tipo de liberdade? Daria isto liberdade para um novo 

compromisso conjugal? Há que se considerar que quando Paulo usa a palavra 

para liberdade em 1 Coríntios 7:39 (gr. eleutera), ―livre, não um escravo, ou 

sem restrição‖, não está usando a mesma que em 1 Coríntios 7:15 

(dodouletai), onde havia um compromisso de intimidade sexual, pois o cônjuge 

ainda estava vivo (apesar de incrédulo) e o crente ainda estava sob obrigações 

maritais.  

Seria eleutera um sinônimo de doudoletai? Ou pelo menos tendo no 

contexto o mesmo significado? Também é preciso mencionar que Paulo, ao se 

referir à liberdade (eleutera) da viúva (1Co 7:39), para se casar com quem 

quiser após a morte do seu marido, não usa o mesmo termo quando ele faz 

menção de o homem estar desobrigado da relação conjugal (lüsin - lúsis) (1 Co 

7:27a), no sentido de não se separar, dissolver seu casamento, ou no sentido 

de quem não está comprometido com alguém (lélusai - lúo) (1 Co 7:27b)?  

O texto de 1 Coríntios 7:12-14 demonstra que a mudança de religião de 

pelo menos um dos cônjuges, não altera a força e a validade da aliança 

conjugal. ―O voto matrimonial é sagrado e não pode ser desconsiderado por 

causa de uma mudança religiosa de uma das partes‖ (NICHOL, 2014, p. 781). 

Outro autor apresenta o seguinte comentário: 

 

Paulo aconselhou os cônjuges crentes a não deixarem o 
cônjuge descrente que verdadeiramente desejasse permanecer 
casado. Por outro lado, ninguém deve forçar um incrédulo a 
permanecer casado com uma pessoa crente contra sua 
vontade (1Co 7:12-15). Ninguém pode forçar um arranjo tão 
desigual. [...] precisamos viver com sabedoria no casamento, 
seja com um crente ou incrédulo (MOSKALA, 2019, p. 153). 
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O Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia nos informa que: ―O 

divórcio segundo Paulo, só constituía uma opção quando um cônjuge 

descrente se recusava a conviver com o cônjuge crente (1 Co 7:15)‖ (ROCK, 

2011, p. 805). Outrossim, a decisão do cônjuge incrédulo de se afastar, outorga 

liberdade ao cônjuge crente, porém é difícil determinar se esta liberdade o 

libera do compromisso conjugal, a ponto de poder assumir uma nova relação 

conjugal (1Co 7:15). Porém as palavras do apóstolo são enfáticas em dizer que 

tanto o homem quanto a mulher sendo cristãos não tem a liberdade de se 

apartar do cônjuge descrente (1Co 7:12-13).  

Esta ênfase de Paulo é atemporal, ou seja, independentemente de a 

quanto tempo assumiu a fé cristã. Se a escravidão se refere ao voto conjugal, 

por um lado o cristão fica livre quando o incrédulo se aparta, por outro lado, a 

contrapartida não é permitida. Ou seja, a responsabilidade ao voto conjugal é 

soberana e de igual compromisso para ambas as partes, independente da 

aceitação da fé em Cristo; ao contrário, ela fortalece este vínculo. ―Não se 

aparte‖ (1Co 7:13). 

Estaria Paulo criando uma vida de celibato após a separação? Em assim 

fazendo não estaria o apóstolo confrontando o ensinamento de Jesus ―não 

separe o homem‖, ao mesmo tempo contrariando também o princípio conjugal 

estabelecido no Éden, em que Deus disse que ―não é bom que o homem esteja 

só‖ (Gn 2:18)? 

Em 1 Coríntios 7:8, Paulo recomenda aos solteiros e aos viúvos que 

fiquem na mesma situação que ele. Porém esta recomendação seria válida aos 

divorciados? Não estaria Paulo tratando de algo temporário aqui face à 

―dificuldade do momento‖ (1Co 7:26; cf. v. 28-29, 37-38, 40)? Davidson (2011, 

p. 4) acrescenta: ―Possivelmente seguindo um precedente do AT (Jz 14:20; 

15:2; 1Sm 25:44), Paulo descreve uma situação específica não abordada pelo 

mandamento de Jesus: abandono/deserção de um crente por seu cônjuge 

incrédulo (1Co 7:15).‖  

O autor conclui: 
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Paulo traça a autoridade do que ele diz para: 
(a) a ordem do Senhor (v. 10-11; cf. 9:14), com base em 
Mateus 19:3-9/Marcos 10:2-12, de modo que o que ele escreve 
não deve ser interpretado de maneira a contradizer ou 
contrariar o que Jesus diz; e  
(b) seus próprios mandamentos como apóstolo (v. 12-17), 
convocados por uma situação fora do alcance do mandamento 
de Jesus [...] o estado de abandono é claramente definido por 
Paulo como uma situação em que um crente e um incrédulo 
são unidos no casamento (inimaginável no contexto judaico de 
Jesus, mutandis mutatis ―pré-cristão‖) e o cônjuge incrédulo 
escolhe separar-se (chōrizetai, cf. Mt 19:6) de seu parceiro de 
casamento. [...] O abandono do cônjuge crente pelo parceiro 
incrédulo é a condição aqui. [...] A afirmação de Paulo de que 
―um irmão ou irmã não está em cativeiro [dedoulotai] nesses 
casos‖ (7:15) significa que, no caso de abandono, ele/ela é 
exonerado de todas as responsabilidades conjugais para com o 
cônjuge incrédulo (DAVIDSON, 2011, p. 4). 

 

―Visto que o ensino geral de 1 Coríntios 7:10-16, é desencorajar o 

divórcio, deserções que resultam em o divórcio devem ser tomadas no sentido 

mais estrito e literal possível‖ (NORMAN, 2003, p. 88-89). Mueller (2007, p. 38-

39), ao tratar deste assunto, assim se refere: 

 
As duas exceções para divórcio, porneia e divórcio por um 
cônjuge descrente, que são discutidas em 1 Coríntios 7, são 
diferentes. Somente no primeiro caso pode o cônjuge que não 
se envolveu em adultério solicitar o divórcio. No outro caso, o 
parceiro crente é passivo e não toma a iniciativa de obter o 
divórcio. Portanto o único motivo pelo qual um membro da 
igreja pode divorciar-se de seu cônjuge é fornicação.  

 
3.14.6.  Incompatibilidade ou reconciliação 

Outro fator a se considerar é que nem Jesus nem Paulo antecipam 

algum tipo de incompatibilidade para justificar a separação, mesmo 

procedimentos ímpios não são tratados. Pois não se espera que um incrédulo, 

por não ter bases morais sólidas e bíblicas, possam com seu procedimento, 

alterar o peso do compromisso conjugal assumido.  

Como poderia Paulo estar autorizando o divórcio em 1 Coríntios 7:11 

(separar), a um casal cristão? Se Paulo não autorizou nem a quem é casado 

com um incrédulo, cuja conduta não é pautada pela norma bíblica. 

A respeito da incompatibilidade conjugal assim se refere a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia ao ressaltar as palavras de Jesus:  
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Quando os fariseus Lhe perguntaram se a incompatibilidade 
marital constituía razão suficiente para o divórcio, Cristo 
afirmou que o modelo de casamento apresentado no Éden era 
o de uma união permanente (ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL DA 
ASSOCIAÇÃO GERAL DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA, 
2018, p. 380). 

 
Outro autor, assim trata a respeito da possibilidade de perdão, ao invés 

de alegações de incompatibilidade: 

 
Se um parceiro rompeu os votos de casamento, o outro tinha o 
direito, como em qualquer contrato comercial, de declarar o 
contrato rompido ou perdoar um parceiro arrependido. Isso 
devolve a decisão ao parceiro prejudicado (INSTONE-
BREWER, 2003, grifos nossos). 

 
Paulo não libera o desfazimento do voto conjugal ainda que haja a 

conversão ao cristianismo considerando que o voto foi tomado antes da 

conversão. ―E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em 

habitar com ela, não o deixe‖ (1Co 7:13). Ademais, Paulo não menciona de 

modo que a ―mulher fique sem se casar‖, como única opção em caso de 

abandonar o cônjuge, pois ele sugere, derivado da mesma situação que a 

mulher se reconcilie com o marido. O que pressupõe que se houve uma 

desinteligência, a separação não é exclusivamente a única opção. O apóstolo 

não prevê em nenhum de seus escritos, como única opção a separação, mas a 

menção da separação, traz consigo a possibilidade de reconciliação como 

alternativa sugerida. Embora a separação possa se tornar definitiva e neste 

caso ―fique sem se casar‖, há uma outra proposta que a torna temporária; a 

reconciliação. 

O mesmo conselho dado a mulher cristã, de não se separar do cônjuge, 

é dado ao marido ―e que o marido não deixe a mulher‖ (1Co 7:11). As palavras 

do apóstolo Paulo ―que se reconcilie com o marido‖ ecoam as palavras de 

Jesus, quando disse ―não separe‖. Nada a não ser a morte, poderia 

sumariamente interromper este laço, ao invés de dizer que o voto conjugal 

poderia ser desfeito pelo cônjuge quando bem lhe parecesse as circunstâncias, 

e que o relacionamento de ambos diz apenas respeito ao casal.  

Ao se referir a 1 Coríntios 7:11, no que tange à mulher se separar do 

marido, o Comentário Bíblico Adventista faz a seguinte interpretação: 
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11. Se, porém, vier a separar-se. Esta declaração é 
praticamente uma admissão de que a ordem dada no versículo 
anterior não seria obedecida por completo, devido a condição 
imperfeita da igreja. Havia casos de diferenças matrimoniais 
que não seriam resolvidas pelo afeto e tolerância cristãos, e 
que acabariam em separação. Em tais casos, a esposa 
rejeitada ou separada não deveria se casar com outro, mas 
buscar se reconciliar com o marido (NICHOL, 2014, p. 781, 
grifos nossos). 

 
Davidson (2011, p. 5, grifos nossos) assim define este assunto: 

 
A Bíblia fala inequivocamente, tanto no AT quanto no NT sobre 
a permanência do relacionamento matrimonial enquanto os 
dois cônjuges estiverem vivos. Deus é apaixonado que a união 
de uma só carne do casamento não seja dilacerada pelo 
divórcio, a menos que a aliança do casamento já tenha sido 
rompida por relações sexuais ilícitas ou pelas circunstâncias 
especiais em que um incrédulo abandona sua/sua esposa 
crente contra a vontade do crente. Mesmo nos casos em que 
um dos cônjuges foi infiel, Deus oferece (e Ele mesmo 
demonstra com seu cônjuge Israel) a possibilidade da graça 
divina, trazendo reconciliação e restauração da aliança do 
casamento.  

 
Especificamente do v. 11, em que ele entende há um parêntese 

estabelecido pelo apóstolo, quando um casamento entre dois cristãos pode 

enfrentar um impasse, havendo duas opções: Separar-se e permanecer 

solteiro, (o que ele teria aventado em outra situação v. 40), ou ficarem 

separados por algum tempo para se reorganizarem e reconstruírem um 

casamento melhor e mais forte. Sendo a primeira opção, um reconhecimento 

realista do inevitável, e a segunda um compromisso de terem um verdadeiro 

progresso que tem a benção paulina. ―Contudo, de maneira alguma o apóstolo 

apoia a hipótese do divórcio‖ (PRIOR, 1993, p. 131). 

De forma tácita e direta, o Comentário Bíblico Adventista, ao tratar do 

divórcio, na referência que Paulo faz em relação ao logion do Senhor Jesus, 

citado em 1 Coríntios 7:10, assim se expressa: 
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Paulo reforça a ordem inspirada ao se referir ao ensino claro do 
próprio Cristo. Visto que Jesus tinha falado de forma específica 
sobre este tema, o apóstolo pode fazer esta referência. [...] O 
Salvador declarou que o laço matrimonial era santo e imutável 
(ver M 5:31,32; Mc 10:2-12; Lc 16:18). A ordem de Jesus não 
dá espaço para muitas desculpas apresentadas para a 
separação legal, aceitas pelos tribunais civis atualmente, tais 
como, incompatibilidade, crueldade mental e outras de 
natureza mais trivial. As leis gregas e romanas permitiam a 
separação do marido e mulher por razões banais. O mesmo 
[sic] se dava entre os judeus. Sem dúvida, isso levou os 
cristãos a indagarem sobre o divórcio entre os crentes. A 
resposta é clara: o divórcio não faz parte do plano de Deus 
para o casal. A única razão pela qual se permite o divórcio é o 
adultério (NICHOL, 2014, p. 780). 

 

3.15. Resumo e Conclusão - Capítulo 3 

É de especial atenção, os ensinos de Cristo a respeito do divórcio, 

principalmente no que tange a palavra usada no Evangelho de Mateus e que 

define a cláusula de exceção ―porneia‖. Outrossim, esta palavra, tem amplo uso 

no NT, não se limitando a apenas um significado, ao contrário do termo 

adultério moicheia, que envolve, segundo vários autores, basicamente 

infidelidade conjugal, portanto poder-se-ia dizer no contexto do entendimento 

nos dias de Jesus, que porneia compreendia outros pecados sexuais além 

adultério, no entanto ambas palavras ou significados delas, assim como no AT, 

poderiam ser usadas de forma paralela no NT. 

Quanto ao divórcio, as palavras usadas têm basicamente o sentido de 

―mandar embora‖, no contexto judaico e ainda romano, onde o cônjuge, 

diferentemente da noção moderna ocidental a respeito do divórcio, ser 

efetuado perante uma corte. 

Um estudo gramatical nos textos onde Jesus se referiu ao divórcio pode 

sugerir que Ele estava, embora admitindo a possibilidade de separação por 

motivações humanas, indicando que a ―separação‖ se constituía uma 

desobediência ao plano divino, pois o que Deus ajuntou, o divórcio nunca 

deveria separar. Além do aspecto discutido pelos fariseus, parece evidente no 

contexto imediato no tema do divórcio tratado em Mateus que o principal 

problema era a dureza de coração, ou seja, a dificuldade em perdoar. 

No Evangelho de Marcos, embora sejam muitas as teorias apresentadas 

por autores para a justificar o divórcio, parece haver uma conjunção de motivos 



269 
 

para a discussão entre os fariseus e Jesus; indo desde a influência do sistema 

romano de liberdade para tal procedimento, tanto pelo marido quanto pela 

esposa, exposto pela atitude de Herodes e Herodias, bem como a lei de 

―Qualquer Motivo‖, que possa ter imperado nos dias de Jesus, para liberdade 

em o marido ―expulsar‖ a esposa de casa e romper com a aliança conjugal, 

possivelmente fundamentada em uma interpretação equivocada de 

Deuteronômio 24:1-4 e ainda a atitude de ―coração duro‖ (incapacidade de 

perdoar o cônjuge), tal qual nos dias de Moisés, como justificativa banal para 

dissolução do casamento. 

Em Mateus, deve-se destacar dois itens, inicialmente Mateus 5:32 onde 

é registrada a culpa que Jesus atribui aquele que ―expulsa‖ seu cônjuge e o 

possibilita tornar-se adúltero e posteriormente Mateus 19:9 onde consta a 

cláusula de exceção, porém, o mais importante ponto a se destacar a respeito 

do tema do divórcio em Mateus é que Jesus enfatiza que ele não deveria 

existir, ―pois o que Deus ajuntou, não separe o homem‖. Atribuindo mais uma 

vez, culpa a quem demite seu cônjuge não sendo por porneia, sendo porneia 

nas Escrituras o único motivo para autorizar divorcio e consequente novo 

casamento. O divórcio, não sendo por porneia não produz efeito, por não 

desvincular a aliança conjugal, e não autorizar assim novo casamento. 

Em referência a transgressão explícita do sétimo mandamento em 1 

Coríntios 5, e a prática da porneia, a recomendação de Paulo, é que a 

disciplina eclesiástica, determinada pela ―igreja reunida‖, seja tratada com a 

severidade que o caso requer, todavia se 2 Coríntios 2, se refere ao mesmo 

fato, ainda que haja uma posição extrema da igreja, não significa que a pessoa 

deva ser abandonada em seu pecado, senão, aceita de volta ao redil, 

conquanto que haja arrependimento. 

Em relação a 1 Coríntios 7:10-11, a despeito de as palavras usadas por 

Paulo para separação/divórcio serem sinônimas ou não, parece, neste texto, 

que o apóstolo está muito mais demonstrando que uma desobediência frontal 

ao mandamento de Cristo, ―não separe‖, teria uma consequência inevitável, 

―não se casar‖, do que oferecendo um novo estilo ou padrão de vida a ser 

seguido. Paulo não estaria referendando o divórcio, mas admitindo no máximo 

que embora possa ter havido uma separação, a reconciliação deveria ser 

considerada e em 1 Coríntios 7:15, Paulo não estaria contradizendo seu 
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ensinamento nos versículos anteriores, mas solidificando a inviolabilidade do 

voto conjugal, a despeito mesmo da incompatibilidade religiosa. 

Neste sentido, qualquer justificativa moderna para a separação definitiva 

ou divórcio, não parece encontrar embasamento bíblico, uma vez que mesmo 

em situações de extrema dificuldade, tal como a incompatibilidade religiosa, o 

apóstolo Paulo usando o mandamento de Cristo, ordena aos casais, que 

procurem manter o vínculo conjugal um dia estabelecido, mandamento este 

que declara: ―O que Deus ajuntou não separe o homem‖ (Mt 19:6). 
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4 ADULTÉRIO, DIVÓRCIO, NOVO CASAMENTO E DISCIPLINA ECLESIÁSTICA NOS 

ESCRITOS DE ELLEN G. WHITE 

 

Este capítulo pretende fazer uma análise das declarações de Ellen G. 

White, quer de modo conceitual ou em forma de aconselhamento, a respeito do 

adultério, divórcio, novo casamento e a disciplina eclesiástica. Há uma 

declaração do filho de Ellen White, W. C. White, a respeito da preocupação 

dela sobre como deveriam ser encarados seus conselhos acerca deste 

assunto: 

 
Acredito, contudo, que você perceberá através dos 
documentos que lhe envio, que foi intenção da Sra. White que 
não saísse de sua pena coisa alguma que pudesse servir como 
lei ou regra, segundo a qual devesse ser tratada esta questão 
do casamento, divórcio, novo casamento e adultério (WHITE, 
2012, p. 4). 

 
Esta citação é justificada, pelo fato de haver peculiaridades em cada 

caso em específico. 

 
Ela sentia que os diferentes casos em que o diabo conseguira 
envolver as pessoas eram tão variados e sérios, que, 
escrevesse ela, algo que pudesse ser tomado como regra para 
tais casos, ocorreria compreensão errônea e mau uso de seus 
escritos (WHITE, 2012, p. 4). 

 
No entanto, uma análise objetivará demonstrar que suas declarações 

apesar de tratarem de casos específicos, contêm os princípios bíblicos que 

norteiam o padrão de conduta referido no sétimo mandamento e de modo geral 

o balizamento do procedimento a ser adotado pela igreja em sua violação, bem 

como, em relação ao divórcio e novo casamento. 

Neste sentido, Pereyra (2007, p. 95), em relação aos escritos de Ellen 

White, que ao tratar do tema do divórcio e da transgressão do sétimo 

mandamento, faz referência não somente as leis apodíticas e casuísticas, mas 

também a aplicação evangélica da lei à semelhança de Jesus: ―Alguns de seus 

escritos revelam aspectos apodíticos e casuísticos da lei, enquanto outros 

mostram o princípio da ‗aplicação da lei do evangelho‘, demonstrando 

compaixão, encorajamento e restauração.‖ 
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Assim como, as leis casuísticas, no AT que norteavam o comportamento 

dos julgadores, jamais poderiam contrariar as leis apodíticas, das quais 

derivavam o princípio central.  

Deste modo, como os juízes tratavam os diferentes casos de relações 

sexuais ilícitas, jamais poderiam contrariar o princípio de ―não adulterarás‖ (Êx 

20:14). Da mesma forma, os conselhos de Ellen White podem ser vistos dentro 

deste conceito. É importante salientar que Ellen White (1981, p. 141) faz 

referência à lei moral, inclusive o sétimo mandamento, com vigência atemporal. 

Suas declarações teológicas estão esparsas em cartas, manuscritos ou livros; 

isto é, ela nunca escreveu de forma sistematizada sobre este assunto, e em 

cartas endereçadas a pessoas envolvidas em problemas conjugais. 

Neste sentido, dividimos em duas partes. A primeira, procurando de 

forma geral, encontrar estes princípios em seus escritos e a segunda em 

específico, nos aconselhamentos a pessoas envolvidas em tais problemáticas. 

 

4.1. Declarações de Ellen White acerca do adultério (fornicação). 

4.1.1. Adultério como quebra do sétimo mandamento, compatível 

com Êxodo 20:14  

A declaração a seguir, demonstra seu claro entendimento em 

conformidade com a Bíblia Sagrada, de que o adultério é quebra do sétimo 

mandamento da lei de Deus: ―Você não confessou seus erros. Você fez uma 

grande iniquidade; você cometeu adultério, quebrou o sétimo mandamento‖ 

(WHITE, 2020, carta 16, 1888). 

 

4.1.2. Em referência à penalidade pelo pecado de adultério 

Ellen G. White (2020, carta 12, 1864) escreveu à Sra Munsell: 

 
O que ordenou Deus a Moisés fosse feito com os culpados de 
adultério? Deveriam ser apedrejados à morte. Terminava ali a 
punição? Não, haveria ainda a segunda morte. O sistema de 
apedrejamento foi abolido, mas a penalidade pela transgressão 
da lei de Deus não deixou de existir. Se o pecador não se 
arrepender sinceramente, será punido com a destruição eterna 
na presença do Senhor. 
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4.1.3. Em referência ao ensinamento de Cristo 

A Ellet Waggoner, repreendendo-o por formular teologias extravagante a 

respeito do casamento, ela escreve: 

 
Você tem esposa, e a ela se encontra ligado pela lei de Deus. 
―Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: 
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no 
coração já adulterou com ela. ... Também foi dito: Aquele que 
repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos 
digo: Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de 
relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e aquele 
que se casar com a repudiada comete adultério‖ (Mt 5:27-32) 
(WHITE, 2020, carta 231, 1903). 

 
Em outro texto, ela diz: 

 
No Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não 
podia haver dissolução do casamento, a não ser por 
infidelidade do voto conjugal. ―Qualquer‖, disse Ele, ―que 
repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz 
que ela cometa adultério; e qualquer que se casar com a 
repudiada comete adultério‖ (Mt 5:32)53 (WHITE, 1896, p. 63). 
 

4.1.4. Referindo-se simbolicamente a apostasia (adultério 

espiritual); compatível com: Jr 3:1,6, 14; Ez 16:28,31; Ap 17:1-5. 

Ellen White (2001, p. 381), ao referir-se ao relacionamento de Cristo com 

sua igreja, usa a analogia bíblica do casamento: ―Nas Escrituras, o caráter 

sagrado entre Cristo e Sua igreja é representado pela união matrimonial‖ e a 

apostasia da igreja ao adultério. 

 

A infidelidade da igreja para com Cristo, permitindo que o amor 
às coisas mundanas ocupe a mente, é comparada com a 
violação do voto conjugal. [...] ―Deveras, como a mulher se 
aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te 
houveste comigo, ó casa de Israel‖. ―Foste como a mulher 
adúltera que, em lugar de seu marido, recebe a estranhos‖ (Jr 
3:20; Ez 16:32) (WHITE, 2001, p. 381-382). 

 

                                            
53

 Este texto foi originalmente citado no livro Thoughts From the Mount of Blessing (WHITE, 

1896, p. 63); foi posteriormente traduzido para a língua portuguesa sob o título Parábolas de 

Jesus (WHITE, 2002), também aparece em outras obras (WHITE, 1958, p. 251; 2003, p 340; 

2006, p. 54; 2012, p. 57). 
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Em referência a Babilônia espiritual e suas prostituições (Ap 17:1-5), ela 

escreve: 

 
Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a 
igreja judaica se tornou prostituta; e Roma, corrompendo-se de 
modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, 
recebe condenação idêntica (WHITE, 2001, p. 382). 

 
 A respeito de Apocalipse 17:5 especificamente, ela assim traduz: 

―Declara-se que Babilônia é ‗mãe das prostitutas‘. Como suas filhas devem ser 

simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições [...]‖ 

(WHITE, 2001, p. 382). 

Referindo-se à transgressão do segundo mandamento da lei de Deus, 

ela diz: ―A íntima e sagrada relação de Deus para com seu povo é 

representada sob a figura do casamento. Sendo a idolatria o adultério 

espiritual‖ (WHITE, 2007, p. 215).  

 

4.1.5. Em referência ao pecado do rei Herodes compatível com Mateus 

14:3-4 

 ―A mensagem que damos deve ser tão direta quanto a de João. Ele 

censurou a reis por sua iniquidade. Repreendeu o adultério de Herodes‖ 

(WHITE, 2008, p. 151).  

 

4.1.6. Como impeditivo para entrar no Céu, compatível com 1 

Coríntios 6:9-10 

 ―Ninguém pode entrar ali sob acusação de roubo, adultério, 

maledicência ou negócios duvidosos, pois isso conduziria a outra guerra no 

Céu‖ (WHITE, 1982, p. 106). 

 



275 
 

4.1.7. Em referência ao pecado do rei Davi, compatível com 2 

Samuel 11:4; 12:9 

Todo o esforço que Davi fez para esconder seu crime se 
mostrou inútil. Ele havia se entregado ao poder de Satanás; o 
perigo o rodeava; a desonra, mais amarga do que a morte, 
estava diante dele. Não havia senão um meio para escapar, e, 
em seu desespero, apressou-se a acrescentar o assassínio ao 
adultério (WHITE, 2007, p. 530). 
A voz da consciência, mais terrível que a de Simei, lhe trazia os 
pecados à mente. Urias estava continuamente diante de seus 
olhos. Seu grande crime era o pecado do adultério (WHITE, 
2001, p. 160). 

 
4.1.8. Respeito a uma instituição sagrada e edênica (o casamento), 

compatível com Gênesis 1:27; 2:24 

Em respeito ao casamento como uma instituição sagrada originária do 

Éden, tanto quanto a instituição do sábado, como dia de descanso. 

 

Um dos pecados graves nesta degenerada época de corrupção 
é o do adultério. Esse vergonhoso pecado é praticado em 
alarmante extensão. O sábado e o casamento foram 
instituições ordenadas por Deus no Éden a fim de serem 
preservadas sagradas e santas. Essas duas instituições, de 
origem divina, têm sido desrespeitadas e tratadas como nulas 
por homens e mulheres cujo coração está inteiramente voltado 
à prática do mal (WHITE, 1870, R&H 08.03.1870). 

 
Ela afirma ainda: 
 

Deus apresentou apenas uma causa justa para que a mulher 
deixe seu marido, ou o marido sua esposa, que é o adultério. 
Que este assunto seja considerado com muita oração. Desde a 
criação foi o casamento constituído por Deus como uma 
ordenança divina. Foi no Éden que isso aconteceu. O sábado 
do quarto mandamento também foi instituído no Éden, ao 
serem lançados ―os fundamentos da Terra‖, ―quando as 
estrelas da alva, juntas‖, cantavam e os filhos de Deus 
―rejubilavam‖ (Jó 38:4, 7). Portanto, que a divina instituição do 
casamento esteja diante de você em posição tão duradoura 
quanto o sábado do quarto mandamento (WHITE, 2020, carta 
8, 1888).  
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Ele os referiu aos dias abençoados do Éden, quando Deus 
pronunciou todas as coisas como "muito boas". Então o 
casamento e o sábado tiveram sua origem, instituições gêmeas 
para a glória de Deus em benefício da humanidade. Então, 
quando o Criador uniu as mãos do santo par no casamento, 
dizendo: Um homem ―deixará seu pai e sua mãe, e se apegará 
a sua esposa; e eles serão um‖ (Gn 2:24), enunciou a lei do 
casamento para todos os filhos de Adão até o fim dos tempos. 
Aquilo que o próprio Pai Eterno havia declarado bom era a lei 
da mais alta bênção e desenvolvimento para o homem 
(WHITE, 1896), p. 63).  

 
4.2. Uso dos termos, fornicação e adultério, nos escritos de Ellen 

White, e uma possível relação com os termos porneia e moikeia em 

Mateus 19:9 

Nos escritos de Ellen White, encontramos várias situações em que são 

repreendidos, procedimentos que podem ter relação com o entendimento do 

termo porneia, conforme usado nas Escrituras Sagradas. 

 

4.2.1. Referindo-se ao novo casamento, sem ter havido 

transgressão do sétimo mandamento por parte do cônjuge, 

compatível com Malaquias 2:11, 14; Lucas 16:18 

 
Ao mencionar a crença em atitudes fanáticas por parte de algumas 

pessoas, ela aborda o pecado do adultério: ―Alguns tinham tal confiança 

nesses sinais de que homens foram tão longe que trocaram de esposas 

trazendo assim adultério para dentro da igreja‖ (WHITE, 2008, p. 28).  

 

4.2.2. Comportamento de prostituição e imoralidade, compatível 

com 1 Coríntios 6:16-18; 10:8 

Em uma repreensão a um professor de ensino religioso, e sua 

interpretação distorcida do significado do sétimo mandamento: 



277 
 

 
Ele estava transgredindo o sétimo mandamento, enquanto 
professava guardar o quarto. Em seu engano, ele estava 
cercado por mulheres que o seguiam a todo lugar, como uma 
fiel esposa deveria acompanhar o marido. [...] Uma vez tendo 
ganhado a confiança das pessoas, ele começou sua satânica 
obra de deturpar o verdadeiro significado das Escrituras, 
buscando mostrar que o adultério condenado na lei de Deus 
não é aquilo que geralmente se compreende. Ele procura, por 
todos os modos, fazer com que mulheres sensatas creiam que 
não é ofensivo a Deus que as esposas sejam desleais a seus 
votos matrimoniais. Ele não admite que isso seja transgressão 
do sétimo mandamento (WHITE, 2004, p. 138, 140). 

 
4.2.3. Adultério e fornicação; termos usados em paralelo, 

compatível com Ezequiel 16:32-33; Oseias 2:2 

Ellen White (2007, p. 567, grifos nossos) fez uso paralelo dos termos de 

fornicação e adultério, referindo-se a transgressão do sétimo mandamento: 

 
Nem todos os que professam guardar os mandamentos de 
Deus mantêm seu corpo em santificação e honra. [...] Eles 
professam estar em pé sobre a elevada plataforma da verdade 
eterna, guardando todos os mandamentos de Deus; por isso, 
se condescenderem com o pecado, se cometerem fornicação e 
adultério, seu crime é de magnitude dez vezes maior do que o 
das classes que mencionei, que não reconhecem a lei de Deus 
como obrigatória.  

 
4.2.4. Abuso de vulnerável, compatível com Êxodo 22:16-17; 

Gênesis 34:2; 2 Samuel 13:14 

A Peter Wessels ela escreve: 

 

Qual pode ser a impressão para aqueles jovens cujos corpos 
você degrada por suas ações? Como você pode ser um pastor 
de ovelhas e cordeiros, enquanto corrompe suas mentes e 
macula e polui seu senso moral? [...] Você consideraria esse 
assunto tão superficialmente quanto deveria, caso um ministro 
do evangelho, como Robinson, fizesse isso com suas irmãs ou 
filhos?  

 

Ela continua:  

 

Este é um crime aos olhos de Deus, e não posso encobri-lo 
como um assunto leve. É um pecado sodomita. É manchar e 
poluir em todas as suas tendências, e uma abominação aos 
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olhos de um Deus santo. Está praticando a iniquidade. 
Qualquer jovem que submeta seu corpo para ser manipulado 
por um homem não é de forma alguma adequado para o reino 
dos céus. Toda essa prática vil e comum é o que está 
arruinando nossa juventude. Você praticaria isso no corpo de 
seu próprio filho? Você não consideraria isso incesto, 
descobrindo sua nudez? Todos os que fazem essas coisas 
estão levando os jovens a práticas abomináveis [...] Eu pensei 
que a carta, que condenava o pecado, também o encorajava a 
ter esperança e confiança em Deus. Supus que ajudaria o 
irmão Robinson a ajudá-lo. [...] Eu sei como Deus considera 
esses pecados. Um homem casado, um ministro do evangelho, 
liderando os cordeiros do rebanho nas práticas sodomitas. [...] 
Você diz que não cometeu adultério. Deus acusa de adultério 
contra todos que fazem essas coisas [...]. Mas não pense que a 
pior coisa para você é perder suas credenciais. Você não é 
digno de ser encarregado dos cuidados do rebanho (WHITE, 
2020, carta 106a, 1896, grifos nossos). 

 

4.2.5. Incesto, compatível com Levítico 18:6; Mateus 14:3-4; 1 

Coríntios 5:1 

 
É impossível para [E] ter comunhão com a igreja de Deus. Ele 
se colocou onde não pode ser ajudado pela igreja, onde não 
pode ter comunhão nem voz na igreja. Ele se colocou ali diante 
da luz e da verdade. Ele teimosamente escolheu seu próprio 
caminho, e se recusou a ouvir a repreensão. Ele seguiu as 
inclinações de seu coração corrupto, violou a santa lei de Deus 
e desonrou a causa da verdade presente. Se ele se arrepender 
com tanto entusiasmo, a igreja deve deixar seu caso em paz. 
Se ele vai para o céu, deve estar sozinho, sem a comunhão da 
igreja. Uma repreensão permanente de Deus e da igreja deve 
sempre repousar sobre ele, para que o padrão de moralidade 
não seja reduzido ao próprio pó (WHITE, 2020a, p. 215; cf. 
WHITE, 2012, p. 187, nota de rodapé). 

 
4.2.6. Homossexualidade, compatível com Levítico 20:13; 18:22 

Os membros da igreja precisam jejuar e orar, esforçando-se 
seriamente para vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra 
de seu testemunho. Nenhuma partícula da impureza sodomita 
escapará [da ira de Deus] na execução do julgamento. Aqueles 
que não se arrependem e abandonam toda a impureza cairão 
com os iníquos (WHITE, 2020, carta 159, 1901, grifos nossos). 
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4.2.7. Adultério como atitude mental, compatível com Mateus 5:27-

28; Êxodo 20:17 

Ao repreender um casal, que pensava em se casar, violando um voto 

matrimonial já existente, por um deles (Walter F. Caldwell). Ellen White (2020, 

carta 14, 1895) assim escreveu: ―Vocês dois quebraram a lei com o simples 

pensamento de que poderiam se unir em casamento.‖ 

 

4.2.8.  Prostituição ou adultério, sem contato físico (virtual), 

compatível com Provérbios 6:24-29 

Ellen White não se limita a entender atitudes de desobediência a lei de 

Deus apenas pelo contato físico, mas entende como prostituição e adultério o 

ato de verbalizar apreços a outrem, que são devidos apenas ao cônjuge. 

Haveria relação com sexo virtual? 

 
Pois qualquer mulher que permitir os galanteios de qualquer 
homem que não seja seu marido, que der ouvidos aos seus 
atrevimentos, e cujos ouvidos se agradam do extravasar de 
palavras pródigas de afeição, de adoração, de carinho, é 
adúltera e prostituta (WHITE, 2020c, p. 434, grifos nossos). 

 
É preciso diferenciar esta última declaração da anterior, onde Ellen G. 

White, se referiu ao pecado por pensamento, também mencionado por Jesus 

(Mt 5:27-28), onde não há comunicação entre as partes e apenas e tão 

somente uma atitude individual, particular e secreta, diferente de sexo virtual, 

em que embora sem contato físico, há uma interação entre as partes, tais quais 

os meios modernos de comunicação permitem, (telefone, internet, para citar 

alguns); meios audíveis e visuais, onde não somente estímulos sexuais podem 

acontecer, por meio, quer de imagens pornográficas, quanto por atitudes 

explícitas, promoverem o prazer sexual mútuo. 

Aquilo que pode ser considerado apenas uma interação, se 

contextualizados nos escritos de Ellen White, poderiam ser considerados, 

―adultério e prostituição‖, conforme sua declaração acima pode sugerir. Tais 

atitudes, parecem estar mais relacionadas a porneia (Mt 19:9), do que 

―indecência de alguma coisa‖ (hb. erwat dabar) (Dt 24:1). 
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4.2.9. Relacionamento pré-conjugal, compatível com Deuteronômio 

22:28-29 

Havia um jovem (Harris, Chapin) que escandalizava o povo de Deus 

diante da sociedade e trazia o desgosto à sua mãe pelo procedimento 

indecoroso com uma jovem de comportamento questionável. 

 

Você poderia se casar com ela e assim estar em sua 
companhia e agirem de uma forma, como apenas esposo e 
esposa devem se comportar em entre si. [...] (WHITE, 2020, 
carta 3, 1879). 
Você me chamou para falar se havia quebrado os 
mandamentos de Deus. Eu pergunto: você não os quebrou? 
[...] Nenhum rapaz deve fazer o que você fez com (...), a menos 
que esteja casado com ela (WHITE, 2020, carta 61, 1880). 

 
4.2.10.  No leito conjugal, compatível com Romanos 6:12 

Ellen White (2020, R&H 19/09/1899) introduz o assunto citando Paulo: 

―O apóstolo menciona estas palavras de advertência: ‗Não reine, portanto, o 

pecado em vosso corpo mortal, para que você o obedeça nas suas 

concupiscências‘ (Rm 6:12)‖, e adverte contra os excessos na relação marital: 

 
Mas muito poucos acham que é um dever religioso governar 
suas paixões. Eles se uniram no casamento ao objeto de sua 
escolha e, portanto, raciocinam que o casamento santifica a 
indulgência das paixões básicas. [...] A aliança do casamento 
cobre pecados da mais escura tonalidade. Homens e mulheres 
que professam piedade degradam seus próprios corpos pela 
indulgência das paixões corruptas e, assim, se abaixam sob a 
criação bruta. [...] No entanto, por serem casados, pensam que 
não cometem pecado. [...] Não é o amor puro que leva o 
homem a fazer da esposa um instrumento para ministrar à sua 
luxúria: são as paixões animais, que clamam por indulgência. 
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4.2.11. Fornicação, compatível com Números 25:1; 1 Coríntios 

6:13 

Vi que Satanás está guiando a mente dos que professam a 
verdade, para induzi-los ao terrível pecado da fornicação. A 
mente de um homem ou mulher não decai num momento da 
pureza e santidade para a depravação, corrupção e crime. 
Leva tempo transformar o humano em divino, ou degradar o 
que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico 
(WHITE, 2005, p. 478). 
Foi o predomínio deste pecado, a fornicação, entre o Israel 
antigo, que trouxe sobre eles a assinalada manifestação da 
desaprovação de Deus. Seus juízos então lhes seguiram de 
perto o pecado hediondo; milhares tombaram, e seus corpos 
contaminados foram deixados no deserto (WHITE (CSS), 2007, 
p. 567). 

A Cora B. Watermann, assim escreveu: 

 
Você é uma pessoa incapaz de distinguir na Palavra de Deus o 
que é pecado, ao entregar seu corpo a fim de ser poluído por 
um homem, seja o que for que ele professe, e depois julgar que 
está perdoada. Este assunto me foi apresentado como sendo 
um pecado hediondo à vista de Deus, no entanto seus sentidos 
se encontravam tão obscurecidos e desmoralizados, que você 
prosseguiu vendendo nossos livros religiosos e dando estudos 
bíblicos, enquanto praticava fornicação (WHITE, 2020, Carta 
95, 1893). 
 

4.3. Textos de Ellen G White a respeito do divórcio 

No que tange ao divórcio, Pereyra (2007, p. 86, grifos nossos) informa o 

entendimento de Ellen White: ―Jesus aprovou a dissolução do casamento 

apenas em caso de adultério. [e que] Jesus permite um novo casamento 

apenas quando o direito ao divórcio existe.‖ Informa ainda: ―[...] fica claro que 

Ellen G. White via o adultério como a única base para o divórcio e novo 

casamento, para a parte inocente, enquanto o cônjuge ainda vive [...]. 

Entretanto, há casos em que ela faz uma exceção a essa posição‖ (PEREYRA, 

2007, p. 86, grifos nossos).  

Ao comentar sobre o uso dos escritos de Ellen White, G. C. White 

apresenta o seu conceito particular sobre o divórcio, demonstrando inicialmente 

que nunca estivera nos planos de Deus, todavia foi permitida pela 

―degeneração das pessoas‖ e que Deus ao permitir o divórcio, o fez em 

consideração às circunstâncias e em uma atitude misericordiosa.  
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Deus disse: ―O que Deus ajuntou não o separe o homem‖; no 
entanto, Cristo explica que a lei do divórcio foi dada por causa 
da dureza dos seus corações. Devido à degeneração das 
pessoas foi permitida a lei do divórcio que não estava no plano 
original de Deus (WHITE, 1987, p. 221). 

 
4.3.1. Divórcio por relações sexuais ilícitas (porneia) (Mt 19:9) 

Divórcio e novo casamento apenas por motivo de porneia: 

 
Pensamos que, por uma causa, a mencionada por nosso 
Senhor, como registrado em Mateus 19:9, o divórcio pode ser 
legalmente obtido, e que as partes divorciadas sejam tão livres 
como se o contrato de casamento nunca tivesse existido entre 
elas (WHITE, 1862, p. 160, grifos nossos). 

 
4.3.2. Aumento no número de divórcio, uma realidade dos últimos 

dias 

Ellen White (2012, p. 93), relembrando os ensinamentos de Cristo 

acerca dos sinais dos últimos dias (Mt 24:38), faz a seguinte declaração sobre 

o aumento do número de divórcios: ―Como nos dias de Noé, toda espécie de 

mal estão se multiplicando. O divórcio e o casamento estão em alta.‖  

 

4.3.3. A atitude dos judeus nos tempos bíblicos em relação ao 

divórcio e consequente adultério 

―Entre os judeus, era permitido ao homem repudiar sua mulher pelas 

mais triviais ofensas, e a mulher se achava, então, em liberdade de se casar 

outra vez. Esse costume causava grande infelicidade e pecado‖ (WHITE, 1896, 

p. 63, grifos nossos).  

É preciso destacar na declaração acima, que Ellen White relaciona a 

liberdade que os judeus tinham de se divorciarem, tendo como consequência o 

―pecado‖, provavelmente se referindo ao adultério, que se seguia quer pela 

prostituição ou novo matrimônio, após a dissolução conjugal efetuada ―pelas 

mais triviais ofensas‖. 

 

4.3.4. Adultério como único motivo para o divórcio 

Em uma carta endereçada ao Dr. Gibbs ela mencionou: 
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Nada além da violação do leito conjugal pode quebrar ou 
anular o voto do casamento. [...] Deus reconhece apenas um 
motivo pelo qual a esposa pode deixar seu marido ou o marido 
a sua esposa: esse motivo é o adultério. Seja esta questão 
cuidadosamente considerada (WHITE, 2020, Carta 8, 1888). 

 
Em um testemunho dirigido à igreja em Monterey a respeito da irmã 

Jones e a pretensão do irmão George Lay, de se casar com ela, assim se 

refere: 

 
Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas 
leis do país, mas não divorciada à vista de Deus. Só há um 
pecado, o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em 
posição de se sentirem livres do voto matrimonial à vista de 
Deus. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz 
da Bíblia continuam como marido e esposa, segundo as leis de 
Deus. Vi que a irmã [Jones], por enquanto, não tem direito de 
se casar com outro homem; mas se ela, ou qualquer outra 
mulher, obtiver um divórcio legal por causa de adultério por 
parte do marido, então está livre para se casar com quem 
quiser. [...] Recebi uma carta de seu marido. Eu diria que só há 
uma razão pela qual o marido pode legitimamente separar-se 
de sua esposa ou a esposa do marido: o adultério (WHITE, 
2020, Manuscrito 2 1863). 

 
 

Os textos acima demonstram a coerência dos escritos de Ellen White 

com o ensinamento bíblico de fidelidade conjugal. Para efeito de comparação 

relacionamos o citado acima, na seguinte tabela: 

 

Dt 24:1-4 Despedir de sua 

casa 

Casar-se com 

outro homem 

Contaminada 

Mt 5:32 Repudiar sua 

mulher 

A não ser por 

fornicação 

Ela cometa 

adultério 

1Co 7:10-11 Não separe do 

marido / Não 

deixe a mulher 

Se, porém, se 

apartar 

Não se case 

Ellen G. White Uma mulher 

pode estar 

legalmente 

divorciada do 

Só há um 

pecado, o 

adultério, que 

pode pôr o 

Vi que a irmã 

[Jones], por 

enquanto, não 

tem direito de se 
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marido pelas leis 

do país, mas não 

divorciada à vista 

de Deus. 

esposo e a 

esposa em 

posição de se 

sentirem livres do 

voto matrimonial. 

casar com outro 

homem. 

 
 

Outra declaração sobre este mesmo tema, agora referindo-se à relação 

conjugal de alguém que desejava se separar (primeira esposa de Walter 

Harper): 

 
Tive uma longa conversa com a irmã [Harper, primeira esposa 
de Walter Harper], mostrando-lhe que se encontra sob a 
obrigação do voto matrimonial e este não libera de seus 
reclamos qualquer das partes envolvidas, exceto em caso de 
adultério, ou violação do leito conjugal. Nossa palestra sobre o 
assunto foi muito proveitosa (WHITE, 2012, p. 38). 

 
Para Ellet Waggoner escreveu: 

 
Você tem esposa, e a ela se encontra ligado pela lei de Deus. 
―Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: 
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no 
coração já adulterou com ela. ... Também foi dito: Aquele que 
repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos 
digo: Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de 
relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e aquele 
que se casar com a repudiada comete adultério‖ (Mt 5:27-32) 
(WHITE, 2020, Carta 231, 1903). 

 
Outra declaração em um de seus escritos: 

 
No Sermão do Monte, Jesus declarou plenamente que não 
podia haver dissolução do casamento, a não ser por 
infidelidade do voto conjugal. ―Qualquer‖, disse Ele, ―que 
repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz 
que ela cometa adultério; e qualquer que se casar com a 
repudiada comete adultério‖ (Mt 5:32) (WHITE, 1896, p. 63). 

 
4.3.5. Não se divorciar por jugo desigual (incrédulo) 

Em uma carta ao Dr. Gibbs ela escreve: 
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Se a esposa é descrente e opositora, o esposo não pode, 
diante da lei de Deus, afastar-se dela por esta única razão. 
Para poder estar em harmonia com a lei de Jeová, deve ele 
conviver com ela, a menos que ela decida de vontade própria 
separar-se (WHITE, 2020, carta 8, 1888). 

 
Em um de seus manuscritos Ellen White assim se expressa: 

 

Recebemos muitas cartas solicitando conselhos. Uma mãe diz 
que seu marido é um incrédulo. [...] Eu responderia, minha 
irmã, não consigo ver como você pode ser clara diante do 
Senhor e deixar seu marido e seus filhos (WHITE, 2020, 
Manuscrito 9, 1868). 

 
À Sra. Amanda Van Horn, Ellen White (2020, Carta 28, 189) escreve: 

 
Seu marido tem direitos; seus filhos têm direitos; e estes não 
devem ser ignorados por você. [...] Chegaram cartas de mães, 
relatando suas provações em casa e pedindo meu conselho. 
Um desses casos servirá para representar muitos. O marido e 
pai não é crente [...] Em tais casos, meu conselho seria: 
mães[...] não deixe seus filhos; não os entregue à influência de 
um pai sem Deus. 

 
4.3.6. Divórcio sem base bíblica 

Ellen White (2020, Carta 57, 1888) assim se reporta à primeira esposa 

de Walter Harper: 

 
Você poderá dizer que não ama o esposo. Deve isto ser razão 
para não tentar amá-lo? Porventura é a presente vida tão longa 
e de tanto valor que você decidirá seguir o próprio caminho e 
apartar-se da lei de Deus? Não vejo base para você obter o 
divórcio. Mesmo que o esposo a houvesse enganado, há um 
juramento. Se ele lhe contou, como afirma ter feito, e nega tê-la 
enganado, e você se casou com ele, como pretende agora 
obter o divórcio? Desejo que você siga uma conduta 
compatível com o conselho que lhe dou, pois não tenho 
diferente conselho para apresentar-lhe.  

 
4.3.7. Divórcio e novo casamento com base bíblica 

Escrevendo à irmã Ketring, segunda sogra de Walter Harper, Ellen G. 

White (2021, p. 49) emite este conceito: 
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Ele não a deixou, foi ela quem o deixou. Ele não tornou a 
casar-se até que ela obteve divórcio. Quando Laura se 
divorciou de Walter, ele sofreu profundamente, e não foi senão 
depois de Laura casar-se com outro homem que Walter tornou 
a casar-se.  

 
4.3.8. Estabelecer suas próprias regras, esquecendo-se das de Deus 

Escrevendo ao Dr. Gibbs ela adverte, quando ao homem estabelecer 

suas próprias regras para definir quais os motivos autorizam o divórcio: 

 
Sua saúde poderia encontrar-se em condição muito melhor, 
estivesse você com a mente em paz e tranquila; ela tornou-se, 
contudo, confusa e desequilibrada, e você raciocinou de modo 
incorreto neste assunto de divórcio. Seus pontos de vista não 
podem ser sustentados a partir da posição da qual você 
raciocina. Os homens não se encontram na liberdade de criar 
para si mesmos um padrão legal que ignora a lei de Deus, e 
satisfazer as próprias inclinações. Precisam eles chegar ao 
grande padrão moral divino de justiça (WHITE, 2012, p. 118, 
grifos nossos). 

 
4.3.9. Divórcio pela lei civil, nem sempre reconhecido pela lei divina 

Ellen G. White não compreendia que o divórcio, por si mesmo, 

autorizava nova relação conjugal, caso este não fosse motivado por adultério 

de um dos cônjuges, o que o torna em si, ineficaz e desnecessário, uma vez 

que não rompe os sagrados laços do matrimônio. 

 
Uma mulher pode estar legalmente divorciada do marido pelas 
leis do país, mas não divorciada à vista de Deus. Só há um 
pecado, o adultério, que pode pôr o esposo e a esposa em 
posição de se sentirem livres do voto matrimonial à vista de 
Deus. Embora as leis do país possam permitir o divórcio, à luz 
da Bíblia continuam como marido e esposa, segundo as leis de 
Deus (WHITE, 2020, Manuscrito 2, 1863). 

 
4.3.10. Citando a cláusula de exceção de Mateus 

Você tem esposa, e a ela se encontra ligado pela lei de Deus. 
―Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: 
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no 
coração já adulterou com ela. [...] Também foi dito: Aquele que 
repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos 
digo: Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de 
relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera; e aquele 
que se casar com a repudiada comete adultério‖ (Mt 5:27-32) 
(WHITE, 2020, Carta 231, 1903, grifos nossos). 
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4.3.11. Sem direito a novo casamento, mesmo estando 

divorciado, sem ter havido quebra do sétimo mandamento por 

parte do cônjuge 

Em carta a Walter Caldwell, Ellen G. White (2020, Carta 18, 1896) diz: 

 
Ao entregar o seu amor a outra mulher, mesmo após sua 
esposa obter o divórcio, você transgrediu o sétimo 
mandamento. Mas você fez pior do que isto. Amou outra 
mulher antes de obter o divórcio da esposa.  

 
4.3.12. Declaração original acerca do divórcio, assinada por 

Ellen e Tiago White 

Nesta declaração, princípios estabelecidos pela Bíblia que regem o 

relacionamento conjugal podem ser vistos: 1. O cônjuge inocente de um 

relacionamento maculado pelo adultério, pode se divorciar sem implicar quebra 

do sétimo mandamento. 2. Ao escolher manter o relacionamento conjugal, 

após ter ciência do erro do cônjuge, não exercendo seu direito ao divórcio, sob 

a mesma alegação, não lhe será facultado este direito posteriormente. 3. Não 

cometerá pecado se mantiver o relacionamento com seu cônjuge culpado, o 

perdoando. 4. Ao arrependido é facultado o direito ao reingresso ao rol de 

membros da igreja. 

Tiago e Ellen G. White dizem: ―Em relação ao caso da irmã ferida AG, 

diríamos em resposta às perguntas de JHW, que isso é uma característica nos 

casos da maioria dos que foram vencidos pelo pecado, como o marido fez, que 

eles não têm nenhum sentido real da sua vilania.‖  

Ela continua: 

 

Alguns, no entanto, fazem e são restaurados para a 
igreja; mas não até que tenham merecido a confiança do 
povo de Deus por confissões não qualificadas e um 
período de arrependimento sincero. Este caso apresenta 
dificuldades não encontradas em alguns e acrescentamos 
apenas o seguinte:  
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1. Nos casos de violação do sétimo mandamento, em que a 
parte culpada não manifesta verdadeiro arrependimento, se a 
parte lesada puder obter o divórcio sem apresentar seus 
próprios casos e os de seus filhos, se os tiverem, pior ainda, 
eles devem estar livres. [Na versão em português em O Lar 
Adventista, traduzido por ―separar-se‖].54 
2. Se eles poderiam colocar a si mesmos e a seus filhos em 
pior condição por um divórcio, não conhecemos nenhuma 
escritura que tornaria a parte inocente culpada por permanecer.  
3. Tempo, trabalho e oração, e paciência, fé e uma vida 
piedosa podem fazer uma reforma. Viver com alguém que 
rompeu os votos do casamento e está coberto por toda a 
desgraça e vergonha do amor culpado, percebe que não, é um 
incômodo para a alma; e, no entanto, o divórcio é uma dor ao 
longo da vida, sentida no coração. Deus tenha pena da parte 
inocente. O casamento deve ser considerado bem antes do 
contrato. 
4. Por quê! Oh por quê! homens e mulheres que sejam 
respeitáveis e bons, e finalmente cheguem ao Céu, venderão a 
si mesmos ao Diabo tão barato, ferirão seus amigos íntimos, 
desonrarão suas famílias, reprovarão a causa e finalmente irão 
para o inferno? Deus tenha piedade. Por que aqueles que são 
vencidos no crime não demonstram arrependimento 
proporcional à enormidade de seu crime, se dirijam a Cristo por 
misericórdia e curam, tanto quanto possível, as feridas que 
fizeram?  
5. Mas, se eles não farão o que deveriam, e se os inocentes 
perderam o direito legal ao divórcio, vivendo com o culpado 
depois que sua culpa é conhecida, não vemos que o pecado 
repousa sobre os inocentes em permanecer, e seu direito moral 
de partir parece questionável, se sua saúde e sua vida não 
forem muito ameaçadas por permanecerem assim.  
James White e Ellen G. White (WHITE, 1868; 2003, p. 346-347, 
grifos nossos). 

 
4.3.13.  A perpetuidade do voto conjugal, um contrato para 

toda a vida 

Em carta a Walter Caldwell, Ellen G. White (2020, Carta 17, 1896) diz a 

respeito de sua noiva incrédula: 

 
Todo noivado deve ser cuidadosamente considerado; pois o 
casamento é um passo dado para a vida. Tanto o homem 
quanto a mulher devem considerar cuidadosamente se 
conseguem se apegar através das adversidades da vida, 
enquanto ambos viverem. 

 

                                            
54

 Veja White (2003, p. 346). 
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4.3.14.  Incompatibilidade de gênio e abandono do cônjuge 

Ellen White não via estes motivos como válidos para justificarem novo 

casamento. Em carta a Fannie Bolton declara: 

 
Estou considerando o seu caso em relação a [Walter Caldwell] 
e não tenho outro conselho a dar além do que já dei. Considero 
que você não tem direito moral de se casar com [Walter 
Caldwell] ele não tem o direito moral de se casar com você. Ele 
deixou sua esposa depois de lhe dar uma grande provocação. 
Ele deixou a quem havia jurado diante de Deus amar e 
valorizar enquanto ambos deveriam viver. [...] Não vejo uma 
partícula de clemência nas Escrituras dada a nenhum de vocês 
para contrair casamento, embora sua esposa esteja divorciada 
(WHITE, 2020, Carta 14, 1895, grifos nossos). 

 
4.3.15. O retorno ao cônjuge, uma vez separados por 

incompatibilidade 

Apesar de Ellen White não aconselhar o divórcio e novo casamento por 

incompatibilidade, ela admite que um retorno ao convívio conjugal deveria ser 

precedido de uma mudança de atitude. Neste episódio em específico, ela está 

tratando de um caso em que já houve a separação, mas não o aprovando ou 

recomendando. Em carta a irmã Harper, segunda esposa de Walter Harper, ela 

escreve:  

 
Recebi sua carta e, em resposta, diria que não posso 
aconselhá-lo a retornar a [Walter Harper], a menos que veja 
mudanças decididas nele. O Senhor não está satisfeito com as 
ideias que teve no passado sobre o que é devido a uma 
esposa. [...] Se o irmão [Walter Harper] mantiver suas opiniões 
anteriores, o futuro não seria melhor para você do que o 
passado. Ele não sabe como tratar uma esposa. [...] seria 
perigoso para você se colocar novamente sob a ditadura dele. 
Eu esperava que ele mudasse (WHITE, 2020, Carta 148, 
1907). 

 
4.3.16.  Aceitação da separação por incompatibilidade. 

Em relação ao conselho dado a Walter Harper após decidida e 

irrevogável atitude de sua primeira esposa em abandoná-lo, ela o aconselha 

aceitar a situação, mas não um novo casamento. Nestas circunstâncias, o que 

posteriormente muda, seria o fato da sua primeira esposa contrair novo 

matrimônio. Em carta a Walter Harper ela escreve: 
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Não vejo o que mais pode ser feito nesse caso e acho que a 
única coisa que você pode fazer é desistir de sua esposa. Se 
ela está determinada a não morar com você, ela e você seriam 
mais infelizes se tentassem. E como ela definiu suas apostas 
de maneira total e determinada, você só pode arcar com sua 
cruz e se mostrar um homem (WHITE, 2020, Carta 40, 1888).  

 
4.3.17. Direito ao segundo casamento  

Em carta a irmã Ketring, mãe da segunda esposa de Walter C. (Harper), 

escreve: 

 
Walter não afastou a esposa. Ela o deixou, o afastou e se 
casou com outro homem. Não vejo nada nas Escrituras que o 
proíba de se casar novamente no Senhor. Ele tem direito ao 
afeto de uma mulher (WHITE, 2020, Carta 50, 1895). 

 
4.3.18.  Separação forçada, não aconselhada 

Em uma carta endereçada a C. H. Bliss, não é aconselhado a 

separação, ainda que a união tenha sido causada por algum deslize moral. 

 
Você pediu meu conselho em relação a este caso; [...] é melhor 
não levarem adiante suas ideias de separação. [...] Escrevo 
isso porque já vi muitos casos desse tipo. [...] Não devemos 
nos apressar nessas questões, mas olhar para todos os lados 
da questão; devemos nos mover com muito cuidado e com 
ternura de pena, porque não conhecemos todas as 
circunstâncias que levaram a esse curso de ação. Aconselho 
que esses infelizes sejam deixados a Deus e a suas próprios 

consciências e que a igreja não os tratará como pecadores 
até que eles tenham evidência de que são assim aos 
olhos do Deus santo (WHITE, 2020, Carta 5, 1891). 

 
4.4. Ellen White e os diferentes casos em que aconselhou sobre os 

princípios bíblicos acerca do divórcio e novo casamento. 

Em seus escritos, Ellen White proveu muitos conselhos, neste ponto em 

específico, a pesquisa se atém a identificar quais os princípios bíblicos 

inerentes e subjacentes neles. 
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4.4.1. O caso Walter C. (Harper) – divórcio e novo casamento – 

desrespeito conjugal 

Walter C. (Harper) casou-se com Laura, a qual se separou dele 

requerendo em seguida o divórcio, casando-se novamente. Após isto, Walter 

contraiu novo matrimônio, por fim sua segunda esposa, também se separou 

dele. Ellen White inicialmente desaconselhou sua primeira esposa a divorciar 

(WHITE, 2020, Carta 57, 1888; Manuscrito 22, 1888). Aconselhou Walter, 

depois de muito sofrimento, aceitar a separação (WHITE, 2020, Carta 40, 

1888). Aceitou o novo casamento de Walter, com base no divórcio efetuado por 

Laura ter se seguido de um novo casamento (WHITE, 2020, Carta 50, 1895) e 

após o fracasso em seu segundo casamento, Ellen White (2020, Carta 148, 

1907) desaconselhou o retorno de sua segunda esposa a menos que ele 

―mudasse suas ideias‖ (não encerrou de vez a possibilidade de reconciliação). 

 

4.4.2. O caso dos assistentes de Ellen White (Walter F. Caldwell e 

Fannie Bolton) – jugo desigual, novo matrimônio e adultério 

Aconselhou Walter a respeitar seu casamento, embora fosse com uma 

mulher descrente da fé adventista, que ele havia deixado em seu país (WHITE, 

2020, Carta 17, 1895). Informou a Walter ainda que sua esposa tivesse obtido 

um divórcio, nem isto o deixaria livre para contrair novo matrimônio, segundo 

sua compreensão do mandamento bíblico; advertiu Walter, a distanciar-se de 

Fannie, a quem demonstrava uma certa intimidade (WHITE, 2020, Carta 19, 

1896). 

Reiterou a Fannie que ambos não tinham o direito a um novo 

casamento, mesmo após a primeira esposa de Walter conseguir o divórcio 

segundo as leis norte-americanas (WHITE, 2020, Carta 14, 1895). Ademais a 

antiga esposa de Walter ainda estava viva (WHITE, 2020, Carta 123a, 1895). 

Aconselhou Walter a se reconciliar com sua esposa, que dele se separou por 

sua atitude hostil em relação a ela e seus filhos. ―Sei que você não estará limpo 

à vista de Deus até que faça todo esforço a seu alcance no sentido de se 

reconciliar com sua esposa... você deverá regressar a sua casa‖ (WHITE, 

2020, Carta 18, 1896). 
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Ellen White dá a entender que o relacionamento entre Walter e Fannie 

não se resumia a uma admiração mútua ou apenas uma amizade íntima 

(WHITE, 2020, Carta, 114, 1897). E faz uma declaração enfática a respeito da 

transgressão do sétimo mandamento: ―Ao entregar o seu amor a outra mulher, 

mesmo após sua esposa conceder o divórcio, você transgrediu o sétimo 

mandamento. Mas você fez pior que isto, amou outra mulher antes de se 

divorciar‖ (WHITE, 2020, Carta 18, 1896). 

 

4.4.3. O caso da irmã Craig – separação e o voto conjugal 

Embora algumas das declarações de Ellen White (1985, p. 44; 2012, p. 

55) publicadas a respeito desta irmã possam à primeira vista sugerir que ela 

estava apoiando o rompimento conjugal: 

 
Seu melhor curso com essa esposa de espírito infantil, tão 
arrogante, tão inflexível e incontrolável, é levá-la para casa e 
deixá-la com a mãe que a fez ser o que ela é. Embora deva ser 
doloroso, essa é a única coisa que ele deve fazer. [...] 
Deus colocou o marido como cabeça da família; e até que a 
irmã Craig aprenda seu lugar e deveres como esposa, será 
melhor que ele não esteja conectado a ela de nenhuma 
maneira. A esposa deve respeitar e obedecer; mas se ela se 
recusar totalmente a manter o voto matrimonial [...]. Ele não 
tem obrigação de manter ao seu lado, quem apenas tortura sua 
alma.  
Se ela quiser ir embora, deixe-a ir [...]. Esse casamento não 
deveria haver ocorrido [...] Ele não é obrigado a manter do seu 
lado, alguém que somente lhe tortura a alma (WHITE, 2020, 
Carta 34, 1890, grifos nossos). 

 
No entanto, outras declarações, nesta mesma carta, demonstram que 

Ellen White, enxergava a possibilidade de mudança, por parte dela bem como 

admitiu a indissolubilidade do voto matrimonial: ―A menos que ela mude de 

rumo [...] A menos que haja uma mudança [...] A irmã Craig deverá ter uma 

profunda mudança de caráter.‖  

White continua:  

 

Se, pela graça de Cristo, a irmã Craig dobrasse sua vontade 
determinada à obra de afastar o espírito iníquo que a instrui e 
usaria o conhecimento que ela tem para um bom propósito, 
então ela pode ser uma bênção, e não uma maldição para o 
marido [...] Irmã Craig [...] você vai pensar seriamente sobre 
esta questão, se a utilidade dele será destruída e a vida dele se 
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tornará um fracasso por causa do seu curso? [...] O que você 
propõe fazer? Que curso você seguirá? [...] Deus, que examina 
o coração, percebe seus desejos. Ele perdoará sua vida 
passada de frivolidade, seu fingimento, seu engano, se você 
agora se arrepender e buscar a graça de Deus, para que possa 
viver para Ele, e somente Ele. [...] Busque ao Senhor com todo 
o seu coração antes que seja tarde demais. [...] O voto 
matrimonial que une marido a esposa deve permanecer intacto 
(WHITE, 2020, Carta 34, 1890, grifos nossos). 

 
Com base nesta última declaração, Pereyra (2007, p. 92) chega à 

seguinte conclusão: ―Isto quer dizer que deveria haver separação, mas não 

divórcio.‖ Inferir com base na dura repreensão de Ellen White a esta senhora, 

que ela estivesse sugerindo uma separação que pudesse culminar em divórcio 

poderia caracterizar um desconhecimento do estilo literário de Ellen White. 

Knight (2004, p. 80), em seu estudo sobre como interpretar os escritos de Ellen 

White, faz a seguinte declaração: 

 
Parte de nossa tarefa ao ler Ellen White é evitar as 
interpretações extremas e entender sua mensagem em seu 
equilíbrio correto. Isto, por sua vez significa que necessitamos 
ler o conselho dado sobre um tema desde ambos os extremos 
do espectro.  

 
Ela mesma advertiu: ―Vi que muitos tiram vantagem do que Deus 

mostrou com respeito aos pecados e erros dos outros‖ (WHITE, 2004, p. 166). 

Em algumas situações, quando havia necessidade de repreender, ela fazia uso 

de um linguajar vigoroso, porém mesclado com amor. Esta mescla pode ser 

notada analisando o texto da qual a citação acima foi extraída: ―As reuniões da 

igreja, como têm sido realizadas, são uma real maldição a muitos em Nova 

York.‖ E amorosamente acrescenta: ―Não deveriam ficar satisfeitos até que 

cada pecado conhecido seja confessado, então é seu privilégio crer que Jesus 

os aceita‖ (WHITE, 2004, p. 164, 167, grifos nossos). 

Por outro lado, se a separação é vista como uma injunção preconizada 

por Ellen G. White, no entanto, fica notório que o divórcio não é recomendado, 

uma vez que ela declara: “O voto matrimonial que une marido a esposa deve 

permanecer intacto” (WHITE, 2020, Carta 34, 1890, grifos nossos), conforme 

acima mencionado. Neste sentido, fica demonstrado que, uma vez que o 

divórcio não pode desfazer a relação conjugal, ainda que o casamento esteja 
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afligido por uma condição espiritual adversa, por parte de um dos cônjuges, o 

divórcio não é admitido pela autora, como solução final aos conflitos conjugais. 

 

4.4.4. O caso irmã Munsel – adultério, apropriação indevida 

Ellen White mostra sua reprovação a esta irmã, por se envolver com um 

homem casado a ponto de cometer adultério e associa esta atitude ao oitavo 

mandamento, ―não furtarás‖ (Êx 20:15). Após Ellen White relembrá-la da 

punição aos adúlteros nos tempos mosaicos, e a futura condenação ao 

pecador impenitente, assim se refere:  

 
Sei que você disse: Eu amo Walter Grant. Que negócio é este 
de amar Walter Grant, se ele pertence a outra? [...] depois de 
tê-lo roubado de sua esposa, com a qual esteve unido desde a 
juventude. [...] Você vendeu o céu por um preço muito baixo 
(WHITE, 2020, Carta 12, 1864, grifos nossos). 

 
4.4.5. O caso Mary Nelson – Reconciliação após separação 

conjugal 

Em um caso de extrema intolerância familiar e atitudes desagradáveis, 

com brigas e desinteligências, que causaram a separação, Ellen G White 

aconselha a reconciliação. Embora de fato tenha acontecido uma separação, 

ela não deveria se perpetuar. 

 
Meu irmão, minha irmã, há algum tempo vocês não moram 
juntos. Vocês não deveriam ter seguido esse curso. [...] Meus 
queridos irmão e irmã Nelson, arrependam-se diante de Deus 
pelo passado. Cheguem a um entendimento e se reúnam como 
marido e mulher (WHITE, 2020, Carta 47a 1902, grifos nossos). 

 
4.4.6. O caso Ira Abbey – relacionamento extraconjugal 

Neste caso, Ellen White repreende um relacionamento extraconjugal, 

tanto o marido, quanto a amante. Ao marido ela escreve: 

 
Espero que Annie [Saterlee] não exerça mais sobre você a 
influência que tem exercido [...] vocês têm compaixão demais 
um para com o outro, enquanto a sua esposa está sendo 
prejudicada, enganada e privada do respeito a ela devidos [...] 
(WHITE, 2020, Carta 1e, 1890).  
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À amante, ela advertiu: ―Agora lhe imploro que busque a salvação, antes 

que seja tarde demais. O pecado da irmã Abbey, de encontrar falhas, é muito 

leve em comparação com o seu pecado com o esposo dela‖ (WHITE, 2020, 

Carta 23a, 1890). E ainda: ―Não fique mais na posição de uma pecadora, uma 

prostituta [...]. Você tem vivido em adultério por tanto tempo, que o pecado já 

não lhe parece abominável‖ (WHITE, 2020, Carta 24a, 1890). 

 

4.4.7. O caso pastor Rice – intimidade com pessoa comprometida 

Ellen White repreende um pastor que no exercício de sua função de 

liderança em um hospital, manteve relacionamento íntimo com a esposa de 

outro homem a ponto de adulterar, porém, vale destacar, seu arrependimento 

posteriormente.  

A ele, foram escritas várias palavras de advertência, quanto a íntima 

relação com a Sra Heald, no entanto, se escusava assumir tal atitude e 

confessar seu pecado. Em uma visão, possivelmente se referindo a ambos, 

aparece a declaração ―Iniquidade, adultério‖ (WHITE, 2020, Carta 16, 1888). 

Posteriormente a seu arrependimento escreve:  

 
Tivemos uma reunião particular em que confissões humildes 
foram feitas pelo Rice e pelo irmão e irmã Heald. [...] O irmão 
Rice está revestido e em sã consciência, humilde, terno e 
quebrantado diante de Deus, humilde como uma criança. Não 
vejo outra maneira senão continuar prestando o claro 
testemunho de amor e paciência (WHITE, 2020, Carta 27, 
1888). 

 
4.4.8. O caso irmão Baker – intimidade indevida 

À semelhança do pastor Rice, Baker desempenhava função em um 

instituto de saúde, Ellen White o reprova por conduta semelhante de intimidade 

indevida: ―Você está fora de lugar ao dar tanta atenção à família Chittenden. A 

senhora Chittenden fez seu trabalho para arruinar um bom homem. [...] sua 

familiaridade com as meninas e sua simpatia em particular pela sra. Chittenden 

e suas filhas.‖ 

Ela continua: 

 

A mãe fica na cama a maior parte do tempo, quando deveria 
estar ocupada em algum emprego útil nos cuidados de sua 
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família. Sua familiaridade com a mãe e as filhas foi aberta 
diante de mim. Suas atenções e seus dons falam mais alto do 
que suas palavras lisonjeiras. Você está desagradando a Deus, 
e o Céu olha para você com reprovação (WHITE, 2020, Carta 
5, 1890, grifos nossos). 

 
4.4.9. O caso Dr. Gibbs – equívocos em relação à doutrina do 

casamento e divórcio 

Ellen White (2020, Carta 8, 1888), preocupada com a situação espiritual 

do Retiro de Saúde se pergunta: ―O que pode ser dito ou feito para impedir a 

decadência moral que está se enraizando no retiro de saúde?‖ Neste contexto 

se encontra o Dr. Gibbs, que começara difundir ideias liberais a respeito do 

divórcio, provavelmente motivado por sua conduta leviana com o sexo oposto, 

por causa de sua relação conjugal estremecida. A carta endereçada a este 

homem traz valiosas contribuições para o entendimento da inviolabilidade do 

voto conjugal. 

 
Suas ideias em relação a relação matrimonial foram errôneas. 
Nada além da violação do leito conjugal pode quebrar ou 
anular o voto do casamento. [...] Os homens não têm a 
liberdade de fazer um padrão de lei para evitar a lei de Deus e 
agradar sua própria inclinação. [...] 
Se a esposa é incrédula e opositora, o marido não pode, em 
vista da lei de Deus, afastá-la somente nesta base. Para estar 
em harmonia com a lei de Jeová, ele deve permanecer com 
ela, a menos que ela decida partir. [...] Sua mente é 
imprudentemente exercitada sobre o assunto do divórcio de 
sua esposa. Deus não está te guiando nisso. [...] Você se 
alegra da sociedade de mulheres e meninas. [...] Respeite seus 
votos conjugais (WHITE, 2020, Carta 8, 1888, grifos nossos). 
 

4.4.10. O caso Cora B. Watermann – fornicação e o sétimo 

mandamento 

Ellen White apela a uma jovem colportora, para que tenha uma vida de 

santidade e se arrependa de sua atitude imoral. Neste caso em específico, 

nota-se, como Ellen White, vincula a fornicação, à prostituição e a relaciona à 

quebra do sétimo mandamento, bem como a classifica como ―pecado 

hediondo‖ aos olhos de Deus. 
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[Você é] alguém que não podia distinguir na Palavra de Deus o 
que é pecado, ao dar seu corpo a ser poluído por um homem, 
qualquer que seja sua profissão, e alegar ser aliviada 
[perdoada]. Foi-me mostrado que esse assunto era um pecado 
hediondo aos olhos de Deus, e ainda assim seus sentidos 
estavam tão embaraçados e desmoralizados que você 
continuaria a examinar nossos livros religiosos e a fazer leituras 
da Bíblia, e a cometer fornicação. [...] A lei de Deus proclamava 
no monte Sinai: ―Não cometerás adultério‖ [Êx 20:14], e ainda 
assim você que transgrediu essa lei de maneira tão marcada 
enquanto estava ensinando a Bíblia a outros. [...] na 
prostituição de seu corpo, dando-o ao uso de um adúltero, [...] 
Deus abomina todas essas coisas. [...] A primeira vez que o 
pecado foi cometido, foi feito sem muito tempo para meditação; 
os pecados seguintes foram cometidos após um tempo para 
meditar, após um tempo para considerar o assunto à luz da 
Palavra de Deus, em face do sétimo mandamento (WHITE, 
2020, Carta 95, 1893, grifos nossos). 

 
4.4.11. O caso M. E. Cornell – hipocrisia religiosa e a quebra 

do sétimo mandamento 

Ellen White reprova este evangelista, por sua hipocrisia religiosa, que 

estava enganando-se a si mesmo, acreditando que mesmo estando em 

pecado, seu trabalho seria aceito por Deus. Recebeu terna compaixão, porém, 

mesmo tendo recebido segunda oportunidade não correspondeu a confiança 

nele depositada. Ellen White (2020, Carta 52, 1876) declara: ―Pelo que me foi 

mostrado, você é um transgressor do sétimo mandamento. [...] Você ama a 

sociedade de meninas e mulheres.‖ Em nota de rodapé, os editores informam 

que ―pouco antes de morrer, ele se arrependeu e voltou para o Senhor‖ 

(WHITE, 2012, p. 125).  

 

4.4.12. O caso J. H. Waggoner – renovação de credencial 

ministerial 

Este, um caso mais difícil, por envolver um pastor respeitado, e a 

dificuldade ao tratar da renovação da sua credencial ministerial. Ellen White 

chega declarar que seu pecado é ainda mais grave do que o de Cornell, o qual 

não teve sua credencial renovada. Ela invoca um exemplo bíblico, o rei 

Salomão, para demonstrar o risco da queda. 
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As mesmas coisas que aconteceram na reunião da Escola 
Sabatina de Piemonte não teriam ocorrido por milhares de 
dólares. Você, um homem de cabelos grisalhos, deitado de 
corpo inteiro com a cabeça no colo de Georgie Chittenden. [...] 
O curso da intimidade com a irmã Chittenden e sua família tem 
sido um assunto observado. [...] Agora veja, meu irmão, nos 
anos em que você vive com simpatia e amor ilegais com a 
esposa de outro homem. [...] Poucos são os que sabem até 
que ponto foi essa intimidade, e Deus não permita que ela seja 
conhecida e sua influência será perdida na causa de Deus, e 
sua alma, perdida (WHITE, 2020, Carta 10, 1885, grifos 
nossos). 

 
Em uma correspondência para Butler, Ellen White (2020, Carta 73, 1886, 

grifos nossos) afirma: 

 
[...] escrevi a [J. H.] Waggoner que ele não cumpriu sua 
promessa de que, embora estivesse empenhado em ensinar os 
mandamentos de Deus, ele os estava quebrando, que ele 
estava dando atenção à irmã Chittenden, que deveria ser 
concedida apenas à esposa. [...] Ele admitiu minhas 
declarações, disse que havia orado sobre o assunto e achava 
que seu curso estava errado, mas não disse que deixaria essa 
coisa para sempre. [...] [Então ele admite sua culpa] ―Foi tão 
difícil para mim perceber a pecaminosidade do meu curso‖.  

 
Em outra carta para G. I. Butler, ela escreve: 

 

A persistência de Waggoner aceitar e reivindicar a Sra. 
Chittenden como sua, como devo chamá-la, sua amasia? O 
que é isso? Quem pode nomear? Waggoner, alguém que odiou 
a luz que Deus lhe deu, mostrando que suas preferências pela 
sociedade da Sra. Chittenden e sua intimidade com ela eram 
pecaminosas à luz da Palavra de Deus? Ou ele aceitou a 

mensagem e agiu de acordo com ela? Não obstante, fui a 
Waggoner com o testemunho de Deus, mas ele não 
reformou seu curso. Disse, farei o que eu quiser no 
assunto, não há pecado nele. Ele prometeu a Deus o que 
faria, mas quebrou as promessas feitas ao irmão. C. H. 
Jones, W. C. White e eu, e seus sentimentos não 
mudaram decididamente; mas ele parecia agir como um 
homem enfeitiçado, sob o feitiço do diabo, e que não tinha 
poder sobre suas próprias inclinações.  

 

Ela conclui: 



299 
 

 
Não obstante toda a luz dada, ele não evidenciou nenhuma 
convicção real ou senso de pecado. Sem arrependimento, sem 
reforma. [...] cobiçando a esposa de outro [...] violando as mais 
solenes advertências de Deus, para que ele pudesse continuar 
em pecado. [...] Seu caso, me mostrou ser pior que o de 
Cornell, porque você tinha maior luz, capacidade e influência, e 
seu curso é um farol para o impedir de seguir seus passos. As 
credenciais de Cornell foram tiradas dele; ele é um homem 
profundamente arrependido, humilhado no pó. [...] Ouvi dizer 
que você está em tratamento no sanatório, atuando como 
capelão, falando no tabernáculo. Agora, isso não parece 
correto para você tomar tais posições até que você tenha feito 
tudo ao seu alcance para corrigir os males do passado 
(WHITE, 2020, Carta 51, 1886, grifos nossos). 

 

Na mesma carta, ela parece recomendar um novo batismo a Waggoner: 

―Dê os primeiros passos no caminho da vida, arrependimento, fé e batismo.‖ E 

apela aos observadores do sábado para uma vida santificada:  

 
Homens que têm esposas e mulheres que têm maridos estão 
demonstrando afeto e prestando atenção indevida um ao outro. 
Quantos homens de promessa existem em nossas fileiras que 
não têm mais pura fé e santa confiança em Deus porque 
traíram confianças sagradas. Aspirações nobres são extintas. 
Seus passos são retrógrados porque cobiçam a esposa de 
outro homem ou estão indevidamente familiarizados com 
mulheres solteiras. Sua conduta frívola os leva a quebrar o 
sétimo mandamento (WHITE, 2020, Carta 51, 1886, grifos 
nossos). 

 
Embora não convidado a voltar ao ministério como ministro credenciado, 

Ellen White sugere a George I. Butler que Waggoner deveria receber uma 

oportunidade em outro país para evangelizar. 

 
Em relação ao irmão [J. H.] Waggoner, não acho que sua 
gerência seja a mais sábia. Eu acho que ele deveria ter uma 
chance para sua vida. Se o homem estiver disposto e desejoso 
de vir para a Europa por sua própria responsabilidade, talvez 
seja sábio. Ele nunca se recuperará onde está nas 
circunstâncias atuais (WHITE, 2020, Carta 16, 1887). 

 
4.4.13. O caso Oviatt – indignidade moral 

Um pastor que se uniu a D. M. Canright em criticar a obra de Ellen White 

(WHITE, 2020, Carta 59, 1889), mas que não possuía dignidade moral: 
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Vários anos atrás, me foi mostrado, que seu perigo era muito 
grande por causa de sua atenção a outras mulheres além de 
sua esposa. Você cedeu suas próprias inclinações nessa 
direção e permanece culpado diante de Deus (WHITE, 2020, 
Carta 5, 1886). 

 
4.4.14. O caso E. J. Waggoner – desvios teológicos e a 

transgressão do sétimo mandamento 

Ellen White (2012, p. 149, notas de roda pé) enviou mensagem de 

reprovação a este, por fantasiar seus pensamentos com outra mulher que não 

fosse sua esposa, criando uma teoria de que no Céu poderia se casar com ela 

e ter filhos. Ela o convida a dirigir seus pensamentos a Lucas 20:35-36 e 

Mateus 5:27-28, 31-32, entre outros. O primeiro deles se refere à vida futura e 

o segundo ao voto conjugal e adultério. 

 
Satanás está no seu caminho, e às vezes ele sussurrou para 
você fábulas agradáveis e mostrou o quadro encantador de 
alguém que ele representa como uma companheira mais 
adequada para você do que a esposa de sua juventude, a mãe 
de seus filhos. [...] Ele espera afastar seus afetos de sua 
esposa e fixá-los em outra mulher. [...] E o homem que permite 
que sua esposa ocupe o segundo lugar em seus afetos está 
desonrando a si mesmo e a seu Deus. [...] Você tem esposa e 
a ela está ligado pela lei de Deus. (WHITE, 2020, Carta 231, 
1903). 

 
4.4.15. O caso irmão Smith Sharp – transgressão do sétimo 

mandamento e nova oportunidade 

Ellen White faz um convite para trabalhar na Europa a este pastor, que 

havia transgredido o sétimo mandamento e estava arrependido (WHITE, 2012, 

p. 151, nota de rodapé). 

 
Se você vier à Inglaterra, certamente encontrará trabalho 
suficiente para fazer, e Deus é misericordioso; Ele tem pena de 
nossa fraqueza, perdoa nossas transgressões; e se apenas 
vivermos humildes e penitentes, se cessarmos do mal e 
fizermos o bem, o Senhor aprovará (WHITE, 2020, Carta 41, 
1886). 
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4.4.16. O caso irmão Decker – imoralidade sexual 

Ellen White (2020, Carta 82, 1886) repreende um pastor, por ter 

corrompido e contaminado várias mulheres, sob seu falso manto de piedade, 

enredando-as com a desculpa de infelicidade conjugal: 

 
Você obteve a confiança das mulheres em você como um 
homem de piedade e justiça, e aproveitou essa confiança para 
ter liberdades com elas - beijando-as e indo tão longe com elas 
em práticas sedutoras e luxuriosas quanto elas permitiriam ir. 
Não apenas com a irmã Stillman, mas com outras. E sinto uma 
dor no coração quando considero que você contaminou e 
poluiu mais de uma ou duas ou três ou quatro com suas 
insinuações e suas bajulações e carícias que levaram as almas 
à dissipação e ao vício. E você um vigia, você um pastor! [...] 
Em toda família, há mal-entendidos momentâneos. Há 
pensamentos e sentimentos expressos dos quais Satanás se 
aproveita, mas se marido e mulher resistem ao diabo e 
humilham seus corações diante de Deus, as dificuldades logo 
são curadas sem deixar cicatrizes feias. [...] Assim, o trabalho 
foi e ainda está em andamento. As noites são passadas com 
mulheres e meninas casadas por homens casados que contam 
uma história lamentável de amor não correspondido (WHITE, 
2020, Carta 82, 1886). 

 
 

4.4.17. O caso Sidney Brownsberger (professor de gramática) 

– divórcio e novo casamento 

Divorciado de sua esposa, casou-se novamente, ele e sua nova esposa 

(funcionária de um colégio), sentiram muito pelo erro, demonstraram 

arrependimento, o que foi aceito pelos irmãos, que não os estimularam a 

separação. Ellen White também não incentivou a separação. Não possuímos 

informações sobre a atitude de sua primeira esposa que solicitou o divórcio, se 

contraiu novo casamento ou não. 

W. C. White faz as seguintes declarações: ―Se pessoas que viveram a 

luz da mensagem do terceiro anjo se propõem a deixar a companhia de alguém 

e se unir a outra pessoa, é nosso dever adverti-las, reprová-las e discipliná-

las.‖  

Ele continua: 

 

Se pessoas que abraçaram a mensagem se enredaram em 
erros e depois se arrependeram, confessaram seus pecados, 
receberam o perdão de Deus e adquiriram a confiança de seus 
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irmãos, é melhor que tanto pastores quanto os leigos deixem 
estas pessoas em paz, a desfrutarem do perdão e da 
justificação que foram concedidos por meio de Cristo, sem 
tentar romper relacionamentos existentes (21/02/1927, grifos 
nossos).  
Tem sido minha crença durante muito tempo que nossos 
irmãos cometem sério erro em seus esforços para romper 
famílias, sob o argumento de que, em virtude de votos 
matrimoniais, quase sempre proferidos de modo imprudente, 
estão a cometer adultério continuamente, dia após dia 
(06/01/1931) (WHITE, 2012, p. 164-165, grifos nossos). 

 
Cinco anos após o casamento deste irmão, necessitando de um 

professor na Escola Bíblica de Melbourne, Ellen White escreve: 

 
Não há perplexidade em relação às primeiras aulas de 
gramática, mas precisamos de professores bem qualificados 
em todos os ramos, e esperamos que o irmão Olsen encontre 
um homem ou uma mulher que possam vir para Austrália como 
um professor completo. Se ao menos o irmão Brownsberger 
tivesse se mantido em linha reta, ele seria o único a chegar. 
Mas a questão é se seu histórico não o seguirá. Mal ousamos 
nos arriscar. Que o homem tenha se arrependido 
sinceramente, não tenho dúvidas e acredito que o Senhor o 
perdoou. Mas, se obrigado a dar explicações, não seria uma 
tarefa fácil; então o que devemos fazer com Sydney 
Brownsberger? Deixá-lo onde ele é uma presa para remorso e 
ser inútil pelo resto de sua vida? Não vejo o que pode ser feito 
(WHITE, 2021, Carta 13, 1892). 

 

E posteriormente o convida a trabalhar na Austrália: ―Se você estivesse 

neste país? Acredito plenamente que veria portas se abrindo onde você 

poderia estar no trabalho para ser um portador de luz para aqueles que estão 

na escuridão do erro‖ (WHITE, 2020, Carta 7a, 1894). Segundo Pereyra (2007, 

p. 90), muitos anos depois, Ellen White lhe escreve, quando havia estabelecido 

uma escola normal e agrícola autônoma.  

 
Queridos irmão e irmã Brownsberger: Tenho o prazer de ouvi-lo 
e de saber que você está se esforçando para prestar um 
serviço ainda maior à causa de Deus. [...] Fico mais do que 
satisfeita por poder participar do trabalho da escola e unir sua 
influência a outros obreiros na abertura das Escrituras àqueles 
que não entendem a Palavra de Deus (WHITE, 2020, Carta 56, 
1910). 

 

Segundo Pereyra (2007, p. 88), Brownsberger seria uma exceção à 

regra do segundo casamento apenas autorizado pelo divórcio causado por 
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adultério. Não possuímos mais informações a respeito da atitude posterior de 

sua ex-mulher em relação a contrair ou não segundas núpcias. 

 

4.4.18. O caso Stephen Belden – adultério, novo casamento e 

disciplina eclesiástica 

Algumas declarações de W. C. White demonstram que Ellen White não 

aprovava a exigência por parte de alguns irmãos, de que a pessoa que havia 

se divorciado e casado novamente não poderia se ligar a igreja ou nela manter-

se: 

 
A irmã White não simpatizava com aqueles que defendiam o 
ponto de vista de que uma pessoa que se separasse da 
companhia de outra fora da orientação bíblica, e cassasse 
outra vez, deveria romper esse segundo casamento para que 
ela pudesse ser aceita ou mantida como membro da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. 
A irmã White reconhecia plenamente que na maioria das vezes 
essas pessoas tinham pecado gravemente e que não deveriam 
ser aceitas como membros de nossas igrejas a menos que 
tivessem se arrependido do pecado. Mas a senhora White não 
aceitava a alegação de que esse arrependimento não poderia 
ser considerado sincero, a menos que o novo vínculo fosse 
rompido e todo esforço fosse feito para retornar ao 
companheiro original [...] (WHITE, 2012, p. 166, grifos nossos). 

 
Stephen Belden se casou com uma das irmãs mais velhas de Ellen 

White, que se tornara mãe de cinco filhos. Após sua morte, se casou com outra 

mulher que se tornou demente, sequela de sarampo, após isto, ele em 

compaixão aos seus filhos contraiu ainda novas núpcias. Segundo W. C. White, 

quando questionada a respeito deste casamento, Ellen White (2012, p. 166-

167) fez a seguinte declaração: ―Deixem-nos em paz‖ (Carta de W. C. White, 

6/01/1931). 

 

4.4.19.  O caso Will Wales – novo casamento e liderança 

espiritual 

Will Walles fora um pastor e colportor em Michigan, Illinois, Indiana, 

Tenesse e Alabama, que se divorciou do primeiro casamento, posteriormente 

teve uma filha com uma mulher com a qual não se casou, contraiu então novo 



304 
 

matrimonio e viveu com esta última até sua morte em 1934. Seu pai e seu 

irmão insistiram com ele para que abandonasse a última esposa e voltasse 

para uma das mulheres anteriores. Vale salientar que sua primeira esposa já 

havia se casado novamente (WHITE, 2012, p. 169).55  

Ellen White (2020, Carta 175, 1901) não aconselha o retorno, e 

repreende o pai e o irmão por tal iniciativa: ―[...] eu diria que o caso dele não 

pode ser melhorado deixando a atual esposa. Não seria melhor ir para a outra 

mulher na questão.‖ Posteriormente, quando consultada por parte da 

Associação do Alabama a respeito de conceder credenciais ministeriais, pelo 

seu ótimo trabalho voluntário, segundo W. C. White, Ellen White (2012, p. 172-

173), já idosa, após incumbir os líderes de tomarem a decisão, assim se 

expressou: ―Se eles se arrependem totalmente, se estão vivendo de tal forma 

que seus irmãos se convençam de que procedem completamente sinceros, 

não os deliguem da comunhão da igreja, não os proíbam de trabalharem por 

Cristo em uma posição humilde mas, ao mesmo tempo, não os elevem a 

posição de responsabilidade.‖  

Quando novamente inquirida, para ser aceito como ancião da igreja de 

Birmingham, pela mesma Associação, Ellen White (2020, Manuscrito 2, 1913) 

insiste que os líderes deveriam tratar de resolver tais casos: 

 
Eu não tive nenhuma luz particular em relação ao seu caso, 
portanto, não ouso falar positivamente em relação a ele. Cabe 
a ele mostrar a evidência de que Deus o aceita e dar essa 
evidência para que nossos irmãos possam ter algo tangível 
para decidirem. Deixe-os dizer, nós lhe daremos uma chance. 
Veremos se Deus aceita seu trabalho ou não. Mas para mim, 
não é prudente assumir a responsabilidade deste caso. Não 
posso assumir a menor responsabilidade. Aqueles que veem 
sua ação dia após dia devem saber se ele se provou a si 
mesmo, se Deus o aceita. Não posso assumir responsabilidade 
em tais assuntos. O ônus de fazer isso é muito grande. Que os 
designados por Deus assumam a responsabilidade, de acordo 
com os princípios cristãos.  

 

W. C. White (1913, apud WHITE, 2012), p. 175) conclui então: ―Não me 

recordo que isso devesse se aplicar à liderança na igreja local. A questão da 

                                            
55

 Elbio Pereyra (2007, p. 93), se estiver tratando do mesmo indivíduo, informa o contrário, ―o 

irmão W se casou duas vezes, embora, sua primeira mulher não tenha se casado após o 

divórcio‖, posteriormente cita a Carta 175, 1901.   
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igreja local não se achava sob consideração.‖, quando Ellen White fora 

inquirida anteriormente, a respeito da restauração das credenciais ministeriais. 

 
4.4.20. O caso George Lay e Sra. E. Jones – divórcio indevido 

não autoriza novo casamento 

Enquanto a esposa ainda estava viva, George Lay entrou em uma 

amizade íntima com a irmã E. Jones, a qual enfrentava problemas conjugais. 

Após a morte da esposa, quis contrair matrimônio com a referida mulher, de 

cujo marido Victory, ela já se divorciara. O ex-marido a havia feito sofrer, 

devido a seus hábitos intemperantes (não é possível pelo texto depreender que 

ele houvesse cometido adultério). Ela mesma não agiu de forma adequada 

diante dos erros dele. 

 
E novamente vi, irmão Lay, que a igreja [Monterey] não adotou 
a visão correta das Escrituras. Uma mulher pode estar 
legalmente divorciada de seu marido pelas leis da terra e ainda 
não divorciada aos olhos de Deus, de acordo com a lei 
superior. Existe apenas um pecado, que é o adultério, que 
pode colocar o marido ou a esposa em uma posição em que 
eles podem se libertar do voto matrimonial à vista de Deus. 
Embora as leis da terra possam conceder o divórcio, eles ainda 
são marido e mulher à luz da Bíblia, de acordo com as leis de 
Deus. Vi que a irmã Jones ainda não tem o direito de se casar 
com outro homem; mas se ela ou qualquer outra mulher 
conseguir um divórcio legalmente, alegando que o marido era 
culpado de adultério, ela estará livre para se casar com quem 
escolher. Vi que a irmã Jones não estava livre para se casar 
novamente. [...] 
Foi-me mostrado que Victory Jones realmente amava sua 
esposa. Ela era mais querida por ele do que qualquer outra 
pessoa na terra. Quando o divórcio estava em andamento, 
seus sentimentos eram intensos. Ele implorou à esposa para 
adiar o assunto. Ele prometeu uma emenda; prometeu não a 
incomodar, mas ir e se reformar. Deveria ter avidamente 
compreendido a débil esperança de que fosse possível que ele 
mudasse, e mesmo que ela tivesse que sofrer mais algum 
tempo, daria a ele outra chance. Ocorreu um erro ao pressionar 
para as questões avançarem. Embora aqueles que estavam 
envolvidos no assunto pensassem que estavam seguindo o 
melhor caminho, ainda assim não exerceram o amor pelo 
Victory, que Jesus lhes mostrou, e deveriam ter considerado 
que, com a medida que vocês medirem aos outros, serão 
medidos (WHITE, 2020, Manuscrito 2, 1863, grifos nossos). 
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4.4.21. O caso irmã Carlyle – desinteligência mútua 

Ellen White aconselha o perdão e a mudança de disposição diante de 

palavras e atitudes de rispidez e desinteligência mútua, em um relacionamento 

que não estava afetado pelo adultério. 

 
Eu recebi uma carta do seu marido. Eu diria que há apenas 
uma coisa pela qual um marido pode se separar legalmente da 
esposa ou uma esposa do marido, e isso é adultério. Se suas 
disposições não são agradáveis, não seria para a glória de 
Deus que você mudasse essas disposições? Um marido e uma 
esposa devem cultivar respeito e carinho um pelo outro. [...] 
Minha irmã, você não pode agradar a Deus mantendo sua 
atitude atual. Perdoe seu marido (WHITE, 2020, Carta 168, 
1901). 

 
4.4.22. O caso Harris, Chapin – relacionamento pré-conjugal e 

casamento 

Ellen White o aconselha a se casar ou abandonar definitivamente sua 

relação indecorosa com Mattie Stratton, a fim de se tornar útil a causa de Deus, 

não sugerindo, em caso de arrependimento a medida extrema de remoção. 

 

Em nome do Senhor, cesse sua atenção a Mattie Stratton ou 
case com ela, não escandalize a causa de Deus. [...] Mattie 
espera consumar um casamento com você, e você a encorajou 
a esperar isso com suas atenções. Mas você escolherá esse 
pedaço de perversidade como sua esposa e separará seus 
afetos de sua mãe e do povo de Deus? Sua felicidade nesta 
vida e na vida futura está em perigo. [...] Se você se separar da 
sociedade dela, em Battle Creek será bem-vindo para se 
dedicar ao trabalho ou frequentar a escola e se preparar para 

trabalhar na causa de Deus. Se você persistir no curso que 
seguiu, seria muito melhor você se casar com ela, pois 
seu curso é tão diretamente contrário à vontade de Deus 
quanto se casar com ela.  

 

Ela continua:  

 

Satanás cumpre seus propósitos da mesma forma. [...] você 
poderia se casar com ela e assim estar em sua companhia e 
agirem de uma forma, como apenas esposo e esposa devem 
se comportar em entre si. [...] Enquanto você não se atreve a 
se casar, você sabe que sua atitude atual é mais ofensiva a 
Deus? (WHITE, 2020, Carta 3, 1879). 
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Você me chamou para falar se havia quebrado os 
mandamentos de Deus. Eu pergunto: você não os quebrou? 
Como o seu tempo foi empregado horas juntos noite após 
noite? Sua posição, sua atitude e seus afetos eram tais que 
você gostaria que todos fossem registrados no livro do céu? Vi, 
ouvi coisas que fariam os anjos corarem. [...] Nenhum rapaz 
deve fazer o que você fez com Mattie Stratton, a menos que 
esteja casado com ela. [...] Agora você vai mudar 
completamente, cortar a última conexão com Mattie Stratton? 
Ela fará isso da parte dela? Se nenhum de vocês fizer isso, 
case-se com ela de uma vez e não se envergonhe mais de si e 
da causa de Deus (WHITE, 2020, Carta 61, 1880, grifos 
nossos). 

 
4.5.  Declarações de compaixão de Ellen White aos que erram 

Em todos os casos de transgressão do sétimo mandamento 

aconselhados por Ellen White, bem como suas declarações doutrinárias a 

respeito deste assunto, se percebe sua atuação amorosa e compassiva.  

Destacamos aqui algumas de suas declarações que sugerem como a 

igreja pode tratar tais casos. A seguir, uma declaração feita a George I. Butler, 

então presidente da Associação Geral, quando tratava de um caso de adultério 

envolvendo um ministro até então respeitado: 

 
Precisamos de uma religião de bom coração, para que não 
apenas repreendamos, exortemos com toda a ―longanimidade 
e doutrina‖, mas tomemos os errantes em nossos braços da fé 
e os levemos à cruz de Cristo. Devemos colocá-los em contato 
com o Salvador que perdoa os pecados.  
Estou mais triste do que posso expressar ao ver tão pouca 
aptidão e habilidade para salvar almas enredadas por Satanás. 
Eu vejo um farisaísmo tão frio, afastando de braços dados 
aquele que foi iludido pelo adversário das almas, e então 
penso: e se Jesus nos tratasse dessa maneira? (WHITE, 2020, 
Carta 16, 1887). 

 
E acrescenta: ―Se errarmos, seja do lado da misericórdia, e não do lado 

da condenação e do trato severo‖ (WHITE, 2020, Carta 16, 1887). 

 

4.6. Adultério, divórcio e disciplina eclesiástica 

Embora Ellen White atuasse muito mais como uma conselheira espiritual 

do que uma líder congregacional, deixa como legado algumas posturas em 

relação a administração disciplinar. Ao avaliar a condição espiritual dos 
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membros de uma determinada localidade, em um de seus manuscritos faz a 

seguintes declarações: 

 
Vi que o sétimo mandamento foi violado por alguns que agora 
são mantidos em comunhão pela igreja. Isso trouxe o 
desagrado de Deus sobre eles. [...] Eles veem com que 
leviandade o pecado de quebrar o sétimo mandamento é 
considerado, e quem comete esse pecado horrível pensa que 
tudo o que ele tem a fazer é confessar que estava errado e 
arrependido, e então deve ter todos os privilégios de a casa de 
Deus e ser abraçado ou associado à igreja. Eles pensaram que 
não era um pecado tão grande, mas estimaram levemente a 
quebra do sétimo mandamento (WHITE, 2020, Manuscrito 3, 
1854). 

 
Sua declaração continua, no sentido de que a igreja deve tomar uma 

posição disciplinar pronta e efetiva: 

 
Aqueles que violarem o sétimo mandamento, devem ser 
suspensos da igreja e não ter sua comunhão ou privilégios da 
casa de Deus. Disse o anjo: ―Este não é um pecado de 
ignorância. É um pecado que conhece e receberá a terrível 
visita de Deus, seja quem comete, seja velho ou jovem‖ 
(WHITE, 2020, Manuscrito 3, 1854). 

 
E ainda menciona que este pecado hoje não é menos ofensivo a Deus 

do que foi no tempo de Israel e os pecadores receberam a devida punição: 

 
Aqueles que antigamente cometeram esses pecados foram 
levados para fora do campo e apedrejados até a morte. A 
morte temporal e eterna era o seu destino; e porque a pena de 
apedrejamento até a morte foi abolida, esse pecado é tolerado 
além da medida e considerado uma pequena ofensa (WHITE, 
2020, Manuscrito 3, 1854). 

 
Escrevendo ao pastor George I. Butler, então presidente da Associação 

Geral, a respeito do pastor J. H. Waggoner e seu pecado de cobiçar a mulher 

do próximo, considerando a possibilidade de renovar suas credenciais, Ellen 

White (2020, Carta 51, 1886) assim se refere: ―Pratique os primeiros passos no 

caminho para a vida: arrependimento, fé e batismo.‖ 

Qual deveria ser a atitude tomar em relação ao divórcio e novo 

casamento, quando não motivado pela quebra do sétimo mandamento? Houve 

uma consulta a Ellen White a respeito de Will Walles que havia perdido as 

credenciais ministeriais (pastor). W. C. White menciona a posição de Ellen 
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White, ele se refere à posição dela no mesmo sentido que tem dito a respeito 

de outros homens em posições semelhantes:  

 
Se eles se arrependeram totalmente, se estão vivendo 
totalmente de forma que seus irmãos se convençam de que 
procedem completamente sinceros, não os desligue da 
comunhão da igreja, não os proíba de trabalharem por Cristo 
em uma posição de humilde, mas ao mesmo tempo, não os 
eleve a posição de responsabilidade (WHITE, 2012, p. 172-
173, grifos nossos). 

 
Disto se depreende, que uma vez arrependido, e conquistada a 

confiança dos membros novamente, não deve ser mantido fora da comunhão 

da igreja, aquele que um dia abandonou o cônjuge e mesmo após o casamento 

deste, tendo praticado fornicação neste ínterim, e por fim, contraído novo 

matrimônio, como foi o caso de Will Wales; que abandonou seu cônjuge, teve 

um filho de outro relacionamento, sem assumir novo compromisso conjugal, e 

ao final casou-se com uma terceira mulher, no entanto, sua primeira esposa 

havia contraído novas núpcias (WHITE, 2012, p. 169-175). 

Ou seja, o fato de ter cometido deslize moral, não justifica um membro 

ficar suspenso ou removido da comunhão da igreja definitivamente, uma vez 

tendo demonstrado genuíno arrependimento. 

Há pelo menos um caso revoltante, provavelmente de incesto (WHITE, 

2012, p. 187), em que Ellen White (2004, p. 215) não recomenda receber de 

volta a comunhão: ―Se ele se arrepender sinceramente, a igreja não deve 

interferir em seu caso. Se for para o céu, deverá ir sozinho, sem a comunhão 

da igreja.‖ 

Por fim, Kis e Mueller (2015, p. 314), interpretando Ellen White, 

informam que ―o novo casamento é permitido somente depois de consumado o 

divórcio por causa de adultério‖, porém ―se ambas as partes forem culpadas de 

adultério, tiverem se divorciado e se casado novamente, existem motivos para 

disciplina eclesiástica, e a igreja não deve participar no processo desses novos 

casamentos‖. 

 

4.7. Resumo e conclusão – capítulo 4 

Embora Ellen G. White não tivesse a pretensão de normatizar a atitude 

da igreja acerca dos mais diferentes comportamentos sexuais equivocados 
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dentro e fora do casamento, ela emitiu conceitos que tem base nos princípios 

bíblicos, e podem nos ajudar a entender de forma mais abrangente as 

questões que envolvem; adultério, divórcio, novo casamento e disciplina 

eclesiástica em tais situações. 

Ellen White assume o princípio básico de que o adultério constitui a 

quebra do sétimo mandamento. Assume também que tanto o sábado quanto o 

casamento foram instituídos por Deus na criação, e devem ser invioláveis, ao 

mesmo tempo que avança teologicamente desde os ensinamentos de Moisés 

até os de Cristo, na defesa de uma vida conjugal, heterossexual, monogâmica 

e vitalícia. 

Adultério; fornicação; prostituição; abuso de criança; incesto; perversões 

sexuais, inclusive no próprio leito matrimonial (paixões corruptas); 

relacionamento pré-conjugal; atitudes de sedução; constituem quebra do 

sétimo mandamento, respectivas às menções das Escrituras Sagradas. 

A respeito do divórcio, Ellen White o desaprova, asseverando que Jesus 

o admitiu apenas quando há quebra do voto matrimonial. Entende que, embora 

leis humanas admitam o divórcio, não havendo quebra do vínculo matrimonial, 

(relações sexuais ilícitas) a aliança conjugal não pode ser desfeita. Ainda que 

sob incompatibilidade religiosa e desentendimentos do casal não há justificativa 

para o rompimento definitivo da aliança conjugal, outrossim deve-se buscar a 

reconciliação por meio do arrependimento e perdão. 

A respeito da ―separação‖, embora Ellen White pudesse admitir alguma 

forma de separação temporária, em situações conflitantes, entendia que isto 

não anulava o voto matrimonial, portanto, não dava direito ao divórcio e novo 

casamento. Ellen White, não enxerga como obrigatório o inocente do pecado 

de adultério se divorciar do cônjuge embora biblicamente o possa fazer e 

menos ainda ao adúltero o direito a novo matrimônio. 

Ela também equipara atitudes de sedução e intimidade com sexo 

oposto, como prostituição e consequente transgressão do sétimo mandamento. 

Embora não concorde com novo casamento a não ser por quebra do voto 

conjugal, tratou de forma misericordiosa aqueles que se envolveram em novo 

casamento de forma irregular e aconselha prudência a igreja ao avaliar tais 

casos.  
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Ellen White recomenda que pessoas que tenham transgredido o sétimo 

mandamento sejam suspensas e ―não mantenham os privilégios da igreja‖, 

admite, porém, em caso de arrependimento do ofensor, que haja uma 

restauração em sua relação com a igreja, além do que, se dedica 

fundamentalmente a apelar aos que estão em pecado, que o abandone. 
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5 ADULTÉRIO, DIVÓRCIO, NOVO CASAMENTO E DISCIPLINA 

ECLESIÁSTICA NO MANUAL DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO 

DIA 

 

A maneira como a Igreja Adventista do Sétimo dia, desde sua primeira 

edição do Manual da Igreja (1932), abordou o tema referente ao adultério, 

divórcio novo casamento e a disciplina eclesiástica até sua última edição 

(2015) é o tema deste capítulo. 

Sobre a relação conjugal e a autoridade da igreja escreveram (KIS; 

MUELLER, 2015, p. 308): 

 
O casamento cristão é um pacto celebrado por duas pessoas 
que são membros da comunidade da nova aliança instituída 
por Jesus. O que se espera dos cônjuges é que mantenham 
intactos ambos os compromissos. [...] Além do mais, o casal 
deve dar satisfações à igreja pela conduta que adota. O 
comportamento frívolo, adúltero ou violento é assunto da 
congregação, antes de ser objeto da intervenção de instituições 
legais ou sociais. [...] Não resta dúvida que só Deus possui 
autoridade suprema. [...] Contudo a igreja também possui uma 
autoridade derivada, construída com base na Palavra de Deus, 
que não pode ser modificada nem ignorada. Assim é 
necessário obedecer às decisões da igreja, a exemplo do que 
ocorreu com o concílio de Jerusalém e as decisões ali tomadas 
(At 15), desde que essas decisões estejam de acordo com os 
ensinos e princípios bíblicos. 

 
5.1. Manual da Igreja – edição de 1932 

Na primeira edição do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia (assim 

como nas demais), há um capítulo que trata exclusivamente da disciplina 

eclesiástica; na seção IV sob o título ―Disciplina eclesiástica‖. 

Desde esta primeira edição do Manual da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, percebe-se a preocupação em restaurar o membro faltoso a vitalidade 

espiritual enfatizando o princípio estabelecido por Cristo em Mateus 18:15-18, e 

uma condição regular em seu status de membro. 
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Todo o Céu está interessado na entrevista entre quem foi ferido 
e quem está errado. Quando o errante aceita a reprovação 
oferecida no amor de Cristo, e reconhece o que está errado, 
pedindo perdão a Deus e a seu irmão, o brilho do céu enche 
seu coração. A controvérsia está encerrada; amizade e 
confiança são restaurados. O óleo do amor remove a dor 
causada pelo errado. O Espírito de Deus liga coração a 
coração; e há música no céu por causa da união (THE 
GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 
1932, p. 90). 

 

E ainda: 

 
Se o errante se arrepende e se submete à disciplina de Cristo, 
ele deve receber outra oportunidade. E mesmo que ele não se 
arrependa, mesmo que esteja do lado de fora da igreja, os 
servos de Deus ainda têm um trabalho a fazer por ele. Eles 
devem procurar sinceramente conquistá-lo para o 
arrependimento. E, por mais grave que tenha sido sua ofensa, 
se ele ceder ao esforço do Espírito Santo, e confessando e 
abandonando seu pecado, der evidência de arrependimento, 
ele deve ser perdoado e bem-vindo novamente ao rebanho.  
Seus irmãos devem encorajá-lo da maneira certa, tratando-o 
como eles gostariam de ser tratados caso estivessem no lugar 
dele, considerando-se, para que também não sejam tentados. 
"Em verdade vos digo que Cristo continuou: tudo o que ligardes 
na terra será ligado no céu; e tudo o que desligardes na terra 
será desligado no céu‖ (Mt 18:18) (THE GENERAL 
CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1932, p. 
91-92). 

 
No que tange ao novo casamento de cônjuge que não tenha o direito 

bíblico ao divórcio e o novo casamento, todas as edições do Manual da Igreja 

determinam que seja removido da igreja, bem como aquele que contraiu ele 

matrimônio. 

Relativo aos motivos para disciplina eclesiástica, nesta edição do 

Manual da Igreja, no item 2 (de quatro no total), o qual trata entre outras 

transgressões da lei de Deus, os pecados sexuais dentro ou fora do 

casamento; a fornicação e adultério, bem como, a respeito do divórcio e novo 

casamento, encontramos a seguinte norma: 
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2. Violação aberta da lei de Deus, como adoração a ídolos, 
adultério, fornicação, roubo, juramento, quebra do sábado, 
falsidade voluntária e habitual, fraude ou deturpação 
intencional nos negócios, conduta desordenada, que causa 
opróbrio à Causa e o novo casamento de uma pessoa 
divorciada, exceto a parte inocente em um divórcio por 
adultério (THE GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY 
ADVENTISTS, 1932, p. 99-100, grifos nossos). 

 
A nota de rodapé deste Manual traz um esclarecimento em relação a 

como tratar a pessoa envolvida em divórcio, antes do estabelecimento desta 

regra: 

Nos casos que envolvem disciplina na igreja para o casamento 
de membros divorciados, grande cuidado deve ser exercido 
pelos oficiais da igreja. Tendo em vista que a denominação 
ainda não tinha uma declaração escrita sobre esse assunto, 
não se espera que a aplicação dessa política seja retroativa 
(THE GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY 
ADVENTISTS, 1932, p. 100). 

 
Há neste Manual um capítulo que trata exclusivamente do casamento, 

na seção X. Mais uma vez a ênfase está na estabilidade familiar, promovendo 

a fidelidade conjugal e a restauração do casamento se necessário for. No que 

tange especificamente ao divórcio este capítulo assim se refere: 

 
Divórcio - Ação da Associação Geral sobre o divórcio. [...] 
Resolvido, que deploramos grandemente o mal do divórcio e 
colocamos nossa enfática desaprovação sobre qualquer ação 
legal pela separação dos que foram casados, por qualquer 
outro motivo que não seja o descrito em Mateus 5:32 (Autumn 
Council Actions, 1925, p. 13). 

 
O texto parece condenar uma ação legal de divórcio, se não for com 

base bíblica (THE GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY 

ADVENTISTS, 1932, p. 175-177, grifos nossos). 
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Reconciliação sempre que possível. - Em todos os casos em 
que a discórdia e a infidelidade ameaçarem romper os laços 
familiares, a igreja deve procurar ajudar as partes afetadas a 
ter uma experiência de perdão e reconciliação que preservará 
o lar e restaurará os ofensores, salvando-os de recorrer a 
tribunais civis em ações de divórcio. No entanto, o pecado não 
deve ser ignorado ou tolerado. Através da autoridade 
adequadamente constituída, a igreja deve administrar disciplina 
na manutenção de um alto padrão de pureza e integridade 
moral. [...] Por esse motivo, nenhum ministro conscientemente 
celebrará o casamento de qualquer pessoa que tenha sido, ou 
seja, o marido ou a esposa de alguém que ainda esteja vivo de 
quem ele ou ela se divorciou por qualquer causa que surgir 
após o casamento, exceto por motivos bíblicos; nenhum 
membro deve continuar na comunhão da igreja que se casar 
quando uma das partes contratantes for o marido ou esposa de 
qualquer outra pessoa viva de quem ele ou ela se divorciou por 
qualquer causa que surgir após o casamento, exceto por 
motivos bíblicos. “No sermão da montanha, Jesus declarou 
claramente que não poderia haver dissolução do vínculo 
matrimonial, exceto pela infidelidade ao voto matrimonial. 
„Todos‟, disse ele, „que repudiam sua esposa, exceto por 
fornicação torna-a adúltera, e todo aquele que se casar com 
ela quando ela for posta de lado é adultério‟” (WHITE, 1896, p. 
63). Portanto, essa instrução não se aplica à parte inocente no 
divórcio por adultério. Portanto, é reconhecido o direito da parte 
inocente ao divórcio garantido por motivos bíblicos, de se casar 
novamente. O direito de se casar novamente com o divórcio 
garantido por motivos bíblicos é reconhecido. O direito de 
qualquer das partes ao divórcio garantido por motivos que não 
sejam as Escrituras, de se casar novamente, não é 
reconhecido pela igreja. Nos casos de membros divorciados 
que reivindicam o direito de se casar novamente com base nas 
Escrituras, é dever do ministro oficiante investigar 
cuidadosamente todas as circunstâncias e solicitar aos 
solicitantes que eles obtenham evidências satisfatórias dos 
fatos do caso, incluindo uma cópia do decreto do tribunal e 
registrar, se possível, a prova de que o réu foi pessoalmente 
servido ou compareceu à ação. Se ainda estiver em dúvida, o 
ministro oficiante deve procurar aconselhamento dos oficiais da 
Associação antes de prosseguir com a cerimônia. 

 
O texto parece indicar que quando há ―discórdia e infidelidade‖, a 

recomendação é a reconciliação, caso haja o divórcio o texto parece sugerir 

uma orientação às autoridades eclesiásticas providenciarem a disciplina 

requerida, a fim de manter os elevados padrões morais da igreja.  

Ao mesmo tempo a igreja não autoriza seus ministros a oficiarem 

cerimônia nupcial, de um membro divorciado sem base bíblica, ou se casar 

com alguém que não tenha a mesma base. Outrossim, é facultado ao membro 
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inocente de um divórcio causado por quebra do sétimo mandamento e o direito 

a novas núpcias, no entanto, ao culpado de novo casamento sem base bíblica 

é vedado o direito de continuar como membro da igreja. Ou seja, a igreja não 

reconhece novo casamento, sem base bíblica. 

 

5.2. Manual da Igreja – edição de 1934 

No que tange à disciplina eclesiástica em questões que envolvem 

fornicação, adultério, divórcio e novo casamento não há alteração em relação a 

edição anterior, apenas muda o título e a redação de qual disciplina ministrar. 

―Motivos pelos quais os membros podem ser desassociados. [...] Existem 

várias razões pelas quais os membros podem ser desassociados‖ (THE 

GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1934, p. 99). 

Em relação ao entendimento do direito ao divórcio e novo casamento o 

capítulo que se refere (cap. X), não houve alteração, contendo a mesma 

redação. 

 

5.3. Manual da Igreja – edição de 1938 

Nesta edição é mantida a mesma redação tanto para disciplina 

eclesiástica quanto para o divórcio. 

 

5.4. Manual da Igreja – edição de 1940 

Permanece a mesma redação em ambos os casos. 

 

5.5. Manual da Igreja – edição de 1942 

Não muda a redação da disciplina eclesiástica, inicialmente vem os 

motivos pelos quais um membro pode ser desassociado (THE GENERAL 

CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1942, p. 108-109), onde 

consta os pecados de fornicação e adultério como motivos para disciplina, 

somente posteriormente vem em uma seção à parte a definição de censura 

(THE GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1942, p. 

109).  
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Há uma alteração na nota de rodapé direcionando para a seção que 

trata do divórcio nas páginas 187-189. Não aparece o texto de Mount of 

Blessing, p. 99, onde é dito que apenas a quebra do voto matrimonial permite o 

divórcio. 

Na seção que trata do divórcio, o assunto é mais bem esquematizado e 

detalhado, talvez trazendo um esclarecimento, ou desenvolvimento em relação 

às edições anteriores, especialmente à de 1932 (THE GENERAL 

CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1942, p. 188, grifos 

nossos). 

  

Resolvido: 
1. Que reconhecemos o adultério como fundamento justificável 
para o divórcio, com o direito da parte inocente de se casar 
novamente, conforme ensinado pelo Salvador, registrado em 
Mateus 5:32; 19:9 e Lucas 16:18. 
2. Que, no caso de um membro da igreja culpado pelo pecado 
de adultério, a igreja age no assunto e, em harmonia com o 
conselho do Senhor, desassocia tal pessoa da igreja. O pecado 
não deve ser ignorado ou tolerado. Através da autoridade 
adequadamente constituída, a igreja deve administrar disciplina 
na manutenção de um alto padrão de pureza e integridade 
moral. Uma responsabilidade solene repousa sobre a igreja 
para lidar com aqueles que seguem um curso que viola 
diretamente os conselhos da Palavra de Deus.  
3. Que uma pessoa desassociada da igreja por causa do 
adultério, e que mais tarde forneça evidências satisfatórias de 
arrependimento e confissão genuínos, possa, após um período 
adequado, ser readmitida aos membros da igreja pelo 
rebatismo. Nesses casos, entende-se que o bom nome e os 
interesses da igreja, bem como os do indivíduo, serão levados 
em consideração.  
4. Que um membro da igreja que seja culpado do divórcio 
perde o direito de se casar com outro, e a igreja não reconhece 
o direito do ministro de oficiar esse casamento; que tal pessoa 
se casar com outro, ele não será readmitido como membro da 
igreja enquanto o relacionamento não bíblico continuar. 
5. Que, no caso de um membro divorciado que reivindica o 
direito de se casar novamente, é dever do ministro oficiante, 
em conselho com a comissão da igreja e os oficiais da 
Associação, investigar cuidadosamente todas as circunstâncias 
e exigir que o solicitante apresente evidências satisfatórias em 
apoio à sua reivindicação. 
6. Que em todos os casos em que a discórdia e a infidelidade 
ameaçam romper os laços familiares, a igreja se esforce para 
ajudar as partes afetadas a desfrutar de uma experiência de 
perdão e reconciliação que preservará o lar e restaurará os 
ofensores. 
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Percebe-se a possibilidade de rebatismo em caso de demonstração de 

arrependimento, não constante nas edições anteriores, porém, não enquanto o 

relacionamento contrário aos ensinamentos bíblicos continuar. Assim como nas 

edições anteriores, há um foco na indissolubilidade do casamento, pois 

menciona que apenas o adultério é ―fundamento justificável para o divórcio‖, 

conforme descrito acima. Nesta edição trata-se especificamente do membro 

culpado de adultério, aqui descrito de forma explícita como digno de ser 

removido do rol de membros da igreja e sem direito a novas núpcias. 

 

5.6. Manual da Igreja – edição de 1951 

No capítulo sobre disciplina eclesiástica (13), não há alteração do texto, 

constando ainda as expressões, fornicação e adultério como itens passivos de 

disciplina, porém não aparece mais a redação constantes nas edições 

anteriores: ―existem várias razões pelas quais os membros podem ser 

desassociados‖.  

As alternativas de disciplina eclesiástica, tanto a desassociação do 

membro, quanto a censura aparecem antes de serem demonstradas ―as razões 

pelas quais um membro pode ser disciplinado‖, e não mais a descrição acima 

citada. Há também uma nova ênfase em relação ao escândalo que trouxe 

reprovação para a Causa, produzido por um procedimento pecaminoso, 

possibilitando a desassociação de um membro ainda que arrependido 

(GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1951, p. 225), 

o que é também estendido especificamente ao Capítulo que trata do divórcio 

em caso de adultério (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY 

ADVENTISTS, 1951, p. 242).  

Neste Manual, há uma orientação em como a igreja deve tratar com 

questões disciplinares, que envolvam transgressões morais.  

 
Deve registrar sua desaprovação decisiva e enfática dos 
pecados de fornicação, adultério, todos os atos de indiscrição 
moral e outros pecados graves; ao mesmo tempo, deve fazer 
tudo para restaurar e recuperar os que estão errando. 
(GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 
1951, p. 225). 
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Não há mais nota de rodapé direcionando para a leitura do capítulo que 

trata acerca do casamento. No capítulo que trata do divórcio (cap. 15), sob um 

novo título, ―Divórcio e novo casamento‖, há uma redação mais ampla 

envolvendo novos aspectos em alguns conceitos até então estabelecidos.  

Estas alterações são profundas e marcam uma nova realidade para a 

igreja na compreensão de aspectos até então não tocados, tais como: a 

explicitação de uma disciplina mais branda em casos de adultério e a 

possibilidade de retorno a comunhão da igreja, a um ofensor, sob certas 

condições, se não conseguir se desfazer de amarras derivadas de seu pecado. 

Este é o primeiro Manual após a segunda guerra mundial. O texto de 

Mount of Blessing, p. 99, volta a ser inserido, embora não sirva como base para 

se abrir uma nova alternativa para o divórcio, diante da ―insegurança‖ ou a 

―impossibilidade‖ de o casal permanecer junto (GENERAL CONFERENCE OF 

SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1951, p. 242).  

―Nossa posição: Em harmonia com esses princípios, a seguinte 

declaração estabelece a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o 

divórcio e o novo casamento‖ (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY 

ADVENTISTS, 1951, p. 241-244, grifos nossos), contendo 11 itens: 
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1. ―No sermão do monte Jesus declarou claramente que não 
poderia haver dissolução do vínculo matrimonial, exceto a 
infidelidade ao voto matrimonial‖ (Mount of Blessing, p. 99. (Mt 
5:32; 19:9.) E quando disse: ―Ninguém separe‖, estabeleceu 
uma regra de conduta para a igreja sob a dispensação da 
graça que deve transcender para sempre todas as 
representações civis que vão além de Sua interpretação da lei 
divina que governa a relação matrimonial. Ele aqui dá uma 
regra aos Seus seguidores que devem aderir a ela, 
independentemente de o estado ou costume prevalecente 
permitir maior liberdade.  
2. Embora as Escrituras permitam o divórcio por “infidelidade 
ao voto matrimonial‖, devem ser feitos diligentes esforços pelos 
interessados para efetuar uma reconciliação que exija que o 
cônjuge inocente perdoe o culpado e este último altere sua 
conduta; para que a união matrimonial seja mantida. 
3. Caso a reconciliação não seja realizada, o cônjuge inocente 
tem o direito bíblico de garantir o divórcio de se casar 
novamente. 
4. Um cônjuge considerado culpado de adultério pela igreja 
deve estar sujeito à disciplina da igreja. Mesmo que o 
transgressor possa estar genuinamente arrependido, ele (ou 
ela) será colocado sob censura por um determinado período, a 
fim de expressar a aversão da igreja a esse mal. O 
transgressor que não der prova de arrependimento total e 
sincero será desassociado. Caso a violação tenha sido tão 
flagrante a ponto de trazer reprovação pública à causa de 
Deus, a igreja, a fim de manter seus altos padrões e bom 
nome, desassociará o indivíduo, mesmo que haja evidência de 
arrependimento. 
5. Um cônjuge culpado, que é divorciado, não tem o direito 
moral de se casar com outro, enquanto o cônjuge inocente 
ainda vive e permanece solteiro e casto. Se ele (ou ela) fizer 
isso, ele (ou ela), se for um membro, será desassociado. A 
pessoa com quem ele se casa, se for membro, também será 
desassociada. 
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6. Quando um divórcio é garantido por um dos cônjuges, ou 
quando ambos garantem o divórcio por qualquer outro motivo 
que não seja o de “infidelidade ao voto conjugal”, a parte ou 
partes que asseguram o divórcio ficarão sob a censura da 
igreja, “exceto” quando fornecido posteriormente neste 
parágrafo. No caso de um dos cônjuges se casar novamente - 
a menos que, entretanto, a outra parte se case novamente, 
tenha cometido adultério ou tenha morrido - a pessoa que se 
casar novamente será desassociada da igreja. A pessoa com 
quem ele (ela) se casou também será desassociada. 
Reconhece-se, no entanto, que às vezes pode haver condições 
que tornem inseguro ou impossível que marido e mulher 
continuem a viver juntos. Em muitos casos, a custódia dos 
filhos, o ajuste dos direitos de propriedade ou mesmo a 
proteção pessoal podem tornar necessária uma mudança no 
status do casamento. Nesses casos, pode ser permitido 
garantir o que é conhecido em alguns países como uma 
separação legal. No entanto, em algumas jurisdições civis, 
essa separação pode ser garantida apenas pelo divórcio, que 
nessas circunstâncias não seria condenado. Mas tal separação 
ou divórcio, em que ―a infidelidade ao voto do casamento‖ não 
está envolvida, não concede a nenhuma das Escrituras o 
direito de se casar novamente, a menos que nesse meio tempo 
a outra parte tenha se casado novamente, cometido adultério 
ou sido removida pela morte. Caso um membro que tenha sido 
divorciado se case novamente, ele (ou ela), se for um membro, 
será desassociado. E aquele com quem ele se casará também 
será desassociado da igreja. 
7. O cônjuge culpado que violou seu voto de casamento e foi 
divorciado e desassociado e que se casou novamente ou uma 
pessoa que se divorciou por outros motivos que não os 
estabelecidos na seção 1 e se casou novamente e está 
desassociado da igreja, será considerado como estando sob a 
desaprovação da igreja e, portanto, inelegível para a 
associação, exceto conforme a seguir indicado. 
8. O contrato de casamento não é apenas mais sagrado, mas 
também infinitamente mais complexo que os contratos comuns 
em seus possíveis envolvimentos; por exemplo, no fator das 
crianças que podem nascer. Portanto, em um caso em que 
qualquer tentativa de um infrator genuinamente arrependido de 
alinhar seu estado civil com o ideal divino apresente problemas 
aparentemente insuperáveis, seu pedido de readmissão deve 
ser analisado antes que a igreja tome a decisão final. O pastor 
ou líder de distrito deve buscar a Associação para 
aconselhamento e recomendação sobre quaisquer possíveis 
passos que o arrependido, ou aqueles, possam tomar para 
garantir tal readmissão. 
9. A readmissão dos membros que foram desassociados por 
razões apresentadas nas seções anteriores deve basear-se no 
rebatismo. 
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10. Quando uma pessoa envolvida em um processo de divórcio 
é finalmente readmitida como membro da igreja, conforme 
previsto na seção 8, todo cuidado deve ser tomado para 
salvaguardar a unidade e a harmonia da igreja, não atribuindo 
a essa pessoa a responsabilidade de líder; especialmente em 
um ofício que requer o rito de ordenação, a não ser por um 
conselho muito cuidadoso. 
11. Nenhum ministro adventista do sétimo dia tem o direito de 
oficiar o novo casamento de qualquer pessoa que, de acordo 
com o estipulado nos parágrafos anteriores, não tenha o direito 
bíblico de se casar novamente. 

 
O termo ―adultério‖ é comutado por‖ infidelidade ao voto conjugal‖, tanto 

na citação de Mount of Blessing, p. 99, quanto na descrição do motivo para o 

divórcio (item 2). Aparece de modo explícito e direto, que o cônjuge culpado de 

adultério, não será necessariamente removido da igreja, podendo apenas 

receber uma censura, sob a condição de arrependimento e não ter trazido 

opróbrio público para a causa de Deus.  

É preciso destacar que de modo claro o Manual permite esta censura 

apenas em não havendo um novo compromisso conjugal por parte do 

transgressor, se houver, tanto o transgressor quanto a outra pessoa envolvida, 

sendo membros da igreja, serão removidos. Pela primeira vez, é aberta a 

possibilidade de retorno a condição de membro da igreja, àquele que se 

divorciou e casou-se novamente sem base bíblica, quando demonstrando 

arrependimento e não conseguir demover-se da situação, por problemas 

aparentemente insuperáveis. 

Neste Manual, o divórcio é digno de disciplina eclesiástica, mesmo 

quando não estiver envolvida a infidelidade conjugal (item 6) [Qualquer 

Motivo?]. Sem maior detalhamento teológico, também admite que quando sob 

certas ―condições‖ for ―inseguro‖ ou ―impossível‖ aos cônjuges permanecerem 

juntos (item 6), podem se divorciar; ―não seria condenado‖, (GENERAL 

CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1951, p. 242-243), 

(provável referência a violência doméstica) porém este divórcio, não lhes dá 

direito a um novo casamento. Consequentemente neste Manual, pela primeira 

vez, dentro das regras disciplinares por infidelidade conjugal deixa-se de 

mencionar o ―adultério‖ como único motivo para autorizar um divórcio. 
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5.7. Manual da Igreja – edição de 1959 

Sem alterações, em relação à edição anterior. 

 

5.8. Manual da Igreja – edição de 1963 

Sem alterações, em relação à edição anterior. 

 

5.9. Manual da Igreja – edição de 1967 

Sem alterações, em relação à edição anterior. 

 

5.10. Manual da Igreja – edição de 1971 

Nesta edição, no capítulo 13, onde trata da disciplina eclesiástica, é 

acrescentado outro item relacionado à questão sexual; além de fornicação e 

adultério, aparece associada à fornicação a expressão ―várias perversões‖:  

 
2. Violação aberta da lei de Deus, como adoração de ídolos, 
assassinato, adultério, fornicação e várias perversões, roubo, 
jogos de azar, quebra de sábado, falsidade voluntária e 
habitual e o novo casamento de uma pessoa divorciada, exceto 
o inocente do divórcio causado por adultério (GENERAL 
CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1971, p. 
234). 

 
O capítulo 15, que trata do divórcio continua com a mesma redação das 

edições anteriores. 

 

5.11. Manual da Igreja – edição de 1976 

Não há alteração em ambos os textos. 

 

5.12. Manual da Igreja – edição de 1981 

Não há alteração em ambos os textos. 

 

5.13. Manual da Igreja – edição de 1986 

Nesta edição, no capítulo 13, dentre os itens pelos quais um membro da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, se torna passivo de disciplina eclesiástica, o 

item que tratava especificamente de pecados sexuais e vida conjugal, é 
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dividido em dois (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY 

ADVENTISTS, 1986, p. 162). 

 
3. Violação do sétimo mandamento da lei de Deus no que se 
refere à instituição do casamento, ao lar cristão e aos padrões 
bíblicos de conduta moral. 
4. Violações como fornicação, promiscuidade, incesto, prática 
homossexual e outras perversões e o novo casamento de uma 
pessoa divorciada, exceto a "parte inocente" em um divórcio 
por adultério ou perversão sexual. 

 
Nesta edição os pecados sexuais são mais bem esclarecidos, passam a 

constar nominalmente, promiscuidade, incesto e prática homossexual como 

motivos para disciplina, não apenas a citação de perversões de forma genérica. 

Também o novo casamento é autorizado à parte inocente, não apenas por um 

divórcio com base no adultério do cônjuge, mas também por perversão sexual, 

o que não constava até a edição anterior. 

Não há alteração no capítulo 15. 

 

5.14. Manual da Igreja – edição de 1990 

No capítulo 13 deste Manual, em que trata da disciplina eclesiástica, não 

há alteração em relação a edição anterior, embora conste uma errata quanto a 

um novo termo usado para perversões sexuais ―graves‖ (GENERAL 

CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1990, p. 4). 

Em relação ao capítulo que trata do divórcio e novo casamento não há 

alteração, e mantem-se a disciplina eclesiástica aos que se divorciarem, exceto 

sob certas condições. 

 

5.15. Manual da Igreja – edição de 1995 

No capítulo 13 deste Manual, em que trata da disciplina eclesiástica, há 

uma nova redação na seção que trata da disciplina eclesiástica em relação às 

perversões sexuais, acrescentando-se o termo ―graves‖. 
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4. Violações como fornicação, promiscuidade, incesto, prática 
homossexual e outras perversões sexuais graves e o novo 
casamento de uma pessoa divorciada, exceto a ―parte 
inocente‖ em um divórcio por adultério ou perversões sexuais 
graves (THE GENERAL CONFERENCE OF THE SEVENTH-
DAY ADVENTISTS, 1995, p. 169). 

 
No capítulo 15, há substancial alteração em algumas partes do texto, 

citadas as alterações nos itens 2 e 6: 

 
2. Infidelidade ao voto do casamento geralmente é vista como 
adultério e/ou fornicação. No entanto, a palavra do Novo 
Testamento para fornicação inclui certas outras irregularidades 
sexuais (1Co 6:9; 1Tm 1:9-10; Rm 1:24-27). Portanto, 
perversões sexuais, incluindo práticas homossexuais, também 
são reconhecidas como uso indevido das faculdades sexuais e 
„violação da intenção divina no casamento. Como tal, eles são 
motivo de divórcio. Embora as Escrituras permitam o divórcio 
pelas razões mencionadas acima, os interessados devem 
empreender esforços para realizar uma reconciliação instando 
o cônjuge inocente a perdoar o culpado, e este último a alterar 
sua conduta, para que a união matrimonial possa ser mantida. 
A igreja é instada a se relacionar amorosamente e 
redentivamente com a parte culpada. 
6. Reconhece-se que, às vezes, as relações matrimoniais se 
deterioram a tal ponto que é melhor que marido e mulher se 
separem. “Aos casados, encarrego, não eu, mas o Senhor, que 
a esposa não se separe do marido (mas, se o fizer, deixe-a 
permanecer solteira ou se reconcilie com o marido) - e que o 
marido não se divorcie de sua esposa” (1Co 7:10-11, RSV). Em 
muitos casos, a custódia dos filhos, o ajuste dos direitos de 
propriedade ou mesmo a proteção pessoal podem tornar 
necessária uma mudança no status do casamento. Nesses 
casos, pode ser permitido garantir o que é conhecido em 
alguns países como uma separação legal. No entanto, em 
algumas jurisdições civis, essa separação pode ser garantida 
apenas pelo divórcio. Uma separação ou divórcio, na qual ―a 
infidelidade ao voto conjugal‖ (ver seções 1 e 2 acima) não está 
envolvida, não concede a nenhuma delas o direito bíblico de se 
casar novamente, a menos que, entretanto, a outra parte tenha 
se casado novamente; ou cometido adultério ou fornicação; ou 
morreu. Caso um membro que tenha sido divorciado se case 
novamente sem esses fundamentos bíblicos, será 
desassociado; e aquele com quem ele se casa, se for membro, 
também será desassociado da igreja (THE GENERAL 
CONFERENCE OF THE SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 1995, 
p. 182-183, grifos nossos). 

 
Neste Manual amplia o conceito do que é quebra do vínculo matrimonial, 

conforme o item 2 (THE GENERAL CONFERENCE OF THE SEVENTH-DAY 

ADVENTISTS, 1995, p. 182). 
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Também nesta edição, pela primeira vez, admite-se o divórcio 

independente do motivo, ao não impor mais nenhuma medida disciplinar aos 

que desfazem sua aliança de casamento. ―Reconhece-se que, às vezes, as 

relações matrimoniais se deterioram a tal ponto que é melhor que marido e 

mulher se separem.‖ Pela primeira vez, em uma edição do Manual, aparece 

uma possível justificativa teológica para ―separação legal‖ ou o divórcio, ao citar 

1 Coríntios 7:10-11.  

Sendo alterado o que era exposto na edição anterior, no que tange ao 

divórcio em si, o item 6, que na edição anterior determinava a disciplina de 

censura aos que se divorciassem não sendo por infidelidade ao voto conjugal: 

 
Quando um divórcio é garantido por um dos cônjuges, ou 
quando ambos assegurarem o divórcio por qualquer motivo 
que não seja o de ―infidelidade ao voto do casamento‖, a parte 
ou partes que asseguram o divórcio ficarão sob a censura da 
igreja, exceto conforme estabelecido posteriormente neste 
parágrafo [...] (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY 
ADVENTISTS, 1990, p 172-173). 

 
No capítulo 14 do Manual da Igreja – edição de 2000, no que tange a 

disciplina eclesiástica por pecados sexuais, dentro ou fora do casamento, há 

apenas duas alterações em relação a edição anterior. No item 4 retira-se o 

temo ―grave‖, da classificação das perversões sexuais, tanto antes quanto 

depois do casamento para autorizar o cônjuge que tenha permanecido fiel a 

divorciar-se e casar novamente e neste mesmo item, acrescenta-se outra 

cláusula, ―abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis‖. No que tange a 

relação familiar e implicitamente à relação conjugal um novo item (5) aparece 

como motivo para disciplina eclesiástica. ―Violência física, incluindo violência 

dentro da família‖ (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY 

ADVENTISTS, 2000, p. 184-185). 

Em relação ao capítulo 15, que trata do divórcio e novo casamento em 

referência à posição da igreja, não há alteração substancial em relação ao 

texto da edição anterior. 

 

5.16. Manual da Igreja – edição de 2005 

Nesta edição, no capítulo 14, onde trata a respeito da disciplina 

eclesiástica, não há alteração ao texto da edição anterior no que tange a 
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pecados sexuais dentro e fora do casamento, bem como, a violência física na 

família. 

Em relação ao capítulo 15, que trata do divórcio e novo casamento, não 

há alteração ao texto da edição anterior.  

 

5.17. Manual da Igreja – edição de 2010 

Nesta edição, no capítulo 7, onde é tratada a disciplina eclesiástica há 

alguma alteração em relação ao texto anterior. No item 4, acrescenta-se o 

termo ―jovens‖, como vulneráveis ao abuso sexual e passa a constar também a 

―produção, uso ou distribuição de pornografia e outras perversões sexuais‖. O 

item 4 (na edição anterior), é dividido e acrescentando outro item (5), porém 

sem alteração do texto, apenas para especificar a disciplina ao cônjuge que 

contrair novas núpcias após o divórcio (GENERAL CONFERENCE OF 

SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 2010, p. 62). 

Em relação ao capítulo 13, que trata do divórcio e novo casamento, no 

qual consta a posição da igreja, não há nenhuma alteração ao texto da edição 

anterior. Vale ressaltar que os manuais citados apresentam que, enquanto a 

parte que se manteve fiel aos votos matrimoniais permanecer assim; casta, 

sem se casar e viva, a parte culpada não poderá retornar à condição de 

membro da igreja, exceto sob algumas exceções: a) dificuldades com 

regularizar sua situação civil (edições de 1951 a 1995), b) a questão de filhos 

(edições de 1951 até 2015). 

 

5.18. Manual da Igreja – edição de 2015 

Em relação ao capítulo 7, que trata da disciplina eclesiástica, no que 

tange a pecados sexuais dentro e fora do casamento, bem como a violência 

física na família, a redação ficou mais detalhada, constante de cinco itens: 
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3. Violação do mandamento da lei de Deus, que diz: ―Não 
cometerás adultério‖ (Êx 20:14; Mt 5:27-28), no que se refere à 
instituição do casamento e ao lar cristão, padrões bíblicos de 
conduta moral e qualquer ato de intimidade sexual fora de um 
relacionamento matrimonial e/ou atos não consensuais de 
conduta sexual dentro de um casamento, sejam eles legais ou 
ilegais. Tais atos incluem, entre outros, abuso sexual de 
crianças, incluindo abuso de pessoas vulneráveis. O 
casamento é definido como um relacionamento público, 
legalmente vinculativo, monogâmico e heterossexual entre um 
homem e uma mulher. 
4. Fornicação, que inclui, entre outras questões, 
promiscuidade, atividade homossexual, incesto, sodomia e 
bestialidade. 
5. Produção, uso ou distribuição de material pornográfico.  
6. Novo casamento de uma pessoa divorciada, exceto o 
cônjuge que permaneceu fiel ao voto do casamento em um 
divórcio por adultério ou perversão sexual. 
7. Violência física, incluindo violência dentro da família 
(GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 
2016, p. 62). 

 
Em relação ao capítulo 13, que trata do divórcio e novo casamento no 

que tange a posição da igreja, não há nenhuma alteração ao texto da edição 

anterior. Embora, a respeito da licitude do divórcio mencione: ―As Escrituras 

reconhecem o adultério e a fornicação (Mt 5:32) e o abandono por parte de um 

cônjuge incrédulo (1Co 7:10-15) como motivos para o divórcio‖ (GENERAL 

CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 2016, p. 161) e cita 

também a agressão física:  

 
Uma separação ou divórcio que resultam de fatores como 
violência física ou em que não está envolvida a infidelidade ao 
voto matrimonial (ver itens 1 e 2) não dá o direito a nenhum dos 
cônjuges de se casar novamente, a menos que no interim a 
outra parte se tenha casado novamente, haja cometido 
adultério ou fornicação ou tenha morrido (GENERAL 
CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 2016, p. 
164). 

 
 Porém ainda mantém no item 6 (GENERAL CONFERENCE OF 

SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 2016, p. 163), a possibilidade de divórcio sem 

um detalhamento específico: ―Reconhece-se que algumas vezes as relações 

matrimoniais se deterioram a tal ponto que é melhor para marido e mulher se 

separarem‖, citando a seguir 1 Coríntios 7:10-11, como possível embasamento 

para esta posição. No que se refere às suas considerações iniciais tratar do 
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assunto do divórcio, nesta edição, cita vários textos bíblicos entre eles 

Deuteronômio 24:1-5 e 1 Coríntios 7:11, considerando que tanto Moisés quanto 

Paulo tratavam de forma construtiva e redentora as rupturas conjugais 

(GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, 2016, p. 156-

157, grifos nossos). 

 
Moisés no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento 
lidavam com os problemas causados por casamentos desfeitos 
(Dt 24:1-5; 1Co 7:11). Ambos, enquanto sustentavam e 
afirmavam o ideal, trabalhavam de forma construtiva e 
redentora com aqueles que estavam aquém do padrão divino. 
Da mesma forma, a Igreja hoje é chamada a defender e afirmar 
o ideal de Deus para o casamento e, ao mesmo tempo, ser 
uma comunidade de perdão, reconciliação e cura, mostrando 
compreensão e compaixão quando ocorre uma ruptura. O 
divórcio é contrário ao propósito original de Deus na criação do 
casamento (Mt 19:3-8; Mc 10:2-9), mas a Bíblia não se cala 
sobre isso. Como o divórcio ocorreu como parte da experiência 
humana decaída, foi dada legislação bíblica para limitar o dano 
que causou (Dt 24:1-4). A Bíblia procura consistentemente 
elevar o casamento e desencorajar o divórcio, descrevendo as 
alegrias do amor e da fidelidade do casamento (Pv 5:18-20; Ct 
2:16; 4:9-5:1), referindo-se ao casamento. semelhante 
relacionamento de Deus com Seu povo (Is 54:5; Jr 3:1), 
concentrando-se nas possibilidades de perdão e renovação 
conjugal (Os 3:1-3), e indicando a aversão de Deus ao divórcio 
e à miséria isso causa (Ml 2:15-16). Jesus restaurou a visão de 
criação do casamento como um compromisso ao longo da vida 
entre um homem e uma mulher e entre o casal e Deus (Mt 
19:4-6; Mc 10:6-9). 

 
Este Manual destaca que um membro da igreja que se tenha divorciado 

e casado sem o direito bíblico, não poderá retornar à condição de membro, a 

não ser que seu caso seja devidamente estudado e que esteja envolvida a 

questão de filhos (edições de 1951 até 2015): 

 
7. O cônjuge que violou o voto do casamento e tenha se 
divorciado e removido e que se casou novamente, ou uma 
pessoa que se divorciou por outros motivos que não os 
estabelecidos nas seções 1 e 2 acima e que se casou 
novamente e que foi removido, será considerado inelegível 
como membro, exceto conforme estabelecido abaixo.  
8. O contrato de casamento não é apenas sagrado, mas 
também possivelmente mais complexo quando, por exemplo, 
envolve filhos [...] (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-
DAY ADVENTISTS, 2016, p. 159-160). 
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Normalmente se subentende que ao cônjuge que permaneceu fiel ao 

voto conjugal, assumir seu direito e contrair novo casamento, por conseguinte 

libera o cônjuge culpado para um relacionamento conjugal, sem nenhum 

impedimento do seu retorno à condição de membro da igreja. 

 O Manual de Secretaria da Divisão Sul-Americana apresenta um voto 

regulamentando a readmissão de membro que tenha sido removido por quebra 

do voto conjugal, divorciado e que esteja casado civilmente com a pessoa 

envolvida na transgressão conforme o capítulo 13 do Manual da Igreja, item 8. 

 
Antes de apresentar o voto, o referido Manual traz algumas 
considerações: Considerando a possibilidade de readmissão à 
igreja, estabelecida pelo Manual da Igreja, conforme o item 8 
do capítulo 13 (p. 164); Considerando que, nas palavras do 
Manual da Igreja (item 8, p. 164), ―as opções disponíveis à 
pessoa arrependida podem ser severamente limitadas‖; 
Considerando que não existe uma definição clara do 
significado da expressão ―severamente limitadas‖; ―a falta 
dessa definição tem ocasionado sérios problemas de 
interpretação e falta de critérios em muitos casos‖ (Guia para 
Secretaria de Igreja - DSA, 2017, p. 29). 

 
Segue-se o voto DSA 2005-246:  
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VOTADO: Que os seguintes critérios sejam seguidos em todo o 
território da Divisão Sul-Americana nos casos de pedido de 
readmissão de pessoas que se encontram na situação 
mencionada, como segue:  
1. Que a pessoa esteja casada por um período aproximado de 
dez anos; 
2. Que esteja frequentando regularmente a igreja há pelo 
menos um ano; 
3. Que tenha filho(s) desse novo relacionamento, uma vez que 
essa é a única razão mencionada no Manual da Igreja para 
possibilitar a readmissão; 
4. Que a igreja da qual foi removido, através de sua comissão, 
não se oponha ao rebatismo; 
5. Que o ex-cônjuge, no caso de ainda manter algum tipo de 
contato por causa dos filhos e/ou relacionamento com a família 
e/ou de amizade e/ou de convivência com a igreja, seja 
consultado sobre o assunto por uma ou mais pessoas 
designadas pela Comissão da Igreja e não se oponha ao 
rebatismo. 
6. Antes que a decisão final seja tomada pela igreja local, o 
pedido de readmissão será submetido pela igreja, por 
intermédio do pastor ou dirigente distrital, à Comissão Diretiva 
da Associação/Missão, para conselhos e recomendações 
quanto a quaisquer possíveis passos que a pessoa ou as 
pessoas arrependidas devam dar para conseguir uma tal 
readmissão. (Ver Manual da Igreja, p. 164, item 8) (Guia para 
Secretaria de Igreja - DSA, 2017, p. 29-30). 

 

5.19. Resumo e Conclusão – Capítulo 5 

Nesta análise de todas as edições do Manual da Igreja, percebe-se, à 

medida que as edições vão se sucedendo, uma ampliação da abrangência do 

significado do sétimo mandamento, e da devida aplicação da disciplina 

eclesiástica. Embora, a respeito do divórcio, parece haver uma atitude mais 

complacente nas edições mais recentes, especialmente a partir da edição de 

1995, quando não se requer mais a disciplina eclesiástica a quem se divorcia 

por outro motivo que não a infidelidade conjugal. 

Nenhuma edição do Manual da Igreja trata especificamente do retorno 

ao casamento anterior com o cônjuge inocente, em caso de arrependimento do 

ofensor, quando já estiver casado novamente, nem cita, nesta situação a opção 

de o inocente recebê-lo de volta caso se arrependa, embora reiteradamente 

enfatize a reconciliação. 
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6 CONCLUSÃO FINAL E APLICAÇÃO MISSIONÁRIA 

 
Esta pesquisa reafirmou o conceito bíblico de que o casamento 

conforme instituído por Deus no jardim do Éden deve ser monogâmico, 

heterossexual e vitalício e entre humanos. Outrossim, também demonstrou que 

a quebra do sétimo mandamento, compreende não somente o adultério, mas 

incluído nele estão outros aspectos como homossexualidade, zoofilia, 

relacionamento pré-conjugal, fornicação, prostituição, incesto, estupro, abuso 

de criança e perversões sexuais dentro e fora do casamento.  

Atitudes modernas de perversão sexual e infidelidade por meios 

eletrônicos, embora sem contato corporal, podem não se restringir apenas ao 

conceito de ―intenção impura‖ (Mt 5:28), ou seja, apenas no campo mental, 

podendo sob algum ponto de vista, se aproximar mais do significado do termo 

porneia, conforme mencionado por Jesus em Mateus 19:9 do que erwat dabar 

em Deuteronômio 24:1. 

Com o estudo das diferentes passagens bíblicas, podemos sugerir que o 

divórcio em nenhum lugar na Bíblia é instituído, nem sugerido por Deus, 

mesmo diante das passagens que possam aparentar isto. O divórcio foi 

tolerado e administrado por Deus de forma a restringi-lo (Dt 24:1-4), nunca foi 

instituído pelo Criador. Admitido, tanto pela cláusula de exceção estabelecida 

pelo Senhor Jesus Cristo (Mt 5:32; 19:9), como por Paulo diante do abandono 

do cônjuge crente por parte do incrédulo conforme mencionado em 1Co 7:15, 

porém nunca incentivado. 

A prática do divórcio por ―qualquer motivo‖, conforme acontecia nos 

tempos de Moisés e de Jesus, constitui uma frontal contrariedade ao que Deus 

instituiu, o casamento e suas ordens conjugais ―tornar-se uma só carne‖ (Gn 

2:24), e ―não separe o homem‖ (Mt 19:6). Não podendo a igreja assimilar tais 

costumes reprováveis. E que a melhor solução para conflitos matrimoniais, 

seria uma mudança de disposição mental com uma atitude perdoadora. 

A ―separação‖ citada em 1 Coríntios 7:11 não pode ser compreendida 

como uma recomendação a um novo estilo de vida, proposto pelo apóstolo, ou 

ainda, ou o divórcio, sendo este o fim do pacto conjugal e consequente 

autorização a um novo casamento a despeito de não ter havido a quebra do 

sétimo mandamento da lei de Deus.  
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A separação ou o divórcio por ―qualquer motivo‖, com o objetivo aberto 

ou velado de ―expulsar‖ o cônjuge de casa, ou desfazer a relação conjugal, se 

constitui atitude pecaminosa e recriminável. 

Nesta pesquisa, se evidenciou que o pacto conjugal perdura 

independente da separação ou divórcio injustificáveis, os quais além de 

reprováveis, podem constituir uma facilitação à prática do adultério. Nos 

ensinos de Moisés (Dt 24:4), tanto quanto nos de Jesus (Mt 5:32), aquele que 

despedia seu cônjuge injustamente, recebia algum tipo de responsabilização, 

servindo isto como um possível balizamento para uma postura disciplinar 

eclesiástica àqueles que assumem tal postura. 

No que tange a disciplina eclesiástica, em relação a quebra do sétimo 

mandamento, esta pesquisa evidenciou, que desde os tempos do AT, relações 

sexuais ilícitas, foram entendidas como graves ofensas e eram repreendidas 

com atitudes disciplinares desde as mais brandas como pagamento de multa 

(mohar), até a pena capital. Além de haver a dosimetria nos casos previstos em 

lei (Lv 20), era notória a maneira misericordiosa de Deus ao tratar tais 

transgressões. 

Também se evidenciou nesta pesquisa que Ellen G. White nunca 

advogou a separação definitiva, nem o divórcio como solução aos conflitos 

conjugais, outrossim sempre propôs a mudança de atitude e a reconciliação. 

Ao mesmo tempo que repreendeu o pecado de adultério, também procurou 

maneiras de reconciliação não somente do casal, mas a restauração espiritual 

do ofensor, ainda que houvesse a necessidade de uma postura disciplinar por 

parte da igreja. 

No que tange as edições do Manual da Igreja que se sucederam desde 

a primeira edição até a última (2015), houve um aprofundamento da noção da 

quebra do sétimo mandamento (Êx 20:14), compreendendo detalhamentos 

cada vez maiores a respeito. Todavia embora houvesse o mesmo 

desenvolvimento em relação ao tema do divórcio e novo casamento, parece ter 

havido um abrandamento em relação a atitude da Igreja em relação àqueles 

que se divorciam por outros motivos que não os bíblicos. 

Recomendações missionárias: 

Primeiro, constitui-se importante o auxílio na compreensão da 

importância do casamento, como indissolúvel aos olhos de Deus, fomentar 
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seminários, que abordem o tema ―casamento, divórcio e novo casamento‖, a 

fim de tornar os membros conscientes quanto a vitaliciedade da relação 

conjugal, bem como em cursos para noivos e encontros com casais. 

Segundo, promover nos ―pequenos grupos‖, nos ―estudos bíblicos‖, nas 

―classes bíblicas‖, nos ―evangelismos‖, temas que forneçam informações do 

conceito bíblico de casamento, a fim de criar uma base sólida naquele que se 

inicia na ―fé‖ e no ―discipulado‖, sobre a importância da visão bíblica a respeito 

da aliança conjugal. 

Terceiro, promover mais intensamente na ―semana de oração da 

família‖, estudos teológicos a respeito não somente da importância da 

manutenção de um ambiente feliz na vida familiar, mas do conceito bíblico do 

casamento, adultério, divórcio e novo casamento. 

Quarto, promover na comunidade em que a congregação local está 

inserida geográfica e virtualmente, eventos, palestras e seminários que 

envolvam os casais e famílias, com temas que abordem a importância da 

manutenção do casamento, não somente para o casal, mas para a família e 

sociedade. Ampliar nos meios de comunicação usados pela IASD a abordagem 

deste tema. 

Quinto, nos concílios pastorais, aprofundar-se no conhecimento 

teológico a respeito do tema, bem como orientar a respeito de como efetuar a 

disciplina eclesiástica em tais situações, além de promover discussões em 

grupo com a participação com os pastores, os quais administram tais situações 

na igreja local. 

Sexto, nos treinamentos aos líderes e oficiais da igreja, oferecidos pelas 

Associações e demais instituições adventistas, tratar do tema ―disciplina 

eclesiástica‖, não apenas de modo geral, mas, especificamente relacionados a 

adultério, divórcio e novo casamento. 

Sétimo, abordar o conceito bíblico do casamento em palestras e 

seminários dirigidos aos jovens. 

Oitavo, considerando os efeitos deletérios do divórcio sem base bíblica 

não somente para o casal, mas também para os filhos, bem como aos 

familiares e a igreja em geral, propõe-se uma avaliação da IASD quanto à 

possibilidade de disciplina eclesiástica e/ou outras formas de deixar evidente 
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aos seus membros sua clara posição contra o divórcio, por motivos outros que 

não sejam os bíblicos a fim de que evitem tal atitude.  

Sendo o objetivo final, promover a unidade conjugal e familiar e o bem-

estar da igreja, evitando assim a dissolução conjugal, a fragmentação de 

famílias e o enfraquecimento do testemunho em prol da missão da igreja.  
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