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1 Introdução 

 

 

A sociedade moderna está sendo varrida por uma catástrofe de imoralidade. 

O crime, a prostituição, a homossexualidade, a licenciosidade, o travestismo e todas 

as demais perversões sexuais aumentam cada vez mais à medida que o mundo 

marcha para o fim de sua história. Instigados por Satanás, os homens, em suas 

paixões carnais, avançam agressivamente na satisfação dos seus instintos 

animalescos em declarada guerra contra as fronteiras dos sexos estabelecidos por 

Deus na Criação, invertendo a ordem natural e confundindo tudo. 

É neste contexto que aparece a passagem bíblica “A mulher não usará roupa 

de homem, nem o homem veste peculiar à mulher…” (Dt. 22:5), em cena perante a 

Igreja de Deus que vive sobre a Terra no seu último contexto cultural, causando 

sérias discussões éticas provocadas pelas indumentárias unissexuais da sociedade 

poluída. 

 

1.1 Definição do problema 

 

Diante desta situação, o autor levanta o seguinte problema a ser analisado nesta 

pesquisa: Qual era a implicação do texto deuteronômico no seu contexto histórico? 

Qual era a sua aplicação teológica? Como era possível esta passagem aplicar-se a 

roupas numa sociedade onde os vestuários entre os dois sexos eram semelhantes? 

Por acaso, esta ordem bíblica tratava apenas de vestuários ou implica em outros 

detalhes também? Qual era a implicação ética do texto? Quais são as suas 

implicações morais e teológicas quando relacionada com o travestismo dentro do 

contexto deuteronômico? Pode esta passagem bíblica aplicar-se à cultura moderna 

ou este princípio ético já perdeu sua validade no contexto cultural da vida moderna? 

Qual o relacionamento do moderno uso de ‘calça cumprida’ pelo sexo feminino com 

o texto deuterônomico no contexto cultural de hoje? 
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1.2 Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo dar uma resposta, à luz das Sagradas 

Escrituras, a todas estas interrogações, o que, acredita o autor, será de grande 

utilidade para a igreja.  

 

1.3 Limites 

 

Limita-se, todavia, a presente pesquisa à análise dos aspectos éticos e 

teológicos do texto deuteronômico e à sua aplicação ao contexto cultural da 

sociedade moderna. As fontes de pesquisa também estão limitadas a enciclopédias, 

versões do texto sagrado, comentários teológicos e livros da atualidade.  

 

1.4 Metodologia 

 

O ponto de partida é um exame do texto no seu contexto histórico, seguindo-

se um breve estudo no contexto teológico envolvido. O contexto cultural mostrará as 

diferenças indumentárias da época. Então, será feita uma breve análise exegético-

textual. O autor apresentará também o consenso deuteronômico com relação ao 

travestismo e suas implicações morais e teológicas. Finalmente, será estudado o 

problema da aplicação dos princípios éticos e teológicos do texto à cultura moderna, 

com inferências antropológicas e psicológicas.  
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2 Contexto histórico deuteronômico 

 

 

2.1 Os cananitas 

 

A Terra de Canaã foi prometida aos israelitas desde os tempos de Abraão 

(Gn 17:8). Mas o cumprimento desta promessa só aconteceu quatrocentos e trinta 

anos depois (Êx. 12:41) ao sabor de amargas experiências, porque nesta ocasião os 

cananeus ocupavam o território. Estes eram descendentes de Canaã, filho de Cão, 

filho de Noé (Gn. 9:18, 10:15-20). Predominava entre eles o politeísmo, e, como diz 

o historiador J. Bright (1978, p.151), “não nos apresenta um quadro muito animador.” 

Na verdade, não possuíam um senso apurado de reverência e misturavam adoração 

com orgia. Havia uma mistura de divindades masculinas e femininas, como se 

observa nesta declaração abaixo:  

Segundo Pfeiffer et al. (1975, p. 297), o panteão dos cananitas, de acordo 

com a literatura ugarítica, era encabeçado por El, o deus criador, cuja esposa era 

Aserá. Seu filho, Baal, era o deus da fertilidade, o ativador de toda a vida. […] Sua 

esposa era Anate, a deusa do amor e da guerra. Entre outros deuses masculinos, 

aparecem: Dagom, o deus da semente; Resheph, o deus das pragas; Shulum, o 

deus da saúde; bem como, Koshar, o deus inventor e Moth, o deus da morte. 

Na relação de divindades femininas, Merril C. Tenney apresenta a seguinte 

ordem: 

Entre as deusas estavam Anate, Aserá e Astarte (Astarote), deusas do sexo 
e da guerra. Anate era importante nos rituais da agricultura. Ela está 
associada com Atarate, a Astarte cananita, deliberadamente chama pelos 
escritos judaicos como Astoreth (Astarote). A terceira deusa, Aserá, era 
esposa de El, também confundida como Astarte (TENNEY, 1977, p. 706). 

 

Há uma semelhança muito grande entre os deuses cananitas e os de 

Babilônia, ao ponto de alguns comentários relacionarem estas semelhanças com 

nomes de lugares e deuses, como segue abaixo: 

 
As crenças religiosas e deidades de Babilônia foram adotadas por aqueles 
primitivos cananitas. O local Baal ou Senhor do solo, fora transformado em 
‘Senhor dos Céus’, o deus Sol de Babilônia… Os deuses e deidades de 
Babilônia, migraram para Canaã; lugares receberam o nome de Nebo, OU 
Nin-ip; Hadade tornou-se Amurru, o deus amorita; Istar passou a ser 
Astarote ou Astarete; e Asirtu, a fêmea de Asir, a deusa nacional da Assíria, 
tornou-se Aserá, enquanto seu santuário que na Assíria era um templo, era 
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identificado em Canaã com o velho fetiche de uma pedra vertical ou um 
tronco (ORR, 1915, p. 551). 

 

Havia muitas outras deidades, mas as citadas eram as principais em torno 

das quais gritava toda adoração orgiástica. Conhecer bem a estrutura do culto 

cananita é de grande importância para esta pesquisa, pois em torno desta questão 

se centraliza toda a razão do texto deuterônomico em estudo. Os historiadores e 

comentaristas chegam, às vezes, a dizer que Israel sofreu influência dos cananitas 

quanto aos seus rituais, por causa das semelhanças, especialmente nos sacrifícios. 

Veja-se a citação: 

 

As práticas cúlticas cananitas, centralizavam-se em torno de elaborar ritos 
de sacrifícios de gado, carneiro, ovelhas, cordeiros, animais selvagens, 
pássaros e pombos. Há alguma evidência que eles ofereceram sobre os 
ombros, como fizeram os Hebreus. Altares eram erigidos nos lugares altos; 
em conexão havia bosques sagrados, árvores e imagens de Aserá, 
esculpidas em madeira […] Os templos venerados, um altar de incenso ante 
sua entrada, casos de libação e pequenas lâmpadas […] A evidência da 
difusão e influência da religião cananita pode ser vista na menção de Baal-
Zefom no Egito (Êx. 14:2). Isto se refere provavelmente a um lugar onde 
Baal-Zefon, ‘Senhor do Norte’, era adorado (PFEIFFER et al. 1975, p. 297). 

 

Se o culto cananita parasse aí, até se poderia imaginar a imitação por parte 

de Israel, mas, mesmo assim, ainda não se justificaria, pois antes de Israel entrar na 

Palestina, já os construtores de altares de Jeová haviam passado por lá, como Noé, 

Abraão, Isaque e Jacó. Agora vejam os leitores o outro lado da moeda com respeito 

aos rituais cananitas nos anais da História Antiga.  Embora parecido, o culto 

cananita se chocava frontalmente com o de Israel. Se o culto de Israel glorificava um 

Deus único e se processava num clima de ordem, reverência e santidade, o dos 

cananitas se sepultava dentro de um ritual politeísta, orgíaco, licencioso e imoral. 

Segundo Merril F. Unger, a glorificação se centralizava na prostituição. Veja-se a 

citação abaixo: 

A natureza orgíaca da adoração, o culto da fertilidade na forma do símbolo 
da serpente, a licenciosidade descontrolada e o abandono moral, somente 
poderia ser refutado com um severo código de ética. No culto destas várias 
divindades a prostituição era glorificada (UNGER, 1957, p. 512, 513). 

 

A adoração dos cananitas, à semelhança das outras nações, sempre estava 

associada com orgia e corrupção. As deusas passavam a representar a mulher 

principal do culto da fertilidade. Eram retratadas como cortesãs sagradas ou 

mulheres grávidas. Segundo o mito divulgado entre eles, acreditavam na morte e 
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ressurreição de Baal, crença esta que estava relacionada com a morte e 

ressurreição de cada ano. Enquanto realizavam esta cerimônia, pensavam que as 

forças da natureza seriam reativadas e que lhes seriam garantidas as bênçãos, tais 

como fertilidade do solo, dos animais e dos homens. Como relata J. Bright (1978, p. 

151), “com efeito, foi uma forma degradante de paganismo, salientando, de modo 

especial, o culto da fertilidade.” 

Os festivais orgíacos eram celebrados no outono e na primavera, 

acompanhado pelo fenômeno da embriaguez da massa e a convicção coletiva da 

divina possessão. Henry Parkes assim se expressa: 

 

Assim, todo o culto da fertilidade era uma pronunciada ênfase sobre a 
sexualidade humana; ambos, macho e fêmea, eram prostitutos que estavam 
vinculados aos templos, tendo seus salários provenientes dos tesouros 
sagrados. […] A principal abominação palestiniana, contudo, era o sacrifício 
de crianças; o primogênito de toda a família era propriedade do deus local e 
devia ser dado a ele como uma oferta queimada (PARKES, 1959, p. 95, 96). 

 

Desta forma, descambava o ritual para uma cena de crime, orgia, prostituição, 

homossexualismo e imoralidades. Havia, por exemplo, durante o culto de Astarote, 

uma simulação de sexos através dos vestuários para fins imorais. J. A. Thompson 

(1974, p. 325) relata que “antigos escritores, como Luciano de Samozata e Eusébio, 

falaram da prática de disfarce no culto de Astarote. As mulheres apareciam em 

vestes masculinas, e os homens em vestes femininas.” 

Portanto, quando se analisa todas estas coisas, conjuntamente, observa-se 

um verdadeiro contraste com o culto israelita, o qual primava por elevados padrões 

morais. Afirma Robertson Nicoll: 

 

Suas religiões, longe de desencorajar a imoralidade sexual, faziam dela 
uma parte de seus ritos mais sagrados. Ambos, homens e mulheres, 
davam-se a si mesmos (à vista de todos), em licenciosidades naturais e 
antinaturais, em honra aos seus deuses (NICOLL, 1903, p. 297). 

 

 
Ainda há um aspecto relacionado com o culto da fertilidade, envolvendo 

comportamento sexual que deve ser mencionado neste trabalho. Trata-se de uma 

relação pública, mantida pelo sacerdote de Baal, durante as cerimonias festivas 

anuais que ocorriam no outono e na primavera de cada ano, como já foi apresentado 

anteriormente. Segue o texto de Flávio A. Pereira, onde este detalhe foi bem 

explicado:  
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Na Pré-história, vários cultos religiosos reverenciavam aos seus deuses 
com orgias, nas quais o sacerdote mantinha relações com alguma mulher, 
na presença de toda a comunidade. Estes povos primitivos acreditavam que 
essa cerimônia propiciaria maior fertilidade às suas mulheres e ao solo de 
suas lavouras. A posse da mulher pelo sacerdote representava 
simbolicamente, a união do céu com a terra, ou seja, a fertilização do solo 
com a água das chuvas. Os habitantes da antiga Canaã cultuavam o deus 
Baal, representado em estatuetas de diversos tamanhos. Todas as imagens 
tinham órgãos sexuais exageradamente aumentados, simbolizando a 
fertilidade (PEREIRA, 1966, p. 336). 

 

Tão degradante e imoral era a ideologia cúltica dos cananitas que um israelita 

de sã consciência jamais poderia se compactuar, por maior que fosse a influência 

exercida por ele. Mas, na história de Israel como um todo, vê-se claramente a 

nefasta influência desta cultura nos períodos de apostasia, como aconteceu nos dias 

de Acabe, Roboão, Manassés, etc. (I Rs. 18:22; 14:22-24; 21:1-9). Por isso, Ellen G. 

White (1966, p. 112) disse que “os cananitas haviam passado os limites da 

longanimidade divina nas suas mais degradantes formas de paganismo”. Encravava-

se, portanto, este ritual satânico, toda sorte de pecaminosidade.  

Para J. Vasconne (1977, p. 114), descobertas feitas em numerosas urnas 

fazem supor que os cananeus incentivavam a imolação de crianças em massa. Tal 

era o cúmulo a que chegava o raciocínio descontrolado de uma raça idólatra, a qual, 

na linguagem de J. Bright (1978, p. 152), “mergulhava em práticas degradantes, tais 

como, prostituição dos deuses, homossexualismo e vários ritos orgíacos.” 

Todo sistema do culto cananita era, desta maneira, a expressão da vontade 

de Satanás, através do paganismo, em contraposição ao culto de Jeová. É inegável 

a existência de uma guerra espiritual e cósmica na história destes dois cultos. O 

culto de Jeová santificando, moralizando, remindo, restaurando a imagem de Deus; 

o culto de Canaã, corrompendo, degradando, destruindo e desmoralizando. 

Ninguém é capaz de imaginar os efeitos de semelhantes rituais na mente daqueles 

que por eles foram escravizados. Eis o que diz Werner Keller:  

 

O culto indescritível que Canaã prestava à fertilidade se estendia até à vida 
cotidiana. Debaixo de cada uma das casas desenterradas, havia uma cava 
tumular, onde os habitantes que Ugharit depositavam seus mortos. Tubos 
de barro em formas estranhas penetravam nas profundezas; por esse meio 
se servia vinha e azeite, carne e sangue de animais sacrificados aos 
mortos. Nem diante do mundo dos defuntos se detinha o culto da fertilidade 
(KELLER, 1960, p. 234). 
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Foi por esta razão que Jeová por muitas vezes advertiu o povo a não andar 

nos costumes desta gente (Lv 20:23), pois se entrasse em associação com tal 

idolatria estariam derrotados. É neste contexto cúltico que entra a proibição 

deuteronômica quanto ao uso dos vestuários, entre os sexos em Israel. 

 

2.2 Os israelitas 

 

Em confronto com este povo cananita com todo seu sistema de vida e culto, 

aparece Israel do outro lado do Jordão, vindo do Egito, rompendo as dificuldades de 

uma longa peregrinação de quarenta anos, estampando na face o engado das 

vagueações pelo deserto, mas cheios de esperança e ansiosos por ocupar a terra a 

que já se havia tornado proverbial – “Terra que mana leite e mel.” Mas, aqui vêm as 

perguntas: Que faria Israel na Palestina? Mudaria o curso moral e o teológico dos 

seus habitantes ou imitaria seus velhos costumes? Para se ter uma ideia a este 

respeito, necessário se faz conhecer as raízes de sua religião. 

Desde os seus ancestrais, Israel sempre foi monoteísta. Esta herança, 

transmitida por Adão e Sete, chegou até Noé, avançando pela descendência de 

Sem, e, daí desenvolvida entre os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, alcança Israel 

no Egito. Durante todas estas gerações, preservou-se a crença primitiva de um Deus 

único, Supremo e Soberano. Como observou Charles Marston (1958, p. 31), “logo 

de início”, impressiona-nos ter o monoteísmo (crença em um Deus único) precedido 

o politeísmo (crença em vários deuses). 

Merece destacada referência o nome do antigo patriarca pós-diluviano – 

Abraão – continuador do culto semita, monoteísta. Onde quer que fosse, levava 

consigo sua crença inabalável num Deus Invisível, Supremo e Soberano, a qual, 

longe de se misturar com as [crenças] pagãs, impressionava-os profundamente. E, a 

respeito de Abraão, vale citar aqui as palavras de Conningham Geikie: 

 

Tinha Abraão sido o único cabeça de uma tribo árabe, contudo famosos em 
seus dias. Seu nome deve ter repercutido por longos tempos como os de 
outros homens localmente grandes, em seu tempo. […] Ao ter rejeitado a 
idolatria caldeia e cananita, e, em seu lugar, ter adotado uma religião 
espiritual, marca-o como uma pessoa única em seus dias, no meio das 
demais criaturas. […] A suprema dignidade de ser chamado ‘o amigo de 
Deus’, tanto no Velho como no Novo Testamento, é uma única preferência e 
grandeza personificada da mesma estimativa do seu caráter, sob a sanção 
do Divino Espírito a si mesmo (GEIKIE, 1882, p. 330, 331). 
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Desta maneira, o culto patriarcal deixou sua marca na memória dos seus 

contemporâneos. É possível que as semelhanças que existiam, em alguns aspectos, 

entre o culto cananita e o israelita, como no caso dos sacrifícios de animais, tenha 

sido uma cópia adquirida por influência destes tempos patriarcais, pois, como diz J. 

Bright (1978, p. 130), nos santuários de Siquém, Betel e Berseba os patriarcas 

perpetuaram o culto da Divindade ancestral. 

Tal foi a firmeza de Abraão no meio do paganismo com suas crenças que 

Conningham Geikie o chama de fundador da nação e religião hebraicas:  

  

 
Aquele Abraão, o fundador da nação hebraica e sua religião, deveria 
instalar-se em suas lembranças somente como um homem entre os homens 
que marca o infinito contraste entre a história da Bíblia e todas as demais 
(ibid., p. 337). 

 

Assim, em sua simplicidade, o culto patriarcal servia de fronteira entre Jeová, 

o verdadeiro Deus, e os deuses pagãos, ou falsos deuses. Era, na linguagem de 

Conningham, como um xeque da tribo semita. Nos quatro pontos de paradas de 

Abraão, Isaque e Jacó pela Palestina – Siquém, Betel, Hebrom e Berseba – estavam 

erigidos os altares de Jeová, como linha divisória entre Deus e Satanás. 

 A prole semita se demorou no Egito por quatrocentos e trinta anos, 

crescendo numerosamente (Êx. 12:37-41). Ali o culto ancestral sofreu o impacto do 

culto de Ra, Osíris e outras divindades egípcias, conservando-se poucas famílias na 

pureza da religião ancestral. Declarações de Adolphe Lods deixam transparecem 

que até a prática de magias afetou a vida israelita. Veja-se: 

 

O culto do antigo Israel, antes da codificação levítica na época do exílio, 
devia ser tal como o da Grécia ou o de Roma, um amontoado confuso de 
costumes tradicionais muito variados, em alguns casos, muito arcaicos, e 
estavam manifestamente relacionados com a magia (LODS, 1970, p. 362). 

 

Por isso, no deserto precisou Deus codificar todo o seu sistema teológico para 

Israel, por meio do Decálogo, das leis civis, das leis cerimoniais em geral, de todo o 

Pentateuco, pois, em sua maioria, eles já haviam esquecido os princípios 

fundamentais de sua religião primitiva. Foi isto que aconteceu com Israel no Sinai – 

uma conscientização e restauração de sua verdadeira crença, uma nova tomada de 

posição ao lado do verdadeiro Deus, onde as fronteiras entre paganismo e Jeovismo 

ficassem bem delineadas. 
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Foi para ajudar nesta obra especial que Deus chamou Moisés na visão da 

sarça. Observe-se bem esta citação de Charles Marston: 

 
Aos olhos da Arqueologia os fatos se sucederam como se a missão de 
Moisés fosse a de restabelecer o monoteísmo e outras crenças primitivas; 
de restaurar seus ritos, leis sociais e morais, costumes; de restituir-lhes o 
vigor, fazendo certas modificações talvez que não temos elementos para 
distinguir. Contudo, o essencial de todos os livros de Moisés, não é nem a 
lei, nem o ritual, mas a Aliança (MARSTON, 1958, p. 126). 

 

Assim queria Deus fazer de Israel um povo diferente na fé e nos costumes, 

um povo peculiar dentre todos os povos (Êx 19:5), um povo com princípios morais 

elevados, costumes sadios, onde até na indumentária se pudesse ver as diferenças 

(Dt 22:12; Núm. 15:38-40), um povo descomprometido com o travestismo e 

homossexualismo imoral dos cananitas, ainda que fosse nas aparências de uma 

simulada troca de vestuários (Dt 22:5), para que por meio de seu testemunho o 

mundo pagão aceitasse o Deus verdadeiro. Deste pensamento compactuou Edward 

Burns quando disse: 

 
Nessas doutrinas estava contido um repúdio categórico de quase tudo o 
que a religião mais antiga representava. Em outras palavras, sua aceitação 
envolvida uma revolução religiosa, que apresentava importantes aspectos, 
sociais e políticos (BURNS, 1975, p. 118) 

 

Nenhum compromisso Israel deveria ter com o paganismo em seu modo de 

vida (Lv 20:23). Nenhuma aparência, ainda que fosse um leve traço de imitação com 

o paganismo egípcio ou cananita. De fato, a conduta israelita, mesmo com todos os 

seus desvios humanos, ainda se elevava sobremaneira, quando comparada com as 

outras nações pagãs. Após o concerto sinaítico, Israel passou a seu um povo 

peculiar de Deus, uma nação santa, um reino sacerdotal (Êx 19:5-6). Daí para a 

frente havia um código moral, um Livro da Lei e um território a conquistar. Todo o 

sistema civil e religioso estava delineado para seus pés. Era um caminho da 

destruição dos cananitas. Deveriam obedecer voluntariamente, e apesar de todos os 

desníveis morais, havia sempre um lugar de respeito para com estas leis divinas, 

como declara Adolphe Lods: 

 

Dentre os objetivos da vida que obrigava o israelita a agir de conformidade 
com as regras estabelecidas, é necessário citar, não falando do medo, da 
vingança e da maldição por parte das pessoas lesadas, o respeito 
inveterado pelo costume que se impunha pela sua autoridade (LODS, 1970, 
p. 619). 
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Israel nunca viveu perfeitamente a vontade divina em todos os seus aspectos, 

mas o respeito pela moral era tal que quando se dizia que algo não era praticado em 

Israel, pensava-se ter enunciado um motivo suficiente para impedir a execução de 

um ato. 

Portanto, encerrando este capítulo, o autor chega à conclusão de que pelo 

contexto histórico, Deuteronômio 22:5 tem implicações morais e cúlticas. Aponta ao 

respeito pela imagem de Deus (homem e mulher, Gn. 1:27) através da conduta; 

apresenta a distinção entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses.  
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3 Conflito teológico entre Israel e Canaã 

 

 

3.1 Ideologia cananita 

 

Neste novo capítulo procurará o autor desenvolver a linha de pensamento 

iniciado no capítulo anterior, de forma que o aspecto cúltico receberá uma nova 

roupagem na exposição do texto deuteronômico em estudo. Duas perguntas 

importantes merecem ser encabeçadas agora neste trabalho: Quem era o ser 

sobrenatural que instigava os pagãos, especialmente os cananitas, a uma 

degradação moral tão baixa, tão vil e tão destruidora? Qual era a ideologia do culto 

cananita? 

Quanto à primeira pergunta, uma resposta imediata levará o pesquisador a 

dizer que Satanás era o instigador de tão baixas paixões, sob a capa de 

religiosidade. Mas esta resposta precisa de um embasamento teológico. Isto se 

consegue na Bíblia e na História. Na Bíblia, está claro que Deus não criou o ser 

humano para se tornar um trapo, um viciado, um desfigurado, um homossexual. 

Criou, sim, para ser à Sua imagem e semelhança (Gn 1:27), tanto físico quanto 

espiritualmente. Mas, separando-se o homem de Deus, pelo engano de Satanás, 

personificado numa serpente (Gn 3:4-7), a raça humana se degenerou cada vez 

mais (Gn 6:5; 8:21) no pecado e no vício a ponto de quase se obliterar 

completamente a imagem de Deus. A humanidade foi dividida em duas partes, filhos 

de Deus e filhos dos homens (Gn 6:2).  

É aqui que começam a ser observados na história da humanidade os 

resultados da tirania de Satanás, através da ignorância e idolatria dos que preferiram 

a estrada da rebelião. Sobre estes operou Satanás e opera até o presente século (II 

Ts. 2:9-12), levando os enganados à destruição. Satanás era o instigador daquele 

culto orgíaco, depravado e sexual, contrapondo-se ao culto de Jeová, onde a 

santidade, a reverência e o respeito ao ser humano como imagem de Deus era um 

meio de vida. Aqui estava em cena um conflito teológico declarado, em cumprimento 

àquele texto profético que foi enunciado por Deus nos portais do Paraíso (Gn 3:15).  

Mas, qual era ideologia do culto cananita? Destruição física e moral é o que 

facilmente se observa. Não se pode negar o dualismo cósmico destes dois cultos. 

Jeová cria, Satanás destrói; Jeová salva, Satanás condena; Jeová faz, Satanás 
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desfaz. Quando se compara os dois povos implicados neste dualismo, tem-se o 

resultado imediato. Os cananitas se extinguiram no decorrer dos séculos enquanto 

os israelitas permanecem até hoje. Merril Unger declara: 

 

Em nenhuma parte o culto da fertilidade controlou mais completamente o 
povo que em Canaã. Quando Israel entrou na Palestina os cananitas 
estavam no último estágio de degradação como resultado de séculos de 
adoração e degradantes deidades. O único recurso e segurança para o 
vigoroso beduíno de deserto era completa separação e aniquilação dos 
cananitas e sua religião (UNGER, 1957, p. 512). 

  

Que ninguém se engane hoje com as subtilezas de Satanás. O caminho da 

destruição ainda é o mesmo apontado para os cananitas. Robertson Nicholl (1903, 

p. 397) declara que “uma grande causa da queda de nações, bem como de 

civilizações, tem sido o abandono de suas virtudes. Esta foi a causa da destruição 

dos cananitas, e também pode ser dito, de todo o mundo antigo.” 

Hoje, mais do que nunca, está Satanás levando a efeito o seu projeto de 

destruição. E a ideologia é sempre a mesma do passado, envolvendo a prostituição, 

o travestismo, o homossexualismo e todas as demais perversões sexuais. A sagrada 

instituição do matrimônio, instituída por Deus na Criação, está praticamente 

anarquizada pela sociedade. A influência degradante do culto cananita ainda está 

em ação através de todas as variantes da sexualidade, destruindo as fronteiras 

sagradas entre o homem e a mulher. O homossexualismo, bissexualismo e 

travestismo dos tempos de Sodoma, Canaã e Gibeá estão perpetuados na 

sociedade moderna com mais força do que no passado, de maneira que enquanto 

Deus cria características distintivas para cada sexo, Satanás procura destruir estas 

fronteiras em contrafação à obra de Deus. Este conflito começou no Éden, 

acentuando-se fortemente na história de Israel e Canaã. O culto divino e o culto 

cananita se confrontavam abertamente. Henry Bamford Parkes diz: 

 

Todavia houve um inegável conflito entre as duas tradições, o culto de 
Jeová do deserto com sua Deidade nômade, sua moralidade patriarcal e 
igualdade pastoral, com o culto agrícola da fertilidade da terra de Canaã 
(PARKES, 1956, p. 96). 

 

Há outro aspecto importante desta contrafação ideológica que não pode 

deixar de ser mencionada. Trata-se de sua força dominante, atraente, sutil e 

enganadora de sua influência entre os filhos de Deus. Ninguém é capaz de imaginar 
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que nos leves traços de uma imitação do erro haja comprometidos ideológicos com 

Satanás. Vê-se isto claramente nas sucessivas quedas espirituais de Israel. 

Dentro desta esfera de influência sutil, dominante e perniciosa, o inimigo 

perverte todo bem originado por Deus para a felicidade humana, sob a capa de uma 

falsa felicidade expressa nos prazeres ilícitos, resultando finalmente em destruição. 

Era este o seu propósito com o depravado e licencioso ritual da fertilidade. 

Ellen G. White (1976, p. 531) diz que “Satanás está sempre em atividade, 

esforçando-se por perverter o que Deus falou, por cegar a mente e obscurecer a 

compreensão e levar desta maneira os homens ao pecado”. Exatamente por isso, 

revelou Deus a Moisés todo o sistema do Seu culto, codificando tudo no livro da Lei 

e nas tábuas da aliança. Israel deveria separar-se completamente de tudo que 

parecesse paganismo. Escrevendo a este respeito, disse R. K. Harrison: 

 
Uma proeminente feição da subsequente conquista israelita do território 
seria a destruição dos túmulos pagãos a fim de remover toda tentação do 
meio de Israel. Os dons e sacrifícios do povo escolhido deviam ser trazidos 
somente a um altar autorizado, acompanhado pelo ritual salvaguardado. O 
altar de Deus não deveria ser contaminado pelos símbolos pagãos comuns 
da fertilidade daquele período, nem deveria haver nenhuma tentativa de 
mistura com as práticas religiosas cananitas (HARRISON, 1969, p. 644). 

 

Mas, a força dominadora da ideologia satânica invadiu o comportamento de 

muitos israelitas nos séculos posteriores de sua história, apesar de toda 

recomendação divina. Ellen G. White (1966, p. 520) diz que “semelhante aos 

homens antediluvianos, os cananeus apenas viviam para blasfemar do Céu e 

contaminar a Terra”. 

Estas impressões podem ser percebidas em costumes, ideias e crenças, 

como se observa nesta citação abaixo: 

  

A religião cananita deixa sua impressão sobre o Velho Testamento de duas 
maneiras: (1) Certos temas mitológicos (leviatã) foram adotados pelos 
hebreus para propósitos ilustrativos e algumas práticas e objetos de culto 
(incenso, altares) adotados no culto de Deus; (2) a reação dos profetas 
hebreus contra a falsa e impura teologia e culto idólatra. […] A primeira 
impressão também inclui a rebelião hebraica contra o politeísmo cananita e 
sua sensualidade, culto de ídolos e práticas de sacríficos humanos, 
prostituição sagrada, sacerdotes eunucos e culto à serpente (WHITE, 1966, 
p. 520). 

 
 

Vê-se que indelevelmente se grava no comportamento dos israelitas alguma 

coisa da falsa ideologia cananita. Mas, por outro lado, também se nota outro grupo 
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lutando fortemente para deter a onda nefasta do falso culto, de maneira que esta 

batalha era contínua. Foi neste sentido que Henry B. Parkes declarou o seguinte: 

 

Segundo a história Bíblica, os israelitas adquiriram todo o seu sistema 
religioso através da revelação de Moisés, embora os seus líderes espirituais 
tivessem subsequentemente que enfrentar uma longa batalha a fim de 
prevenir o puro culto de Jeová de ser contaminado pelas influências 
cananitas (PARKES, 1956, p. 94, 95). 

 

Não era tão simples, portanto, violar uma recomendação divina em 

semelhantes circunstâncias onde a reputação de Deus se refletia no testemunho de 

Seu povo. Satanás usa as mesmas armas hoje para combater os filhos de Deus: 

engano, subtileza, astúcia, imitação, mentira, etc. Assim, a passagem 

deuteronômica (Deut. 22:5) usada frequentemente para fins éticos, acaba 

envolvendo mais do que ética, porque por trás da questão ética estava implicado um 

conflito espiritual entre Jeová e Baal, entre Deus e Satanás. À primeira vista este 

conflito envolvia apenas Israel e Canaã, mas os seus princípios e fundamentos, bem 

como as suas implicações teológicas, perpetuam-se por todas as gerações da raça 

humana, envolvendo sempre o povo de Deus. Assim, esta passagem não foi escrita 

para os cristãos de hoje, mas envolve os cristãos de hoje pelas suas implicações 

teológicas.  

Então, a violação desta referida passagem bíblica torna-se pecado, não 

somente por uma questão de ética e moral, mas por uma questão de 

comprometimento ideológico com Satanás, ainda que pareça aos olhos humanos 

algo sem importância. A conceituação de pecado neste caso deve ir mais além da 

ética; afinal, como disse Pavl E. Johnson (1959, p. 219), para aqueles que acreditam 

encontrar-se diante de Deus em relação mútua, o pecado é qualquer ato ou atitude 

que viole esta relação com Deus. 

 

3.2 Princípios teológicos israelitas 

 

Enquanto o culto cananita envolvia dois princípios ideológicos satânicos – 

destruição e influência degeneradora entre os filhos de Deus, o culto de Jeová 

também tinha um sublime propósito para com a raça humana. Este culto sagrado 

nasceu nos portais do Éden. Antes do pecado, servia como meio de comunhão entre 

Deus e o homem; era a adoração deste ao Supremo Criador, como reconhecimento 
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de amor, gozo, alegria e felicidade recebidas. Depois de pecado, envolveu também 

o aspecto redentor. Resumindo, o culto israelita incluía quatro aspectos importantes: 

monoteísmo, comunhão reverente ou santidade, criação e redenção.  

Acerca do monoteísmo, há unanimidade entre os historiadores em reconhecer 

isto como sendo uma característica do povo semita. Em seu livro de arqueologia, 

Marston (1958, p. 31) se mostra impressionado com este fato de que pelas 

descobertas o monoteísmo semita sempre precede o politeísmo. Isto não é novidade 

para quem aceita a Bíblia sem hesitação. Esta herança vem do Éden: de Adão a 

Sete, de Sete a Noé e daí para Sem, chegando até os patriarcas, Abraão, Isaque e 

Jacó.  Marston cita em sua obra uma definição etimológica de Deus dada pelo Dr. 

Langdon na língua semita: 

 
A palavra semita para designar Deus, significava originalmente: o Altíssimo, 
um Deus do Céu; e aí ainda vemos um motivo de crer que sua religião 
começou pelo monoteísmo; provavelmente adoravam EL’, ILAH, como sua 
divindade primitiva (MARSTON, 1958, p. 32). 

 

Neste monoteísmo semita, melhor esclarecido através do Concerto Sinaítico, 

estava a ênfase do culto israelita em oposição ao politeísmo pagão cananita. 

Armando Rolla declara o seguinte: 

 

A religião hebraica não só possui como centro focal a revelação pessoal de 
Javé, mas está em perfeita continuidade com a religião patriarcal, 
constitucionalmente sobrenatural. Tanto a religião patriarcal como a 
hebraica são irredutivelmente sobrenaturais (ROLLA, 1956, p. 58) 

 
 

Portanto, como se observa, na mentalidade israelita havia um único Deus e 

Senhor (Dt. 6:4), embora, como já foi apresentado, a influência politeísta sempre 

estivesse ameaçando os fracos, pois o culto cananita da fertilidade com suas orgias 

sexuais sempre provocava uma luta íntima na mente de muitos israelitas sem 

firmeza. Mas, na história como um todo, Jeová sempre triunfava no coração e na 

mentalidade hebraica, como declara Henry Parkes: 

 

Era de vital importância que alguns elementos na população israelita nunca 
esquecessem inteiramente o credo mosaico; em lugar da adoção dos rituais 
da fertilidade, Jeová triunfou, porque retendo sua influência, evitou que 
Israel jamais se degradasse sua influência, evitou que Israel jamais se 
degradasse na associação com a deusa mãe da Palestina (PARKES, 1956, 
p. 95). 
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Quanto aos aspectos comunhão e redenção no culto israelita, também é claro 

para quem aceita a Bíblia sem hesitação. Desde os portais do Éden aparece o 

sacrifício de animais. O primeiro sacrifico de Adão (Gn 3:21), o sacrifício de Abel (Gn 

4:4), a invocação de Enos (Gn 4:26), o sacrifício de Noé (Gn 8:20-21), todos 

demostram intenções de comunhão e expiação. Armando Rolla, referindo-se à 

literatura ugarítica, diz o seguinte: 

 
Nesta época em Ugarit existiam de fato o sacrifício de comunhão (Shlm, 
Shlmm= Heb. ‘Shelamim’), o holocausto (Shrp), o sacrifício expiatório (dbh= 
Heb. Zebam) pelo pecado (qtt= Heb. Hattath) e pelo delito (ht’= Heb. 
Asham), a oblação (mnh=Heb. Minhah) e a oferta de incenso (qtrh= Heb. 
Quetoreth) (ROLLA, 1961, p. 197). 

 

Portanto, comunhão e redenção estavam intrinsecamente ligados ao ritual 

israelita. O aspecto da criação se vê claramente nas crenças e especialmente no 

princípio doutrinário do sábado. O primeiro livro de Pentateuco começa 

apresentando Jeová como o Supremo Criador dos Céus e da Terra (Gn. 1:1-31). Em 

seguida, entra em cena a instituição do sábado (Gn. 2:1-3). Jeová é quem cria tudo 

em perfeita harmonia para felicidade dos seus filhos. O sábado aparece como 

monumento desta criação. Não veio para os semitas por intermédio de nenhuma 

outra fonte.  

Para Rolla (1961, p. 197), a arqueologia reconhece isto: “Sabe-se que a 

instituição do sábado, como dia de descanso, é exclusiva da religião hebraica. De 

fato, até hoje não foi possível divisar nenhum paralelo nítido nos textos orientais”.  

Segue-se que entre este relatório bíblico e a crença cananita com sua 

adoração orgíaca havia uma fronteira, pois se o culto de Jeová restaurava o caráter 

do homem, o de Baal corrompia; se o matrimônio em Israel era santo, digno de todo 

respeito, o de Canaã era corrompido pela prostituição declarada; se os sexos tinham 

fronteiras para Israel, até mesmo nas vestimentas, para Canaã não havia fronteiras 

nem distinções, podendo ir do travestismo ao homossexualismo, da simulação dos 

vestuários às inversões da sexualidade, desfigurando completamente a imagem de 

Deus no homem. 

Desta maneira, os dois cultos eram antagônicos entre si. Os seus princípios 

se chocavam. Israel tinha uma teologia redentora; Canaã uma ideologia destruidora. 

Em Jeová o homem encontrava o princípio da vida; em Baal o caminho da morte, 
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degradação e destruição. Violar Deuteronômio 22:5 significava posicionar-se ao lado 

de Baal e rebelar-se contra Deus.  

 

 



21 
 

 

4 Contexto cultural deuteronômico 

 

 

Muitos afirmam que Deuteronômio 22:5 não se refere a uma simples troca de 

vestuários, pois, como diz Adam Clark (1974, p. 270), “isto teria sido impossível 

naqueles países em que as roupas dos sexos se diferenciavam pouco entre si e 

onde cada homem usava uma longa barba”. 

Diante disto, este capítulo abordará o contexto cultural e as diferenças 

básicas das roupas entre os dois sexos nos tempos deuteronômicos, o que 

justificará a ordenança bíblica. 

 

4.1 Artes 

 

  Para Bento (1972, p. 723, 725), a cultura de Canaã não era tão atrasada 

quanto se pensa: “A civilização de Canaã pode ser traçada desde os tempos 

paleolíticos, tendo sido os cananitas o primeiro povo, até então conhecido, a usar 

um alfabeto”. Suas habilidades artísticas são vistas na fabricação de vasos, 

chapéus, vestidos, sinetes, etc. Além disto, cultivavam vinhedos, olivas, figueirais, 

trigais e criavam gado, ovelhas, etc. (Nm 13); tais eram as atividades e artes dos 

tempos cananitas. 

No campo literário o povo semita se distinguiu pelas suas peculiaridades, 

como, por exemplo, na questão dos números: usavam-nos como elemento poético e 

artístico, como se vê nesta citação: 

 

Para nós ocidentais, nada mais é mais realístico do que o número: dizer, 
como efeito, matemática, significa desterrar todos os voos fantásticos e 
todos os artifícios poéticos. Para o semita, em vez, o número é um elemento 
extremamente poético e artístico. Nessa concepção artística do número 
concordam a Bíblia e literaturas orientais: Seis coisas o Senhor aborrece, e 
a sétima a sua alma abomina (Pv 6:16); Sete anos desfaleça Baal, oito, ele 
que cavalga as nuvens (Ras Shamra: Poema de Baal) (ROLLA ,1961, p. 
232). 

 

O estilo Saltério também era característico no mundo oriental dos tempos 

deuteronômicos. Descobertas arqueológicas mostram semelhança entre o estilo 

bíblico e a literatura suméria e acádia, como se pode confirmar nesta citação de 

Armando Rolla: 
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A determinação dos gêneros literários empregados no Saltério foi muito 
mais fácil, graças à enorme quantidade de preces, salmos penitenciais, 
lamentações privadas e públicas e hinos, revelador pelas literaturas 
Suméria e Acádia (ROLLA, 1961, p. 234). 

 

No que se refere à literatura profética, muito peculiar aos tempos bíblicos, 

também havia um estilo próprio, os oráculos, que aparecem muito na Bíblia. 

Segundo Armando Rolla (1961), os oráculos da Bíblia “têm numerosas similitudes 

nas literaturas orientais, particularmente na Acádia.” 

Em rápidas pinceladas este era o contexto cultural literário e artístico em que 

viveu Israel ao entrar na Palestina. Dentro desta cultura, estava também a 

indumentária, a qual, em regra geral, consistia da túnica, do manto e do cinto, 

agregado a outras peças menores. 

 

4.2 Vestuário hebreu 

 

Segundo Cecil Roth, o povo hebreu usava o modelo básico com algumas 

adaptações locais.  

 

A roupa dos hebreus no período bíblico, assemelhava-se à dos povos 
vizinhos. Os detalhes podem ser deduzidos da Bíblia e de reproduções 
contidas em certos monumentos egípcios, assírios e babilônicos. […] O uso 
do ‘Tzitzit’ nos quatro cantos do manto, diferenciava o judeu devoto dos 
povos vizinhos (ROTH, 1967, p. 1.194). 

 

Tal estilo conservou-se através dos séculos até os dias do Novo Testamento, 

em suas variedades e cores, como diz Wilton: 

 

No povo hebreu, a forma e o estilo de vestir se conservou igual através dos 
séculos desde os tempos do Antigo Testamento até os tempos do Novo 
Testamento. As principais prendas eram: A túnica interior, muito ajustada ao 
corpo e um manto exterior; usavam-nos igualmente, homens e mulheres (Jó 
30:18; Ct. 5:3; Gn. 37:3). A essas prendas agregavam-se um cinto, uma 
capa para chuva e umas sandálias (Is 3:24). As mulheres usavam ademais, 
um véu, a prenda que mais distinguia (exteriormente) a mulher do homem 
em referência ao vestuário. Era proibido que a mulheres usassem prendas 
de homem e vice-versa (Dt. 22:5) (WILTON, 1975, p. 689). 

 

Este era o contexto cultural indumentário dos tempos deuteronômicos, 

abrangendo Palestina, Síria e fronteiras egípcias, sendo a mais adiantada cultura de 

sua época, como se vê nesta citação: 
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Devemos lembrar que a Mesopotâmia em que Abraão nasceu era o centro 
e pináculo da civilização contemporânea. Ultrapassava Canaã, de muito, no 
requinte e apuro de suas artes. Lei e comércio deram à sua organização 
social uma estabilidade não encontrada alhures (EBAN, 1982, p. 15). 

 

Mesmo dentro deste contexto havia inovações; por exemplo, os medos e 

persas originaram o usa da calça em seu estado rústico, natural, a qual era usada 

vulgarmente. Mas isto não afetou o costume semita. Na Mesopotâmia se observa 

uma tendência ao traje talar adornado com franjas. 

Até os dias de Cristo, os israelitas se conservaram dentro de seu contexto 

cultural, sem se dobrarem diante das influências inovadoras. Contudo, vindo o 

helenismo, outras peças de vestuários entraram em uso na palestina. Adolphe Lods 

menciona isto: 

 

A moda helenista havia certamente também exercido influência sobre o 
vestuário das mulheres: muitas delas devia adotar o vestido plissado com 
ou sem mangas, tanto em voga em Alexandria, e o himation com que se 
envolviam elegantemente à volta do corpo e um pano no qual vinha colocar-
se sobre a cabeça (LODS, 1970, p. 237). 

 

Voltando aos tempos deuteronômicos, Israel deveria se conservar dentro do 

estilo reinante em sua cultura, porém sempre evitando qualquer comprometimento 

com os cananitas, quanto a imitá-los na conduta e no vestuário. Foi ordenado aos 

israelitas fazerem borlas ou franjas nos quatro cantos do manto, e assim usá-lo 

como distintivo entre eles e os pagãos (Dt 22:12). Israel deveria olhar para aquelas 

borlas presas por um cordão azul e lembrar-se do seu relacionamento com Jeová, 

da Sua aliança, dos Seus estatutos. Naquele distintivo estava um aviso constante 

contra qualquer traço de imitação aos cananitas ou pagãos (Nm 15:38-40). O 

comentário da igreja adventista diz o seguinte: 

 

As borlas deviam ser uma constante lembrança para o povo que pertencia a 
Deus e de que em seus vestidos e em outros costumes, deviam seguir os 
princípios que ele havia dado. Não se alcança a santidade por uma 
observância externa tal como o de usar borlas e cinto, senão pela 
obediência à vontade de Deus (NICHOL, 1978, p. 888).   

 

Percebe-se que havia da parte de Deus uma preocupação quanto à 

indumentária de seu povo. Não que isto fosse condições para salvação, mas a 

obediência a esta orientação divina demonstrava que seu povo estava resolvido a 
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fazer a Sua vontade, obedecer-Lhe por amor. Este é o mesmo princípio que deve 

reger a igreja hoje. 

 

4.3 Vestuário masculino 

 

Deuteronômio 22:5 exige deste trabalho uma explicação a respeito das 

diferenças entre vestuários de ambos os sexos daquela época. Alguns escritores 

sentiram dificuldades para fazer a distinção, porque encontraram os mesmos nomes 

indumentários, aplicados para ambos os sexos, tais como túnica, manto, cinto e 

sandálias. Para um ocidental, realmente parece confuso, mas não para um oriental. 

Que existe diferença é inevitável pelo próprio texto de Deuteronômio. Não teria 

sentido proibir ao homem usar roupa de mulher e vice-versa, se não houvesse uma 

clara distinção. 

Ademais, já foi apresentado anteriormente o imoral costume cananita de 

simulada troca de vestuários entre homens e mulheres no culto da fertilidade, fato 

este confirmado por comentaristas e historiadores seculares. Isto não poderia 

acontecer se não houvesse uma distinção clara entre as duas indumentárias.  

A vestimenta do homem na cultura oriental consistia nas seguintes peças: a 

túnica, o manto, o cinto, o turbante e as sandálias.  

A túnica é muitas vezes na Bíblia, Jacó mandou fazer uma túnica talar de 

mangar compridas para seu filho José (Gn 37:3); o sacerdote possuía uma túnica 

especial com alguns bordados (Êx 28:4); Samuel recebia anualmente uma túnica de 

presente de sua mãe (I Sm 2:19), etc. Daniel Rops diz que: 

 

A túnica - o chalouk – devia ser muito análoga ao chiton dos gregos, mas 
era mais longa: descia muito abaixo dos joelhos […] Ordinariamente era 
cortada e cosida, mas as túnicas de lã, tecidas sem costuras eram muito 
apreciadas como a de Jesus que os soldados tiraram a sorte para não a 
rasgar. No trabalho, ficava-se com a túnica, mas, para dormir à noite, tirava-
se (ROPS, s/d, p. 235). 

 

O manto também é mencionado na Bíblia muitas vezes. Era de tanta 

importância que se alguém o tomasse como penhor e fosse de um homem pobre, 

devia restitui-se até ao pôr-do-sol (Dt 24:10-13). 

O Senhor recomendou que se fizessem borlas nos quatro cantos do manto 

como distintivo (Dt 22:12). Davi cortou a orla do manto de Saul (I Sm 24:4). Elias 
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tinha um manto envolto em seu rosto ao sair da caverna para falar com Deus (I Rs 

19:13). Cristo conduzia um manto por ocasião de seu julgamento (Mt. 27:31). Daniel 

Rops dá alguns detalhes mais esclarecedores a respeito do manto: 

 

O manto – o talith -  tinha o papel do nosso ‘complet’ e do nosso sobretudo. 
Era uma veste tão indispensável que a lei obrigava o credor, que tinha 
apanhado como penhor o manto dum devedor, a dá-lo ao cair da noite. Era 
também o vestuário da cerimônia, sem o qual era indecoroso apresentar-se 
a um superior ou no templo. Como eram feitos estes mantos? É Difícil dizê-
lo. Talvez alguns, duma simples peça de tecido com um buraco para a 
cabeça; outros de duas peças cosidas, mas devia havê-lo também de 
melhor corte com mangas unidas, não muito diferentes, sem dúvidas, das 
togas dos nossos magistrados e universitários (ROPS, s/d, p. 235, 236). 

 

Em seguida, vinha o cinto complementar à túnica que, sem ele, ficava muito 

incômoda. A Bíblia o menciona várias vezes também. O sacerdote Arão o possuía 

(Lv 8:7). Joabe o prometera a quem matasse Absalão no campo de batalha (II Sm 

18:11). João Batista o possuía de couro (Mt 3:4), o que indica que poderia ser de 

tecido ou de couro. Ele era indispensável tanto para o homem como para a mulher 

por causa do estilo do vestuário, pois, como diz Rops, a túnica sem o cinto seria 

muito incômoda para trabalhar ou andar. 

O homem também usava sobre a cabeça o turbante que, semelhante às 

outras peças, é mencionado muitas vezes na Bíblia (Is 61:10; Ez. 24:17; Zc. 5:5, 

etc.). Entrava ainda entre as peças que completavam a indumentária masculina, as 

sandálias (Êx 3:5; Dt 29:5; At 12:8) e certamente as peças íntimas que não são 

mencionadas. 

 

4.4 Vestuário feminino 

 

Parece contraditório que estas mesmas peças façam parte da indumentária 

feminina, mas é verdade. Por exemplo, Tamar, irmã de Absalão, aparece no quarto 

de Amom vestida numa linda túnica talar de mangas compridas (II Sm 13:18-19); em 

Cantares é mencionada como vestimenta da noiva e esposa (Ct 5:3); em Jope, as 

viúvas chorando pela morte de Dorcas apresentavam a Pedro suas túnicas feitas 

pela sua protetora quando em vida (At 9:39). 

Sobre o manto, Rute o possuía quando se encontrava na eira de Boaz (Rt 

3:15). Em muitas outras partes da Bíblia o manto aparece como vestimenta feminina 

(Ct 5:7); Is 3:22; etc.). O cinto, por sua tão valiosa utilidade, não podia nem ser 
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esquecido, como se observa na comparação de Jeremias (Jr. 2:32). O turbante, ao 

que parece, era uma peça caracteristicamente masculina. Porém, em Isaías 3:20, é 

mencionado juntamente com uma série de outras prendas femininas. Talvez tenha 

sido um uso irregular praticando pelas filhas de Sião, pois o que está entendido 

nesta passagem é uma repreensão do profeta Isaías (Is 3:16-26). 

As sandálias são mencionadas também como de uso feminino, o que não 

apresenta nenhuma estranheza (Ct 7:1). Homens e mulheres dentro da cultura 

oriental usavam estas mesmas peças indumentárias. Mas, mesmo dentro destas 

similitudes de estilo havia as diferenças e peculiaridades de cada sexo, as quais 

serão estudadas no tópico seguinte. 

 

4.5 Diferenças 

 

Pois, se tanto homem como mulher usavam túnica, manto e cinto, em que 

consistiam as diferenças? Nas próprias peças, prendas, cores, feitios, etc. 

 

4.5.1 Nas Túnicas 

 

Entre as túnicas masculina e feminina havia diferenças. A Enciclopedia de la 

Biblia (1965, p. 1.176) afirma: “Com toda segurança tem que se admitir a existência 

de uma indumentária feminina própria. Em geral, o vestido feminino se denomina 

‘Simlah issah’. 

Portanto, se o homem usava o ‘Simlah’, a mulher usava em contraste, o 

‘Simlah issah’. E entre um e outro havia diferenças. Whitehouse (1950, p.41) diz que 

“a roupa de mulher era no geral, semelhante a todo homem, consistindo de uma 

peça interna ou túnica de linho, a qual, entretanto, era mais comprida que a do 

homem, e também de uma peça exterior”. Observa-se aqui dois pontos básicos de 

diferença. A túnica feminina tinha uma peça de linha interna e era mais comprida 

que a do homem.  A. Van Den Born acrescenta o seguinte: 

 

Em geral as mulheres vestiam-se do mesmo modo que os homens, no 
entanto deve ter havido uma diferença constatável; senão, a proibição de 
trocar as vestes de homem e mulher (Dt 22:5) não teria sentido; essa 
diferença consistia talvez em um feitio mais comprido, o uso de pano mais 
delicado, de cores mais variadas (BORN, 1971, p. 1.552). 
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Verifica-se nesta citação de A. Van Den Born que a túnica feminina tinha feitio 

mais comprido que a do homem, pano mais delicado e cores variadas. A respeito 

das cores, parece existir um consenso entre os escritores. A Enciclopédia de La 

Biblia (1965, p. 1.176) diz assim: 

 

Como se pode inferir de Deuteronômio 22:5, a diferença principal entre a 
indumentária máscula e a feminina, parece haver residido essencialmente 
nas cores e na ornamentação. […] As vestiduras de cores, pois deviam ser 
reservadas ao sexo feminino, enquanto que os homens usavam 
correntemente a vestimenta de cor branca (ENCICLOPÉDIA DE LA BIBLIA, 
1965, p. 1.176). 

 

Além disto, a túnica masculina era usada por cima de uma vestimenta interna, 

a qual Born chama de calça ou calção, como segue nesta próxima citação: 

  

As imagens do Oriente Antigo, representam a mulher com uma camisola 
comprida (branca ou de cores) e abaixo dos joelhos. Também as mulheres 
em geral não usavam calção ou calças (Naum 3:5). As mulheres dos ricos 
usavam, às vezes, vestidos muito compridos, arrastando-os pelo chão 
(BORN, 1971, p. 1.552). 

 

Resumindo, a túnica feminina tinha o nome de ‘Simlah issah’, era usada com 

uma peça de linha interna, era confeccionada com tecido delicado, era bem 

comprida, chegando até a arrastar pelo chão em caso de mulheres ricas, tinha cores 

variadas e ornamentos fêmeos. A túnica masculina chamava-se ‘Simlah’, era curta, 

de pano grosseiro, de cor branca ou clara, tendo uma calça interna ou calção. 

 

4.5.2 Nos Mantos  

 

Também entre o manto do homem e o das mulheres observam-se diferenças 

marcantes. 

O manto masculino – que, segundo alguns, era de forma quadrada e, 

segundo outros retangular – servia apenas para cobrir a túnica. O manto feminino, 

além de cobrir a túnica, cobria também a cabeça das mulheres. Observe-se a 

citação abaixo:  

 

Os hebreus vestiam túnicas largas com mangas, e às vezes ornadas com 
bordados caprichosos; o manto que cobria a túnica, era quadrado com 
riscas de várias cores; as mulheres habitualmente um manto que lhes 
cobria a cabeça (ENCICLOPÉDIA BRASILEIRA MÉRITO, 1967, p. 549). 
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Ainda mais, os homens tinham um manto especial para certas solenidades 

espirituais, conhecido como xale de orações. A Enciclopédia Judaica menciona isto. 

Observe-se a citação que segue: 

 

Talit (Heb.), xale de orações. Usado por adultos do sexo masculino (entre 
ortodoxos, muitas vezes só por homens casados) no decorrer das orações 
matutinas e suplementares (no dia 9 de Av à tarde e no Dia da Expiação em 
todos os cultos). É uma peça retangular em geral feita de lã, em cujos 
cantos estão os ‘tzitziot’ amarrados com nós segundo a prescrição bíblica 
(Nm. 15:37-41). Ocasionalmente a parte superior é adornada com uma tira 
de prata ou ouro trabalhado, chamado ‘atarah’ (coroa). Uma versão menor, 
o ‘talit katan’ (talit pequeno) ou ‘arba kamfort’ (quatro cantos) é usado 
constantemente sob o vestuário externo nas horas em que se está desperto 
(ROTH, 1967, p. 1142). 

 

Desta maneira, o manto, que parecia ser igual para ambos os sexos, termina 

sendo diferente, na medida e na maneira de usar e certamente nas prendas que 

enfeitavam a cada um. Mas não era somente isto que fazia a diferença entre as 

duas sexualidades na matéria de vestuários. As tradições da época haviam 

convencionado outras peculiaridades entre ambos os sexos.  

 

4.5.3 Prendas e Ornamentos 

 

O véu era uma peça indumentária caracteristicamente feminina (Gn 24:65; 

38:19); Cant. 4:1; 6:7; I Co 11:5), enquanto o homem usava o turbante (Is 61:10); Ez 

23:14-15; 24:17 e 23; Zc. 3:4-5). 

No Mishnah, que contém a essência do judaísmo talmúdico, é mencionada 

uma série de enfeites ou ornamentos femininos que podiam ou não ser usados aos 

sábados: 

 

A mulher não deve sair com faixas de lã ou faixas de linho, ou lenços na 
cabeça. Ela não deve usá-los no mikvé, a não ser que ela os tenha 
afrouxado. Ela não pode sair com enfeites nem faixas na face, a não ser 
que sejam costuradas no chapéu. Ela não pode sair com uma rede de 
cabelo se ela for a um lugar público (MURRAY; DROGE [trads.], 1973, p. 
60).  

 

Deduz-se desta citação que tais prendas não eram usadas pelos homens, o 

que marcava claramente uma distinção entre o homem e a mulher. Além disto, 

Isaías menciona os anéis, as toucas, os pendentes, os braceletes, as cintas, os 

xales, etc. (Is 3:18-23). 
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Adolphe Lods (1970, p. 237) diz que “as mulheres traziam fitas de lã e de 

seda, xales que colocavam sobre os ombros e numerosos ornamentos.” E 

acrescenta Whitehouse (1985, p. 42) que, “debaixo da túnica, a mulher usava o 

‘sadin’ ou roupa interior de linhos junto à pele”. 

Não justifica, portanto, invalidar a recomendação bíblica, alegando igualdade 

nos vestuários, quando havia claras distinções. Pareciam iguais, todavia tinham 

suas diferenças peculiares. Os homens usavam ‘Simlah’; as mulheres ‘Simlah issah’. 

Os homens usavam túnicas curtas; as mulheres compridas. Os homens usavam 

túnicas brancas ou claras; as mulheres, cores variadas. Os homens usavam calça 

ou calção interno; as mulheres usavam sadin. Os homens usavam tecidos 

grosseiros; as mulheres tecidos delicados. Os homens usavam manto apenas para 

cobrir a túnica; as mulheres usavam manto que também cobria a cabeça. Os 

homens usavam o talit especial ou xale de orações; a mulher usava prendas 

femininas. Os homens usavam turbantes; as mulheres usavam véus. Os homens 

usavam armas, alforje, cajado, etc.; as mulheres usavam faixas, anéis, toucas, 

pendentes, amuletos, xales, bolsas, espelhos, camisas, atavios, fitas e outros 

ornamentos. 

E se as diferenças se fixavam pelas cores, tecidos feitos, calções, sadins, 

tamanho e ornamentos, turbantes e véus, ficava convencionado o respeito a estas 

peculiaridades. A proibição deuteronômica, tinha em vista a proteção e respeito a 

estas peculiaridades, e era tão sério não respeitar estas fronteiras indumentárias 

que, segundo o Talmude, “era tornar-se suspeito de costumes homossexuais” 

(LODS, 1970, p. 257). 
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5 Análise exegético-textual 

 

Neste capítulo, será estudado o texto deuteronômico (Dt 22:5) em várias 

versões, antigas e modernas, bem como uma breve exegese textual. 

 

5.1 Diferentes versões do texto 

 

5.1.1 Na Septuaginta  

 

A tradição literal do texto na LXX é a seguinte: “O vestuário de um homem 

não deverá estar sobre uma mulher, nem deverá um homem usar estes de mulher, 

pois todo aquele que faz estas coisas é uma abominação para o Senhor teu Deus” 

(BAGSTER,1974, p. 260). 

Nesta versão é colocada a ênfase sobre o vestuário como um marco distintivo 

entre o homem e a mulher. 

 

5.1.2 Na Vulgata Latina 

 

O texto original é: “Non induetur veste virili, nec vir utetur veste feminea: 

abominabilis enim apud Deum est qui facit heac” (BIBLIA SACRA IUXTA 

VULGATUM CLEMENTINAM, 1977, p.180). A tradução é: Não vestirá a mulher 

veste de homem, nem o homem vestirá veste feminina: porque abominável é aos 

olhos de Deus quem faz assim. Também aqui o ponto focal é a distinção entre 

homem e mulher através dos vestuários. O substantivo feminino ‘mulier’ é 

contraposto ao substantivo masculino genitivo ‘virili’, de homem. Os vestuários de 

ambos os sexos devem ser respeitados sem misturas. Esta é a fundamental 

preocupação deuteronômica. 

 

5.1.3 Na King James’s Version 

 

 O texto original é: “The woman shall not wear that which pertaineth unto a 

man, neither shall a man put on a woman’s garment: for all that do so are 

abomination unto the Lord thy God” (THE HOLY BIBLE, 1611, p. 167). Tradução: “A 

mulher não usará aquilo que pertence ao homem, nem o homem porá uma roupa de 
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mulher, pois todo aquele que faz assim é abominação ao Senhor teu Deus.” Nesta 

versão destaca-se bem a expressão ‘Aquilo que pertence ao homem’, o que, 

segundo a maioria dos comentaristas, é o pensamento original hebraico. Isto apela 

não somente para o vestuário, mas também para armas, objetos, utensílios, etc. 

Todavia, na segunda parte do verso, o vestuário aparece em cena com toda clareza. 

 

5.1.4 Na Bíblia de Scolfield 

 

O original: “The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, 

neither shall a man put on a woman’s garment: for all that do so are abomination 

unto the Lord thy God” (SCOLFIELD, 1967, p. 241). A construção do texto segue a 

mesma forma da King James sem alteração nenhuma. Portanto, as mesmas 

observações são aplicadas aqui também. Scofield segue o sentido original hebraico. 

 

5.1.5 Na Revised Standard Version.  

 

O original:  “A woman shall not wear anything that pertains to a man, nor shall 

a man put on a woman’s garment; for whoever does theses things is an abomination 

to the Lord your God” (GAY; METZER, 1965, p. 242). Tradução: “Uma mulher não 

deverá usar nada que pertença a um homem, nem deverá um homem colocar sobre 

si veste de mulher, pois todo aquele que faz estas coisas é uma abominação ao 

Senhor teu Deus”.  

Nesta versão é preservada de maneira cuidadosa a distinção clara entre 

todas as peculiaridades de ambos os sexos. Nas notas explicativas, acrescentam os 

tradutores o seguinte: “A distinção entre os sexos é baseada sobre a criação e Deus 

e não deveria ser violada em nenhuma forma, como por exemplo, na simulada 

mudança dos sexos nas religiões pagãs” (THE OXFORD ANNOTATED BIBLE WITH 

THE APOCRYPHA, 1976, p. 242). 

 

5.1.6 Na New International Version 

 

O original: “A woman must not wear men’s clothing nor a man wear woman’s 

clothing, for the Lord your God detests anyone who does this” (THE HOLY BIBLE, 

1978, p. 209). Tradução: “Uma mulher não deverá usar roupa de homens, nem um 
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homem deverá usar roupa de mulheres, pois o Senhor teu Deus detesta todo aquele 

que faz isso”. 

Também nesta versão já modernizada, naturalmente, a ênfase gira em torno 

do vestuário como ponto distintivo entre o homem e a mulher, o qual não deve ser 

desrespeitando. A palavra ‘clothing’ (roupa) aplicada a homem e mulher, identifica 

muito bem o fato de tratar-se das peculiaridades de cada sexo. 

 

5.1.7 Na versão Francesa 

 

 O original: “Une femme ne porteras pas um costume masculin, et um homme 

ne metta pas um vêtement de femme; quiconque agit ainsi est em abomination à 

Yahve ton Dieu” (LA SAINTE BIBLE, 1961, p.167). Tradução: “Uma mulher não 

usará um costume masculino, e nem um homem não colocará uma vestimenta 

feminina; todo aquele que age assim é uma abominação a Jeová teu Deus.” 

Esta versão focaliza de um modo todo especial, a questão básica 

deuteronômica – a distinção entre os dois sexos. Merece especial atenção a 

expressão ‘costume masculino’, o que identifica muito bem a questão das 

peculiaridades. Isto demostra que se um feitio tal no vestuário está associado com 

um costume feminino, o homem não deve usar, e vice-versa. As aparências devem 

ser evitadas. 

 

5.1.8 Na Companion Bible, Authorized Version of 1611 

 

O original: “The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, 

neither shall a man put on a woman’s garment: For all that do so are abomination 

unto the Lord Thy God” (THE COMPANION BIBLE, 1974, p. 268). Tradução: “A 

mulher não deverá usar aquilo que pertence ao homem, nem o homem usará roupa 

de mulher: Pois, todo aquele que faz assim é uma abominação ao Senhor teu Deus”. 

Aqui segue a mesma linha tradicional da King James Version, onde 

peculiaridades masculinas e femininas devem ser respeitadas. 

Há algumas anotações importantes desta versão que serão mencionadas 

posteriormente. 
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5.1.9 Na Tradução de Figueredo  

 

O texto aparece com esta estrutura: “A mulher não se vestirá de homem, nem 

o homem se vestirá de mulher: Porque aquele que tal faz é abominável diante do 

Senhor” (FIGUEIREDO, 1950, p. 244). 

Figueiredo sintetizou o texto deuteronômico de tal forma que a ênfase parece 

recair sobre a aparência dos vestuários. Por exemplo, quando ele diz que ‘a mulher 

não se vestirá de homem’, apela mais para o aspecto da vestimenta do homem, que 

para a vestimenta em si. De qualquer maneira, o ponto central é a distinção dos 

sexos em suas peculiaridades. 

 

5.1.10 Na Bíblia de Jerusalém 

 

 O texto for traduzido assim: “A mulher não deverá usar um artigo masculino, 

e nem o homem se vestirá com roupas de mulher, pois quem assim age é 

abominável a Yahweh teu Deus” (A BÍBLIA DE JERUSALÉM, 1973, p. 209).  

A expressão ‘um artigo masculino’ é de fundamental importância na distinção 

das peculiaridades de cada sexo. Não especifica o tipo de artigo. Deixa transparecer 

uma referência a qualquer peculiaridade do sexo masculino, embora, em notas 

explicativas, mencione tratar-se o texto de uma alusão a certos hábitos dos cultos 

impuros de Canaã. 

Em resumo, há dois pontos que são fundamentais em todas as versões 

examinadas neste trabalho: primeiro – a distinção existente entre os sexos – macho 

e fêmea, como um princípio que veio desde a criação e que deve ser preservado 

pelos filhos de Deus. Segundo – mesmo com as variadas traduções e interpretações 

da primeira parte do texto, quando relacionada com o restante do verso está sempre 

se referindo ao vestuário de ambos os sexos que devem ser respeitados dentro de 

suas fronteiras em termos de uso. 

 

5.2 Rápida exegese textual 

 

Na versão portuguesa de João Ferreira de Almeida, o texto em estudo reza o 

seguinte: “A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à 

mulher; porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus” (Dt 
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22:5). Para melhor aproveitamento desta pesquisa, segue-se uma breve exegese 

textual de algumas expressões importantes do verso. 

A mulher não usará roupa de homem. Está bem claro aqui a contraposição – 

mulher e homem. Dois sexos opostos em sua natureza e diferentes em seus 

aspectos físicos. Esta é a ordem divina da criação (Gn 1:27), homem e mulher; 

macho e fêmea.  

Roupa de homem. Esta expressão, em versões como a King James, a Bíblia 

de Scofield (1967) e Companion Bible, Authorized Version of 1611 (1974), foi 

substituída pela expressão ‘aquilo que pertence’. Na Revised Standard Version, 

aparece a expressão ‘nada que pertence’. Enquanto isso, a Bíblia de Jerusalém 

prefere usar a expressão ‘um artigo masculino’. Aqui faz bem a estrutura da 

expressão no original hebraico, assunto do próximo tópico. 

‘Keli Geber’.  - É esta expressão hebraica que trouxe toda esta variedade de 

traduções para ‘roupa de homem’. 

A palavra hebraica – ‘Keli’ – (artigo, instrumentos de armas) traduzida por 

roupa, aquilo que pertence, ou artigo masculino, não significa meramente roupa, 

nem somente armas, mas inclui todo tipo de objeto doméstico e outros utensílios 

masculinos (Êx 22:6; Lv 11:32; 13:49). Na nota explicativa da Companion Bible, lê-

se: “Aquilo que – significa qualquer artigo de ornamento ou vestuário” (1974, p. 268). 

Por isso, a Bíblia de Jerusalém traduziu ‘Keli Geber’ por ‘artigo masculino’. A palavra 

hebraica ‘Geber’ – (homem) também deve ser vista em seu sentido original. 

Observe-se esta citação abaixo: 

Há quatro principais palavras hebraicas traduzidas para homem, e todas 

devem ser cuidadosamente discriminadas. Elas o representam de quatro diferentes 

pontos de vista: 1) Adão, denota sua origem, como sendo feito de pó da ‘adamah’, 

terra (Lat. ‘homo’). 2) Ish, tem referência ao sexo, um macho (Lat. ‘vir’). 3) Enosh, 

refere-se às suas debilidades, como fisicamente mortal e como ao caráter incurável. 

4) Geber (1974, p. 21) diz respeito à sua força, um homem poderoso. 

Portanto, ‘Geber’ significa um homem poderoso, um homem forte, um homem 

de guerra. Adam Clark diz o seguinte: 

 

Como a palavra “Geber” está aqui usada, a qual propriamente significa ‘um 
homem forte’ ou ‘um homem de guerra’ é muito provável que aquela 
armadura esteja aqui subentendida; especialmente como nós sabemos que 
no culto de Vênus, semelhante ao de Astarte ou Astarote entre os 
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cananitas, as mulheres costumavam aparecer em armaduras diante dele 
(CLARK, 1847, p. 729).  

 

Desta maneira, ‘Keli’ é tudo que pertence peculiarmente a ‘Geber’, o homem 

forte, poderoso e guerreiro. Refere-se às suas vestes, ornamentos, utensílios, 

atividades e armas de guerra. E quando ‘Geber’ está-se referindo ao homem 

guerreiro, então ‘keli’ se aplica especialmente às suas principais armas de guerra da 

época, o arco e a flecha, as quais se tornam o símbolo da força masculina, em 

paralelo com a ‘mulher ideal’ aristocrática - descrita em Provérbios (Pv 31:10). O 

ponto central da mulher ideal, descrita em Provérbios, está no verso onde ela é 

apresentada em pleno exercício de suas atividades femininas: “Ela estende as mãos 

ao fuso, mãos que pegam na roca” (Pv 31:19).  

Portanto, se o arco e a flecha eram símbolos da força masculina, do homem 

guerreiro, o fuso e a roca eram símbolos da mulher ideal, a mulher trabalhadora que 

tinha a sua esfera de atividades. Observa-se esta citação abaixo: 

 

O macho ideal, o ‘homem dos homens’ da antiga Canaã era habilitado no 
arco. Ele usava seu arco e flechas para ferir os inimigos de seu povo ou 
para procurar caça para sua mesa/ quando o verdadeiro homem é 
celebrado em canções, seus muitos filhos (a prova visível de sua 
potencialidade sexual) são comparados a flechas na aljava de um homem 
poderoso (Sl 127:4-5) (ENSLIN, 1966, p. 329).  

 

Assim, o mandamento deuteronômico (Dt 22:5) incluía esta prevenção contra 

o uso dos símbolos masculinos (arcos, flecha, roupas, ornamentos, força, guerra, 

etc.) pela mulher; de igual modo, o uso do fuso, da roca, das vestes femininas, do 

véu, dos ornamentos, etc., as quais era peculiaridades que representavam a 

feminilidade, por parte do homem. 

Então, ‘Keli Geber’ significava tudo que pertencia ao homem, suas vestes, 

suas armas de guerra, tais como arco e flecha, seus utensílios de uso pessoal, sua 

sexualidade, suas peculiaridades, enfim, sua masculinidade completa. A mulher não 

deveria imitar o homem nem usar aqueles símbolos convencionais que pertenciam a 

‘Geber’, o homem. Os comentaristas sempre mencionam a simulada troca de 

vestuários que havia entre homem e mulher, nos cultos de Astarte entre os 

cananitas, mas esquecem destas outras peculiaridades. Adam Clark, menciona que 

“no culto de Vênus, semelhante ao de Astarte ou Astarote entre os cananitas, as 

mulheres costumavam aparecer em armaduras diante dele”. Em Israel estava 

proibida qualquer troca desta natureza. Incluía (Dt 22:5) a ordem divina, não 
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somente vestuários, mas qualquer artigo masculino, todos os símbolos 

convencionais da masculinidade, tudo que pertencia ao homem. 

Nem o homem veste peculiar à mulher. Outra vez é repetida a contraposição 

distintiva dos sexos. Na primeira parte do verso, a fronteira mulher-homem é posta 

em evidência. Na segunda arte, a mesma fronteira mulher-homem é delineada, em 

ordem inversa, homem-mulher. Assim, se mulher não devia imitar masculinidade, 

nem usar seus símbolos convencionais, homem não deveria também imitar 

feminilidade, nem usar seus símbolos convencionais. Isto significa não somente 

roupas, mas todas as peculiaridades de ambos os sexos. E nunca se deve esquecer 

de que neste jogo de princípios éticos, estavam envolvidos os princípios teológicos 

de Deus contra as ideologias de Satanás. 

Porque qualquer que faz tais coisas. Isto não abria margem para ninguém. 

Todos estavam debaixo da mesma obrigação ética e espiritual. Homem e mulher 

deveriam respeitar estas fronteiras que apontavam para a criação (Gn 1:27). Era 

mais do que uma simples questão ética. Era uma questão de reconhecimento à 

autoridade divina, por amor e lealdade. Charles F. Pfeiffer assim se expressa: 

 
Amor para Deus requer reverência para com as divinas ordenanças nas 
várias leis da criação e nas várias esferas da atividade humana. Vários 
regulamentos foram, por isso, prescritos para os israelitas, os quais 
deveriam continuamente relembrá-los, assim como perseguir o programa 
cultura do reino de Deus (Gn 1:28). A autoridade humana deve, por isso, ser 
exercida de acordo com o que aponta o paterno Deus (PFEIFFER, 1962, p. 
185).  

 

De maneira que não era tão simples violar uma recomendação divina, como 

não é ainda hoje, mesmo parecendo aos olhos humanos coisa de somenos 

importância. É verdade que princípios éticos não têm nada a ver com a salvação em 

si. Mas, quando colocados dentro deste esquema de amor a Deus e reverência para 

com as suas divinas ordenanças, quando postos dentro deste contexto teológico que 

envolve um posicionamento entre Jeová e Baal, aí sim, tomar partido com a 

ideologia de Satanás, tem que ver com salvação. 

É abominável ao Senhor teu Deus. Aqui estava o ponto crucial da 

desaprovação de Jeová ao mandamento deuteronômico. A participação de um 

costume tal implicava em sofrer a detestação do ‘Senhor teu Deus’.  Significava não 

somente imitação de um costume pagão, mas ofender a Jeová, pela desobediência 

e rebelião. 
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Mesmo sem as implicações teológicas, ainda era vantagem para Israel 

obedecer às ordenanças divinas. A perversão do sexo, a imoralidade, sempre 

conduzem à destruição, especialmente naquele contexto histórico. Neste sentido, D. 

Guthrie e J. Motyer (1970, p. 222) diz o seguinte: “Numa sociedade onde macho e 

fêmea se vestiam semelhantemente, a diferenciação sexual própria era uma 

importante proteção contra a perversão, imoralidade e imodéstia.” 

Encerrando este capítulo, o pesquisador observa dois aspectos bem claros: 

Em primeiro lugar, Deuteronômio 22:5 buscava, acima de tudo, preservar um 

princípio distintivo de Deus na criação entre o homem e a mulher (Gn 1:27), o qual 

jamais deveria ser violado entre os filhos de Israel naquela época, e nem deve ser 

violado hoje pelos filhos de Deus, pois o que Deus fez na criação foi muito bom, 

estava e está certo e deve permanecer até a consumação dos séculos. Procurar 

outros caminhos, inverter esta ordem ou destruir estar fronteiras significa dizer que a 

obra divina da criação estava errada. E é nisto que consiste o grande problema 

teológico deste texto bíblico. Em todos os tempos, Satanás tem levado a efeito esta 

sua obra de oposição à obra de Deus e continuará até ao fim. Hoje, através do 

travestismo, homossexualismo, bissexualismo, unissexualismo, assexualismo, 

procura contrapor a ordem divina. 

Em segundo lugar, mostra o texto que, na obediência deste princípio, homem 

e mulher tinham a obrigação moral de respeitar os artigos de cada sexo, as 

peculiaridades, os símbolos de masculinidade e feminilidade, pelas roupas, 

utensílios, armas e ornamentos. 
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6 Consenso deuteronômico com travestismo 

 

Neste capítulo será tratado o consenso entre a proibição deuteronômica (Dt 

22:5) e o travestismo. 

 

6.1 Que é travestismo? 

 

Para desenvolver este relacionamento entre o texto deuteronômico e o 

travestismo, necessário se faz defini-lo. Esta palavra vem de substantivo travesti, 

que significa disfarce no traje, mascaramento, pessoa vestida insolitamente, como 

homens trajados de mulher e vice-versa. Daí, o verbo travestir, que quer dizer 

disfarçar-se, em especial com roupas do sexo oposto; transvestir-se. 

 
Travestismo, portanto, é a tendência mórbida de pessoas se trajarem à 
moda do sexo oposto; homens que se vestem de mulher; mulheres que se 
vestem de homem. É o prazer sexual proporcionado pelo vestuário de sexo 
oposto. Indícios de homossexualismo (BUENO, 1974, p. 4.051). 

 

Segundo Jaime Snoek (1982, p. 272), “o homossexual sente atração erótico-

sexual por parceiro do mesmo sexo, o travesti sente prazer erótico vestindo-se com 

roupas de outro sexo”. Nas obras de psicologia sexual, este termo está sempre 

relacionado com outras anomalias sexuais, as quais serão mencionadas neste 

trabalho como contribuição para localizar o problema no contexto atual. 

 

6.1.1 Relação com o fetichismo 

 

 Fritz Kahn define o fetichismo do seguinte modo: 

 
 É um culto prestado a objetos inanimados, mas, como comportamento 
sexual, a Psicologia chama de fetichista a pessoa que troca o amor de uma 
pessoa pelo objeto da pessoa. O fetichista deixa de amar a mulher eleita 
para amar seus pertences, tais como, sapatos, vestidos, cabelos, etc. e 
fetichista do sapato, por exemplo, fica apaixonado diante de uma mulher 
bem calçada, e, ao iniciar os folguedos amorosos, o primeiro ato é beijar o 
sapato da amada (KAHN, 1968, p. 238). 

 

E houve tantos fetichistas de sapatos que as mulheres prostitutas nas 

grandes cidades passaram a usar sapatos altos e de cores berrantes. O fetichista 

dos vestidos é capaz de guardar com todo carinho um pedaço do vestido da mulher 
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eleita e, nos momentos festivos, apalpá-lo para sentir nisto sua felicidade. O 

fetichista dos cabelos, como afirma Fritz Kahn (1968, p. 239), será capaz de 

“aproveitando-se das aglomerações, cortar o cabelo das moças, e depois levar para 

casa como troféu”. 

Este comportamento, na análise da Psicologia Sexual, é uma anomalia com 

semelhança de travestismo, com o qual, na realidade, muito se parece. A diferença 

que existe é muito pequena, pois tanto um como o outro sentem satisfações sexuais 

com as prendas femininas ou vice-versa. 

Marcel Eck, ao definir travestismo, faz um relacionamento bem aproximado 

entre a atitude do travestista e do fetichista: 

 

Há duas espécies de travestismo: uma para o uso interno, poder-se-ia dizer, 
e o outro para o uso externo. Este último consiste em adotar em todas as 
circunstâncias o vestuário do sexo oposto (...) O outro manifestar-se pela 
satisfação fetichista (ECK, 1970, p. 17). 

 
 

Portanto o travestismo tem relação com o fetichismo. Fetichista seria um 

travesti em desenvolvimento.  

 

6.1.2 Relação com o androginismo 

 

A androginia, ou mito do andrógino, é uma anomalia em que a pessoa passa 

a viver simultaneamente as características dos dois sexos. A pessoa só toma posse 

de seu sexo depois que passa por um simulacro de bissexualidade. Afirma Marcel 

Eck (1970, p.197) que “em algumas regiões, o homem só se aproxima de sua noiva 

revestido de vestes femininas e, noutros casos, dá-se o contrário: a noiva traz uma 

barba postiça e atributos masculinos.” Por acaso não se parece isto com 

travestismo? Portanto, androginismo e travestismo estão relacionados pelas suas 

semelhanças. 

 

6.1.3 Relação com o homossexualismo 

 

Finalmente, pode-se verificar que o travestismo está relacionado também com 

o homossexualismo. O travestista simula o sexo oposto, vestindo-se de suas 

peculiaridades. O homossexual do tipo passivo tenta também identificar-se com as 
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características do sexo oposto, havendo casos em que ele até recusa seu próprio 

sexo, como se pode deduzir desta declaração abaixo: 

 

Excluindo certos casos de transexualismo em seres manifestante anormais 
que recusam o próprio sexo, e que, em casos extremos, pode ir até à 
mutilação voluntária, que se vestem habitualmente de mulher e fazem 
desenvolver os seios por tratamentos hormonais e se necessário, por 
injeções de parafina (ECK, 1970, p. 195, 196). 

 

Um travestista pode não ser um homossexual, mas seu comportamento 

evoca o homossexualismo. Por isso, diz Marcel Eck (1970, p. 195): “[...] é um dos 

apanágios mais criticáveis da homossexualidade”. 

Verifica-se, portanto, que fetichismo, androginismo e travestismo são 

semelhantes em suas atitudes. Oficialmente podem não ser, em toda a sua 

essência, um homossexualismo, mas, geralmente, o homossexual evoca todas 

estas características. E, com exceção do fetichismo, todos os demais têm algo em 

comum – a inversão dos sexos. 

 

6.2 Antiguidade do Homossexualismo e Travestismo 

 

Não se pode registrar com precisão a origem destas anomalias na história da 

humanidade. Mas, pelo relato bíblico, o homossexualismo é tão antigo quanto 

Sodoma e Gomorra; o travestismo é tão antigo quanto o culto de Astarte entre os 

cananitas; e o bissexualismo, é tão antigo quanto a história do povo de Gibeá (Jz. 

19:22). É bem verdade que estes nomes como hoje, o pecado era o mesmo, e o 

conteúdo também era o mesmo – inverter a ordem natural das coisas. 

Havia muita razão nas recomendações deuteronômicas. A influência 

depravadora do culto cananita, se não fosse detida com um código de princípios 

morais tão elevados quanto o Pentateuco, causaria certamente a destruição de 

Israel em menos de um milênio. 

Mesmo assim, esta influência maléfica ainda se espalhou no meio do povo de 

Deus. Certamente se introduziu este mal no povo de Israel pela imitação com os 

povos pagãos, os cananitas. 

Quem pode negar que os filhos de Belial, da cidade de Gibeá na tribo de 

Benjamim, não eram homossexuais ou bissexuais? Pois o relato bíblico diz que 

procuraram o levita para seus intentos diabólicos, mas se contentaram com a 
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concubina do levita finalmente (Juízes, 19:22-17). William Grabahm faz a seguinte 

declaração a este respeito: 

 

As semelhanças entre esta história (Jz. 19:22-26) e a dos sodomitas no 
Gênesis, são flagrantes, o que nos leva a imaginar se a primeira não terá 
sido escrita tendo em mente a última. Em Gibeá, os homens filhos de Belial 
contentaram-se com a concubina do levita, ao passo que os homens de 
Sodoma recusaram as filhas virgens de Ló. Evidentemente os homens de 
Gibeá era homossexuais […] A narrativa do Gênesis refere-se a pagão, 
enquanto a história de Juízes, envolve israelitas, evidentemente 
corrompidos por seus vizinhos cananitas (GRABAHM, 1967, p. 55). 

  

Portanto, a pessoa que lê a proibição de troca de vestuário em Deuteronômio, 

deve ter em vista não somente um problema local e temporal, mas universal e 

permanente, o qual atravessa o tempo dos Juízes, os tempos de Roboão, rei de 

Judá, os tempos de Paulo e chega até os nossos dias. O problema do travestismo e 

homossexualismo não é um problema confinado à Palestina e limitado a Israel. É 

uma questão universal e cósmica onde entram em ação duas forças opostas, Deus 

e Satanás. A perversão do sexo é uma obra de Satanás e está em aberta oposição 

ao plano de Deus. Por isso Satanás procura invadir o Acampamento dos Santos. Foi 

apresenta este caso de Gibeá, mas nos dias de Roboão esta influência satânica se 

alastrou assustadoramente, ao ponto de existirem prostitutos-cultuais (I Reis 14:24) 

entre o povo de Deus. Isto era homossexualismo e travestismo declarado.  Marcel 

Eck (1970, p.27) declara o seguinte: “Em certas épocas introduziu-se uma 

prostituição masculina na história do povo de Deus. Parece que terá chegado a dar-

se o recrutamento de prostitutos masculinos para cerimônias orgíacas”. 

Pois foi isto mesmo que aconteceu. Satanás conseguira implantar a sua 

ideologia no meio do Povo de Deus, e todos os escritores e comentaristas, de um 

modo geral, quando se referem a este assunto, reconhecem que era a perpetuação 

do culto cananita. Assim se pronuncia Willian Graham (1967, p.211) em seu livro: 

“Torna-se claro aí que estava sendo praticada a homossexualidade sagrada, tomada 

de empréstimo dos cultos cananitas.” 

Quando o rei Asa ocupou o trono de Judá, aproximadamente vinte anos 

depois, tentou remover este culto satânico, expulsando os prostitutos-cultuais da 

terra (I Rs. 15:12). Mas a sua semente ainda se perpetuou, tanto que nos dias de 

Josafá outra tentativa de extermínio foi feita. “Também exterminou da terra os 

restantes dos prostitutos-cultuais que ficaram nos dias de Asa seu pai.” (I Rs 22:47). 
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Aqui, Jeová triunfa na batalha contra o culto de Satanás. Jerusalém estava agora 

livre desta ideologia cananita. 

Nos dias apostólicos, explica Paulo, esta onda de perversão estava em voga 

no mundo gentílico. “Por causa disso Deus os entregou às suas paixões infames, 

porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por 

outro contrário à natureza” (Rm 1:26). Aqui o Apóstolo mostra a que ponto chegara 

aquela perversão sexual entre as mulheres, contrariando a ordem natural da criação. 

Então, continua Paulo: “Semelhantemente, os homens também, deixando o contato 

natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo 

torpezas, homens com homens (Rm 1:27). Esta é a perpetuação do culto cananita, 

sendo agora transferido normalmente através do prazer e da orgia para a conduta 

social do mundo gentílico. 

 

6.3 Deuteronômio Versus Travestismo 

 

Verifica-se, portanto, que a proibição deuteronômica (Dt 22:5) se envolvia 

com a perversão sexual em todos os seus aspectos, entre eles, o que na linguagem 

de hoje se chama travestismo. Ninguém se engane com a ideia de que aquilo era 

apenas um problema local e temporário, sem nenhuma implicação para gerações 

posteriores, pois isto não é verdade quando analisado dentro de seu contexto 

histórico, cultural e teológico. Está claro em toda a história dos cananitas que havia 

trocas de vestuários entre os sexos para fins imorais. A licenciosidade estava 

mesclada neste ritual orgíaco. A inversão dos sexos era praticada pela troca de 

vestuários. Por acaso não era isto travestismo? Sim, o nome travesti não existia na 

linguagem deuteronômica, nem cananita. Mas o que encerra a sua prática era o que 

faziam os cananitas. Observe-se bem o que declara Driver, em seu Comentário 

Crítico e Exegético desta passagem: 

 

A proibição não intentava uma mera regra convencional de propriedade […] 
Ela deveria ser uma importante salvaguarda contra os perigos morais. – 
Mas, é dirigida contra a simulada mudança de sexo que ocorria no 
paganismo sírio e cananita para a grave deterioração moral daqueles que a 
adotavam (DRIVER, 1916, p. 250). 

 

Ora, isto é o que faz o moderno travestismo, que consiste em sentir prazer 

sexual pelos trajes do sexo oposto. Pode ser que se diga que os cananitas faziam a 
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troca porque o culto em si exigia tal ritual. Os comentaristas Jamieson, Fausset e 

Brawm explicam melhor este problema na declaração abaixo: 

 

Mesmo que às vezes se usassem disfarces nos tempos pagãos, é provável 
que se tenha feito referência às leviandades e inconveniências praticadas 
na vida comum. Estavam justamente proibidas: porque a adoção das 
prendas de um sexo pelo outro, é um ultraje contra a decência (JAMIESON; 
FAUSSET; BRAWN, 1967, p. 172). 

 

Assim, a troca de vestuário dos pagãos substanciava a leviandade, a 

imoralidade e o travesti. Declaram também os comentaristas Eiselen, Lewis e 

Downey (1949, v.1, p. 274) que “sobre Dt. 22:5 – contra o intercâmbio de roupas, ali 

se refere não somente a uma lei de propriedade convencional, senão que também 

se dirige contra a simulada troca de sexos tão comum no paganismo.” 

Mas, há uma declaração de Victor Civita, numa edição especial da Bíblia, 

onde este aspecto do travestismo foi bem acentuado e bem explicado para a 

linguagem moderna. Veja a citação abaixo, comentando Deuteronômio 22:5. 

 

Proibição curiosa, mas com base religiosa moral. Primeiro, porque entre os 
pagãos da Síria, de Canaã e na Ásia menor alguns cultos eram realizados 
por sacerdotes e sacerdotisas em travesti. O gramático latino Macróbio do 
Séc. V, D.C. nos diz, em Saturnália, Livro III, c. VIII que em Chipre havia 
uma estátua da deusa Vênus ‘barbada no corpo’, mas com vestes 
femininas, com cetro e estatura viril, a qual era considerada às vezes como 
homem, às vezes mulher e à qual, homens travestidos e mulheres 
travestidas de homem, prestavam culto e ofereciam sacrifícios. O mesmo se 
pode ler noutros escritores latinos. Em segundo lugar, há razões morais: o 
fato de mudar de vestidos podia ter influência sobre o espírito e a maneira 
de ser, feminizando uns e masculinizando outras, situação esta que podia 
favorecer a imoralidade (CIVITA, 1965, p. 334). 

 

Portanto, negar que Deuteronômio 22:5 implica em travestismo significa 

desconhecer o contexto histórico. Limitar esta passagem bíblica a uma mera 

exigência ética local significa desconhecer o contexto teológico dos fatos. Invalidar a 

ordem divina hoje na desculpa das diferenças culturais é desconhecer um princípio 

que atingia o contexto cultural da época e atinge todas as demais culturas em 

qualquer outra época, enquanto houver humanidade, sexos e perversões sexuais. 

O travestismo estava incorporado na vida cananita com toda sua gama de 

imoralidade. George Buttrick (1953, p. 464, 465) diz que “a imitação do sexo oposto 

é usualmente para entretenimento vulgar e lascivo. No paganismo cada mudança de 



44 
 

 

vestuários era, geralmente, para propósitos imorais.” Não se pode esconder a 

danosa semente satânica da perversão dos sexos nos costumes cananitas.   

David Alexander (1973, p. 201), em seu comentário, novamente confirma a 

opinião acima defendida, ao explicar a referida passagem bíblica, quando diz que ali 

estava entendida uma regra como proteção contra a perversão e imoralidade. 

Neste capítulo, chega-se à conclusão que travestismo, no conceito da 

Psicologia Sexual, é uma anomalia com estreito relacionamento com outras 

semelhantes anomalias, tais como, fetichismo, androginismo, homossexualismo, 

bissexualismo, transexualismo, assexualismo, e todas as demais perversões da 

sexualidade; todas tendo um mesmo ponto em comum: a inversão dos sexos ou a 

contrariação da ordem natural, ou na prática, ou nas semelhanças, ou ainda nas 

misturas dos sexos pelas trocas dos vestuários e imitações do sexo oposto, e uso de 

suas peculiaridades. 

No conceito bíblico, travestismo é uma perversão do princípio divino da 

criação, o qual deve ser respeitado entre o homem e a mulher pela aparência e 

pelos vestuários. Deuteronômio 22:5 aponta para o travestismo pagão cananita 

como prevenção do povo de Deus naquela época e em todos os tempos, enquanto 

existir sexos e perversões.  
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7 Implicações morais e teológicas do travestismo 

 

Como já foi explicado anteriormente, Deuteronômio 22:5 é um texto cúltico e 

ético pelo seu contexto histórico. Como proibição cúltica, envolve os princípios de 

Deus em conflito com a ideologia de Satanás; como recomendação ética, envolve 

declaradamente a questão moral do travestismo. 

Neste capítulo serão estudadas as implicações morais e teológicas do 

travestismo no contexto deuteronômico. 

 

7.1 Implicações morais 

 

No campo moral o travestismo apresenta três sérias implicações com 

funestos resultados para a sociedade e para a igreja: viola a distinção dos sexos, 

viola a dignidade do homem e da mulher e viola a lei de Deus. 

Viola a Distinção dos Sexos. Esta é uma dificuldade muito séria que o 

travestismo apresenta. As aparências distintivas entre homem e mulher 

desaparecem, confundem-se. As fronteiras entre os dois sexos tornam-se confusas. 

O homem passa a assemelhar-se à mulher e vice-versa. 

Este problema é reconhecido de maneira generalizada por todos os 

comentaristas e escritores do Velho Testamento, católicos e protestantes, quando 

fazem suas exegeses do referido texto. Por exemplo, Willian Jones (1974, p. 284), 

em seu comentário Homilético, explicando Deuteronômio 22:5, diz o seguinte: “Criou 

Deus macho e fêmea. Esta distinção natural deveria ser preservada nas maneiras e 

vestuários; mas é destruída quando mulheres esquecem o seu sexo e homens o seu 

decoro (I Cor. 11:3-9).” 

Verifica-se nesta declaração que o ponto básico da recomendação divina era 

a proteção das fronteiras entre os sexos. Jack Ford e Deasley (1969, p. 576) 

também defenderam esta mesma ideia quando afirmaram que “o uso por um sexo 

de uma vestimenta peculiar ao outro, é proibido como uma mancha da distinção 

entre os sexos a qual na prática pagã implicava em sérias impropriedades morais.” 

Portanto, aos olhos de Deus aquele mandamento ético buscava proteger as 

fronteiras dos sexos, ameaçadas pelo culto cananita, o qual o povo de Deus tinha a 

obrigação moral de apoiar. Israel não podia de sã consciência compactuar com 

semelhantes costumes. Há muitos na atualidade que se opõem a qualquer aplicação 
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desta passagem bíblica (Dt. 22:5) alegando que sua validade era apenas para os 

israelitas, contra a prática simulada de vestuários no culto cananita. Tais pessoas 

esquecem que na violação da ética aqueles pagãos mancharam a distinção dos 

sexos, princípio este tão válido para os israelitas no passado como para os cristãos 

hoje. Diz Arno: 

 

Outra interessante lei é a que proíbe a mulher usar roupas de homem. O 
desígnio imediato desta proibição não era prevenir licenciosidade, ou opor-
se às práticas idolátricas, mas manter a santidade daquela distinção dos 
sexos, a qual foi estabelecida pela criação do homem e da mulher e em 
relação à qual Israel não devia pecar (ARNO, 1970, p. 419).  

  

Aqui está o ponto central, a essência do mandamento divino, manter a 

santidade da distinção dos sexos. Isto foi violado no culto cananita. Isto está sendo 

violado hoje no mundo através do travestismo e todas as demais perversões 

sexuais. O povo de Deus tem a sagrada responsabilidade de manter esta distinção, 

evitando acompanhar os costumes mundanos que tendem a violar estas fronteiras. 

Novamente o texto deuteronômico (Dt 2:5) precisa ser anunciado com esta ênfase 

toda especial. Eis outra declaração: 

 

O designo imediato desta proibição não era prevenir licenciosidade ou opor-
se às práticas idólatras, mas manter a santidade de distinção dos sexos que 
foi estabelecido por Deus na criação do homem e da mulher e em relação 
ao qual Israel não devia pecar. […] Cada violação ou extermínio desta 
distinção, tal como, por exemplo, a emancipação de uma mulher, era 
antinatural e, por isso, uma abominação aos olhos de Deus (KEIL; 
DELITZSC, 1966, p. 409)  

  

Esta distinção deve ser mantida através dos vestuários, das atitudes e gestos, 

bem como através das atividades. Se isto era possível na civilização antiga onde os 

vestuários eram tão semelhantes, por que não deve ser hoje na sociedade ocidental 

especialmente onde os estilos são bem distintos – saia e calça? James Hastings 

(1908, p. 627) diz que a veste feminina oriental nos tempos deuteronômicos era 

realmente semelhante à masculina, mas era uma semelhança que permitia fazer-se 

diferenças e intercâmbios. 

Que razão tem o povo de Deus hoje para desconhecer tal recomendações da 

Palavra de Deus? A obra de Satanás é levar os homens, por meio de suas paixões 

pecaminosas, a uma desorganização moral. 
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Viola a Dignidade do Homem e da Mulher. A segunda implicação moral do 

travestismo é a violação da dignidade humana. Os sexos se anarquizam quando são 

desviados de seu curso original pelas misturas lascivas e eróticas de aparências e 

vestes. Tão agressivo é isto a uma pessoa de sã consciência que certamente lhe 

causará um repúdio íntimo. Descrevendo o que acontecia nas práticas pagãs, diz o 

Comentário de São Jerônimo o seguinte: 

 

Esta é a primeira de uma breve série de leis apodíticas contra certas 
irregularidades cultuais que perturbavam a ordem natural, e podia ocasionar 
desgraças ao transgressor. O disfarçar-se (através dos vestuários) pode ter 
sua origem no mau exemplo das práticas culturais cananeias (BROWN et 
al.,1971, p. 329). 

  

Realmente tal costume causa uma perturbação à ordem natural das coisas, à 

modéstia e ao pudor. Pela sua própria contextura celular, homem e mulher foram 

criados diferentes, e ambos devem lutar pela preservação desta distinção, mesmo 

nos vestuários, como declara Matthew Poole em sua exegese deuteronômica (Dt. 

22:5): 

 
Isso é proibido parcialmente por causa da decência para que os homens 
não possam confundir-se nem parecer confundir aqueles sexos que Deus 
tem distinguido, que devem ser evitadas semelhantes mudanças de 
vestuários, usando uma ofensa manifesta através de um sinal de suavidade 
e efeminação no homem ou arrogância e imprudência na mulher, ou 
suavidade e petulância em ambos (POOLE, 1974, p. 378) 

  

Não há nada mais desagradável do que a desmoralização e anarquia de uma 

pessoa. Isto é o que acontece nos costumes pervertidos de todas as anomalias 

sexuais. O homem e a mulher como seres morais, criados segundo a imagem e 

semelhança de Deus, precisam ter a sua dignidade respeitada. Por isso, mesmo as 

peculiaridades de cada um devem ser levadas em consideração, bem como as 

semelhanças ou qualquer símbolo que marque as diferenças entre ambos, como 

Alexander afirmou: 

 
Nada é mais importante para a proteção da dignidade da vida social do que 
ambos, homens e mulheres, respeitarem o sexo um do outro tão bem 
quanto suas peculiaridades. Aqueles que fazem o contrário são uma 
abominação para o Senhor seu Deus (ALEXANDER, 1977, p. 356, 357) 

 

A dignidade pessoal não é uma questão limitada só ao povo de Israel no 

Velho Testamento. Este princípio se aplica ainda hoje a todos os seres humanos. O 
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que acontece é que o mundo está em crise moral, ou, por que não dizer, perdeu o 

rumo dos valores morais que no passado foram defendidos com tanto ardor. 

Os filhos de Deus, porém, não podem acompanhar esta desvalorização de 

princípios morais, baseados na mudança dos conceitos humanos atuais. A estrutura 

humana como feita por Deus na criação da Terra, exige esta reverência ou respeito 

à dignidade humana. O homem foi feito para ser homem, no aspecto e nas 

aparências; e do mesmo modo a mulher. 

Referindo-se à contextura celular que distingue caracteristicamente os dois 

sexos, declara Heinrich Fries (1971, p. 218) o seguinte: “A diferenciação sexual 

atinge todos os elementos do corpo humano. Em cada uma de suas células, o 

homem é determinado em sentido viril e a mulher em sentido feminil.” 

Contrariar esta ordem é alterar uma lei natural originada em Deus. Para os 

que tentam defender o homossexualismo e demais perversões sexuais, como sendo 

um desvio celular ou uma deficiência estrutural, entram numa complicada situação 

com a lei natural criada pelo próprio Deus. Sutilmente lançam a culpa do desvio em 

Deus. Há falsidade por trás desta afirmação. Deus fez tudo bom e perfeito (Gn 1:10-

31). Se há desvio, o problema não está com Deus, nem com as leis naturais. Há um 

instigador das paixões humanas e alterador da estrutura física das pessoas – 

Satanás, que é o causador de todas as desorganizações. Por isso, um filho de Deus 

não pode compactuar com tais costumes; pelo contrário, deve procurar manter a 

dignidade de ambos os sexos através dos vestuários, comportamento, palavras e 

gestos. Heinrich Fries (1971, p. 224) diz que “a virtude da modéstia não se refere 

diretamente ao sexual, mas (como forma prévia de pudor) ordena o modo de vestir, 

as relações, o comportamento em palavras, gestos, etc.” 

Viola a Lei de Deus. Enfim, o travestismo implica em violação à lei de Deus. 

Mesmo sem estar diretamente relacionado com qualquer um dos dez mandamentos 

do Decálogo, está implícito através dos princípios morais de Deus no contexto da 

criação. 

Ademais, olhando a lei em seu contexto mais amplo, vê-se no Pentateuco os 

princípios morais de Deus codificados nos preceitos éticos dados a Israel. Por 

exemplo, o homossexualismo foi terminantemente condenado por Deus (Lv 18:22; 

20:13). Esta mesma condenação é reafirmada no Novo Testamento pelos escritos 

de Paulo quando diz que nem os efeminados, nem os sodomitas vão herdar o reino 
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de Deus (I Cor. 6:9-10). Logo, já não é uma questão de conceituação particular, mas 

da própria Bíblia, como Palavra de Deus. Lange faz a seguinte declaração disto: 

 

A expressão completa ilustra a ideia que cada invasão das peculiaridades 
naturais dos sexos, cada mistura das diferenças sexuais, tanto quanto isto 
possa ser avaliado sem consulta ao nosso vizinho, o que seria propriamente 
uma injúria, deverá ser muito mais observado em referência a Deus [...] A 
distinção entre os sexos é natural, foi estabelecida por Deus em Sua criação 
e qualquer negligência ou violação desta distinção, mesmo exterior, não 
somente leva à impureza mas envolve a infração das leis de Deus (LANGE, 
s/d, p.164) 

  

Apesar do liberalismo dominante entre os teólogos, ainda há muitos 

conscienciosos comentaristas e escritores que se colocam ao lado da verdade e da 

pureza. Tal é o pensamento de Reuel P. Feitosa: 

 
O sexo, hoje, é considerado apenas como uma função biológica, aceitável 
de qualquer forma em que seja praticado. As pessoas são o seu próprio 
padrão. Mas, a permissividade de nosso tempo enfrentará o tribunal de 
Deus (FEITOSA, s/d, p. 22). 

  

Estas três sérias implicações morais não se limitavam apenas a uma área 

geográfica, no caso, a Palestina, mas são universais e permanentes. 

 

7.2 Implicações teológicas 

 

No campo teológico, o travestismo e todas as demais alterações sexuais, 

apresentam também três sérias implicações: A destruição da ordem natural da 

Criação, a destruição do propósito divino para com os sexos e a destruição da 

imagem de Deus no homem. 

 A Destruição da Ordem Natural da Criação. Qual era esta ordem natural? A 

Bíblia responde: “Homem e mulher os criou” (Gn 1:27). Esta é uma ordem inalterável 

aos olhos de Deus. Qualquer inversão ou neutralidade não provém de Deus. Por 

isso, Jaime Snoek (1982, p. 278) diz que “a maior condenação bíblica da estrutura 

homossexual, está nos primeiros capítulos do Gênesis.” Realmente é isso mesmo, 

nem tanto pela sua condenação explícita a qualquer comportamento, mas pelo 

contexto em que se desenrolou a obra de Deus, no reino animal, no reino vegetal e, 

de um modo todo especial, na criação do homem e da mulher. Assim, qualquer 

movimento que desvie a sexualidade do seu caminho original não passa de uma 
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obra satânica. Transexualismo, bissexualismo, homossexualismo, assexualismo, 

travestismo, androginismo e qualquer outro desvio da sexualidade são caminhos 

diferentes do caminho original de Deus na criação. Seguir estes caminhos significa 

opor-se a Deus e tomar partido com Satanás, e ninguém pode tomar uma posição 

desta sem correr os riscos de perder a sua própria salvação (I Cr. 6:9-10; I Tm. 1:10 

– 11). 

Destruição do propósito de Deus com os Sexos. Três foram os sagrados 

propósitos de Deus para com a sexualidade entre o homem e a mulher: a instituição 

matrimonial, a comunhão interpessoal-heterossexual e a perpetuação da semente 

humana. A instituição matrimonial visava organizar a família humana dentro das 

metas de Deus (Gn 2:18), para ser aqui na Terra uma miniatura em santidade da 

família celestial. Ellen G. White (1962, p. 17) explicou isto muito bem quando disse 

que “Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do Céu.” Isto não 

pode acontecer teologicamente dentro das perversões sexuais. O relacionamento 

marido e mulher não pode honestamente ter lugar na vida de uma dupla 

homossexual, ou nos prazeres eróticos de um travestista transexual.  

A comunhão interpessoal-heterossexual visava a união e inteireza do casal, 

tornando-os uma só carne (Gn 2:24). Aqui não há lugar para uma união 

homossexual, nem para qualquer outra das alterações ou variantes sexuais. Eis o 

que declara Dr. Raoul Dederen: 

 

Os capítulos de abertura de Gênesis deixam claro que a sexualidade 
pertence à criação. A narrativa da criação afirma que Deus não criou o 
homem sozinho. Deus também não criou homem/homem ou mulher/mulher. 
Ele criou a humanidade como sendo macho e fêmea. […] Não temos aqui 
simplesmente uma relação entre duas pessoas, mas uma relação entre 
macho e fêmea (DEDEREN, 1982, p. 41). 

  

Um travesti não pode sentir esta inteireza sexual, porque desenvolveu em si 

mesmo um sexo psicológico, diametralmente oposto ao sexo somático. Ele vive seu 

mundo transexual alheio ao caminho traçado por Deus na criação. No plano de 

Deus, nenhuma outra experiência pode substituir o plano original entre marido e 

mulher, macho e fêmea. O Dr. Horne P. Silva (1983, p. 4), tratando da união sexual 

entre marido e mulher, declara que “a relação sexual é mais que uma aproximação 

de dois corpos. A comunhão de duas pessoas é uma experiência de total 

participação, de dar e receber um do outro sem qualquer sorte de reservas.” 
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A perpetuação da semente visava cumprir o programa habitacional de Deus 

para este mundo. “Crescei e multiplicai-vos” (Gn. 1:28) foi a ordem divina. 

Naturalmente este crescimento deveria ser dentro de um esquema sagrado. A 

sexualidade sem perversão deveria alcançar este projeto de Deus. Mas que 

acontece com os desvios? Uma neutralidade. Uma violação aos planos de Deus. Na 

ordem natural da criação, cada ser vivo tem seu macho e sua fêmea (Gn. 1:27-28; 

6:19), os quais devem se reproduzir em suas espécies (Gn. 1:21-28). Mas, nas 

variantes sexuais tudo fica neutralizado, como se observa nesta declaração de 

Jaime Snoek (1982, p. 278): “Quanto à fecundidade, ainda que uma relação 

amorosa muitas vezes salva os parceiros do desespero e lhes dá razões para viver, 

o fato de não poderem gerar um filho pesa sobre eles.” 

Destruição da Imagem de Deus. Esta é a terceira implicação do travesti e 

todas as suas variantes sexuais. Criou Deus o homem à Sua imagem e semelhança 

(Gên. 1:26). O pecado quase obliterou completamente esta imagem. Mas a 

depravação e perversão sexual desfigura mais ainda esta imagem, porque os seres 

humanos implicados se desmoralizam e se anarquizam nas suas vis paixões. Eis o 

que declara Horne P. Silva acerca desta imagem de Deus na sexualidade:  

 

A dualidade sexual do homem e da mulher é necessária para a nossa 
compreensão plena da imagem de Deus. Aqui devemos esclarecer que não 
é simplesmente um relacionamento entre duas pessoas, mas entre mulher e 
homem. Tão pouco não é somente os atos físicos entre homem e mulher, 
porque isto fazem os animais inferiores, mas é um relacionamento sexual 
em que ambos se completam. […] O homem deve ter qualidades 
masculinas dominantes e qualidades femininas recessivas e o contrário na 
mulher (SILVA, 1983, p. 5, 6) 

 

Deuteronômio 22:5 envolve declaradamente o travestismo com implicações 

morais e teológicas. No campo moral viola a distinção dos sexos, a dignidade do 

homem e da mulher e a lei de Deus. No campo teológico destrói a ordem natural da 

criação, o propósito de Deus para com a sexualidade e a imagem de Deus no ser 

humano. A obra de Satanás é levar os homens à perversão sexual com todos os 

seus desvios, causando no ser humano uma desorganização moral e espiritual. É 

obrigação dos filhos de Deus preservar a santidade do sexo em todos os aspectos. 

Clara distinção entre os sexos deve ser a preocupação do povo de Deus, nos 

vestuários, gestos e palavras. Desrespeitar estas fronteiras é opor-se aos princípios 

de Deus.   
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8 Aplicações do texto à cultura moderna 

 

Neste capítulo será apresentado o conceito ético e teológico do texto em 

estudo (Deut. 2:5) na cultura moderna, sua validade, suas implicações, 

relacionamento e conflitos com os estilos indumentários ocidentais. 

 

8.1 Inferências antropológicas 

 

Na aplicação dos princípios éticos e teológicos da passagem bíblica em 

discussão à vida moderna, poder-se-ia evitar as inferências antropológicas e 

psicológicas. Mas, como ajuda, achou por bem o pesquisador incluir neste capítulo 

final a sua contribuição.  

Definição de Cultura. Muitas vezes se usa a cultura como obstáculo para 

aceitação de um princípio religioso com a justificação de que certas recomendações 

éticas não se ajustam a esta ou aquela cultura. Por isso, a necessidade neste 

trabalho de defini-las: Que é cultura? Segundo a antropologista Levi Strauss,  

 

É este conjunto complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, 
costumes e várias outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como 
membro de uma sociedade (MELO, 1982, p. 40). 

 

Verifica-se que dentro deste conceito aparecem três elementos estreitamente 

relacionados com a religião – crença, moral e lei. 

Pois, se a cultura envolve crença, moral e lei, como não há de respeitar as 

origens estruturais da crença, por exemplo, ou da lei, se for o caso? Porque se a 

cultura é tudo isso que se definiu, logo se conclui que envolve todo comportamento 

humano. Então, os costumes são costumes, têm sua razão de ser, mas a crença 

também o é; a moral também o é, e cada uma destas coisas tem as suas fronteiras 

que devem ser respeitadas. Para ampliar mais a luz sobre o assunto segue mais 

uma definição de Joseph Laloux (1970, p. 64): “A cultura pode definir-se como a 

configuração total das instituições, que os homens de determinada sociedade têm 

em comum.” Mas, que instituições são estas, que, juntas, formam a cultura de uma 

sociedade? O mesmo autor explica isto num caráter sociológico:  

 

Se considerarmos as necessidades sociais de base, podemos classifica-las 
em seis grandes instituições: famílias, educativa, recreativa, econômica, 
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política e religiosa. Estas seis grandes instituições básicas encontraram em 
toda sociedade, segundo modelos diferentes. E dentro de cada sociedade 
evoluem segundo o tempo e as circunstâncias, sobretudo em período de 
transformação estrutural e cultural (LALOUX, 1970, p. 61). 

 

Nota-se bem que uma nova terminologia pareceu para definir cultura, 

apresentando-se seis instituições sociais, entre as quais a religiosa. Os Sociólogos e 

Antropólogos sempre estão em acordo ao colocar a Religião como parte da 

formação cultural de um povo. 

Sendo a religião uma instituição básica da formação cultural, tem ela a 

responsabilidade de transmitir à sociedade o seu recado divino, a sua mensagem 

celeste, o seu código imutável – a lei de Deus e os princípios morais e teológicos 

inalteráveis de Deus, contidos nas Escrituras Sagradas, que são consideradas, 

especialmente pelos adventistas, como única regra de fé e prática do cristão. 

Variedades Culturais. Agora surge outro problema para a religião que quer 

assumir realmente seu lugar na sociedade e cumprir suas obrigações com Deus – 

as variedades culturais. Como aplicar princípios éticos com implicações teológicas 

no meio de tantas variedades culturais? Logo surgem as objeções: é difícil, é 

relativo, é conflitante, pode ser, pode não ser; não tem nada a ver com salvação, etc. 

Aqui o assunto segue as mais divergentes estradas, sempre caminhando para o 

patrimônio da condescendência buscando justificação nas estabelecidas estruturas 

culturais e sociais. 

Aqui se deveria lembrar de que a religião também é parte da cultura e tem 

condições de se impor, com respeito aos seus princípios inalteráveis. A própria 

sociologia reconhece isto quando define a ética religiosa como sendo “um conjunto 

de valores no qual ela vê um sistema normativo de comportamentos individuais e 

coletivos” (LALOUX, 1970, p. 61). Portanto, pode ser difícil, mas não impossível. 

Deus não iria exigir obediência de um princípio moral universal se ele não tivesse 

condições de romper com as estruturas culturais humanas estabelecidas. Um 

exemplo claro disto é a história de Israel. Ao entrarem os israelitas em Canaã 

tiveram que romper com todas as estruturas culturas em voga na Palestina que 

feriam os princípios de Jeová. Isto não foi fácil, mas os princípios de Deus estavam 

acima do modo de vida cananita, não se harmonizavam.  

Neste exato momento se pode falar de ‘contextualização do evangelho’ à 

cultura. Mas é preciso que tudo fique bem definido. Se há costumes numa estrutura 
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cultural que podem se ajustar ao evangelho sem sacrifício de princípios eternos e 

universais, tudo mais bem; mas se os costumes estão em declarada oposição aos 

princípios, então, neste caso, deve triunfar a estrutura religiosa e não a estrutura 

cultura. Exemplo: vai o evangelho a uma região de antropófagos onde o costume é 

alimentar-se de carnes humanas e já não pode se ajustar com esse traço cultural 

porque está frontalmente em choque com as normas divinas. A posição tomada por 

Israel na Palestina (Lv 20:22-23); foi esta a posição tomada por Daniel e seus três 

amigos em Babilônia (Dn 1:8; 3:14-26); foi esta a posição tomada pelos apóstolos 

nos seus dias (Atos 5:19). 

Ambientes Culturais. Isto significa que a cultura sofre as influências das áreas 

geográficas, entrando em análise a questão regional, clima, traços étnicos, 

conhecimento, etc. Outra vez em dificuldade estão os princípios divinos por causa 

dos ambientes culturais. As objeções aparecem logo: aqui tem que se levar em 

conta o clima, o povo, os costumes e os conhecimentos. Portanto, a ética aqui só vai 

valer até onde não encontrar oposição. O conceito de pudor vai depender do local. 

Exemplo: “No Japão, banham-se despidos no mesmo local, homens, mulheres e 

crianças; na Inglaterra, porém, até poucos anos atrás, Século XX, era vedado o 

banho em conjunto, mesmo com roupas apropriadas” (BARSA, 1964, p. 32).             

Aqui se pergunta: até onde se pode chegar na contextualização do evangelho nas 

diferentes áreas geográficas ou ambientais culturais? Segue-se aqui o mesmo 

princípio enunciado anteriormente: até onde estes ajustamentos não venham ferir os 

princípios divinos; isto porque o próprio ambiente cultural não merece confiança, 

pois vai se alterando também pela influência da tecnologia, da poluição, etc. 

Ademais, é reconhecido pela própria Sociologia que não é o ambiente sozinho que 

determina a cultura de um povo. Eis o que declara Luís Gonzaga de Melo:  

 

Os estudos a respeito do meio geográfico como fato de influência no 
comportamento humano estão longe de perder o seu significado. Hoje mais 
do que nunca se questiona o problema da poluição ambiental, 
principalmente nos grandes centros urbanos (MELO, 1982, p. 115). 

   

Verifica-se nesta afirmação que a área geográfica também sofre suas 

modificações, também se altera, também enfrenta poluição, mesmo com o seu 

clima, com seus traços étnicos, com seus conhecimentos e assim por diante. É 

seguro justificar-se no ambiente cultural? Vale a pena sacrificar princípios nesta 
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contextura? E tem mais: o próprio antropólogo que fez a declaração acima citada diz 

que não é o ambiente que determina o grau de cultura de qualquer povo, e o 

máximo que se pode dizer é que o ambiente limita ou favorece o desenvolvimento 

de uma cultura. 

Ora, se a própria área geográfica sofre os impactos do progresso e da 

tecnologia, alterando seus traços culturais e não é fator determinante no grau de 

cultura de um povo, embora tenha parte, como vai o evangelho submeter-se a tais 

estruturas culturais que hoje são e amanhã já não existem, em detrimento de seus 

princípios? Qual é a segurança que vai sentir o cristão que coloca a sua consciência 

num padrão movediço como este? 

Valores Culturais. Neste tópico será tratado o problema dos valores culturais. 

Este é outro assunto complicado. Se a igreja nortear as suas normas dentro de um 

padrão de valores bíblicos, onde os princípios são eternos e universais, tudo irá 

bem. Uma contextualização sem prejuízos será muito agradável. Caso não se 

combine, então valem os princípios e tudo estará resolvido. Exemplo: entra o 

evangelho em algumas regiões orientais onde a poligamia é oficialmente aceita. Que 

vai fazer o evangelho com esta estrutura cultural e social? Aceitá-la? Certamente 

não. Uma solução deve ser encontrada a fim de que os princípios ainda 

permaneçam como princípios. É possível uma contextualização sem sacrifício de 

normas, e tudo estará resolvido. 

Mas se a Igreja decide aceitar os valores culturais como padrão para resolver 

seus problemas éticos e teológicos, entra num beco sem saída. E por quê? Porque 

as normas de condutas culturais, os valores, são tão variáveis que trazem 

dificuldade até mesmo para se descrever, como declara Ralph Linton (1945, p. 55): 

“a variabilidade das condutas constantes duma cultura real apresenta um sério 

problema, mesmo quando no nível de mera descrição.” É impossível descrever 

todas as formas de condutas que, juntas, constituem uma cultura. Logo, é 

impossível escolher no meio de tantas variedades de conduta um padrão que sirva 

de modelo, mesmo em áreas restritas. 

Mesmo entre os valores culturais, ainda que se escolha um modelo entre os 

muitos, haverá dificuldade. Há no mundo da Filosofia muitas classificações de 

valores. Há a classificação de Rickert, de Hessen, de Scheler, de Agatti, de White, 

de Spranger, de Goldberg, etc. 
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Segundo Rickert (1977, p. 59), por exemplo, os valores se classificam em 

lógicos, éticos, estéticos, místicos, eróticos e religiosos. 

Suponha-se que se resolvesse aceitar os valores de Rickert como padrão 

para questões éticas ou teológicas do evangelho; qual seria, então, o procedimento 

a seguir? Suponha-se que Deuteronômio 22:5 fosse avaliado nesta classificação de 

Rickert; avaliar-se-ia o texto em cada um destes valores ou apenas em um dos seis 

isoladamente? Suponha-se que se preferisse avalia-lo em cada um dos seis, qual 

seria o resultado? Ajustar-se-ia lógica com mística? Ética com estética? Valores 

eróticos com religiosos? Não resultaria num conflito de valores? Suponha-se, porém, 

que se resolvesse avaliar o texto só por um destes valores. Qual deles se haveria de 

escolher: os lógicos, os éticos ou os religiosos? E se o escolhido fosse o religioso, 

ajustar-se-iam os valores religiosos de Rickert com os da Bíblia? Logo se conclui 

que não seria tão fácil avaliar um princípio bíblico pelos valores filosóficos e 

antropológicos. 

Mudanças Culturais. Aqui está o maior problema para a religião em termos de 

ajustamento de princípios e cultura. Se se prefere padronizar os princípios éticos e 

teológicos pelos valores culturais, certamente há de se cair num grande precipício, 

pois os valores culturais estão sempre mudando. Referindo-se a estas mudanças 

culturais, Eugene Nida declarou o seguinte: 

 
As mudanças tendem a ser mais numerosas no ponto focal da cultura. Em 
nossa própria cultura tecnológica ocorrem constantemente. Mas as 
mudanças políticas e religiosas são olhadas com grande suspeita. Aquelas 
mínimas características que mudam na cultura são as únicas implícitas 
fases da vida as quais o povo toma por herança ou transmissão de 
propriedade (NIDA, 1979, p. 232). 

  

Pois, se a cultura está em constante mudança, que se há de fazer com o 

evangelho? Que se há de fazer com a lei de Deus, eterna e imutável? Que se há de 

fazer com os Seus princípios morais universais? Mudar também? Seguir a ética 

situacional, onde matar, roubar e adulterar são pecados apenas em certas 

circunstâncias e não em outras? Onde se vai parar finalmente? 

Ora, é reconhecido que a própria sociedade procura sustentar a sua herança 

cultural; como não há de sustentar a religião os seus princípios? Eugene Nida (1979, 

p. 232) diz que numa sociedade em rápida mudança cultural, nem tudo muda com a 

mesma pressa. Exemplo: a televisão foi aceita relativamente em pouco tempo, em 

todos os grupos sociais, mas o uso de contraceptivos, até hoje, encontra resistência 
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em muitos grupos étnicos e religiosos. Pois, se algumas sociedades podem resistir à 

fúria das mudanças culturais, por que não pode o evangelho por princípios muito 

mais elevados? E se a Igreja é incapaz de romper com a fúria das mudanças 

culturais, suas variedades, ambientes, etc., perderá as rédeas de suas crenças, 

colhendo, como resultado, a mesma apostasia dos cristãos do III e IV século. 

Condicionamento Cultural. Aqui dizem os Antropólogos que o homem vive 

condicionado à cultura, e que, por força da mesma, a humanidade sofre o processo 

de ‘ex-naturalização’, sacrificando-lhe a liberdade, a longevidade, o conhecimento, 

etc. Eis outra área de conflito para o evangelho. Os princípios divinos não podem 

estar condicionados à cultura. Isto seria bitolar a Bíblia aos costumes e conceitos 

humanos. Vasconne diz que a cultura cega: 

 

O condicionamento cultural como vimos anteriormente, em todos os seus 
aspectos, normas, costumes, leis, técnicas, teorias, crenças religiosas, 
teologias, veda totalmente os olhos do indivíduo. […] Até mesmo os mais 
argutos estudiosos se perderam na cultura ex-natural (VASCONNE, 1977, 
p. 290, 293). 

  

Ora, se a instituição Religiosa, ou Igreja, como se prefira dizer, não tem 

autoridade para manter seus princípios acima das exigências culturais, 

condicionando-se às suas imposições, para que vale então a Bíblia, a qual se 

considera como única regra de fé e prática do cristão? Qual é a utilidade do 

evangelho, neste caso? Portanto, não há lógica nesta objeção de que um princípio 

ético bíblico esteja condicionado à cultura. Isto seria rejeitar a Bíblia como regra de 

fé e prática. 

Ética Cultural. Então, surge agora outro problema. Para solucionar as 

dificuldades todas, basta que se harmonize a ética bíblica com a ética cultural e 

estará tudo resolvido. Mas, que é ética cultural? É preciso defini-la para que saiba se 

há condições de ajustamentos com a ética da Bíblia; do contrário, pode-se cair em 

mais outra situação complicada. Observe-se o conceito de James Hastings acerca 

de ética e moral na declaração abaixo: 

 
As normas da razão são as leis morais. Este tipo de teoria era prevalecente 
no primeiro período da ética moderna, e representava a tentativa para 
colocar as bases morais dependentes das bases racionais. […] O termo 
‘senso moral’ é praticamente equivalente à consciência, e divide o campo 
da ética com tais princípios como retidão e obrigação, felicidade e saúde 
social (HASTINGS, 1922, p. 833, 834, 836). 
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Nesta declaração, verifica-se que, no primeiro período da história da ética 

moderna, enfatizava-se que as leis morais dependiam da razão humana, da 

consciência. Pode-se confiar na razão? Pode-se confiar na consciência humana? A 

Bíblia diz que não. “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e 

desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?” (Jr 17:9). Ademais, afirma George 

Shankel (1967, p. 24) que “o homem é uma criatura moral com uma escala de 

valores morais e religiosos altamente diversificados.” 

Como se pode fazer um casamento da ética bíblica com a ética cultural, 

diante desta situação tão diversificada da razão humana? Se a norma for a 

consciência humana, os conceitos da modéstia e pudor vão variar muitos. Falando 

de modéstia, por exemplo, na questão do vestuário, se o critério a seguir vai ser 

ética cultural, então a situação fica muito complicada por causa das constantes 

mudanças de valores. Veja-se esta declaração da Enciclopédia Britânica acerca da 

modéstia no vestuário. 

 
Os modernos antropologistas têm explorado a antiga ideia sustentada pelos 
ocidentais que o uso de roupas tem se originado somente num impulso de 
modéstia. Realmente, noções de modéstia variam largamente sobre o 
tempo e o lugar, o que é difícil para observá-las como algumas coisas mais 
que arbitrárias convenções. […] As vestes das mulheres, em geral, têm 
seguido o princípio da sedução. Para a mentalidade moderna, o uso das 
roupas tem um significado eróticos; a mentalidade primitiva pensava 
justamente o contrário. Um psicólogo de vestuário, John Flugel, tem 
procurado explicar as constantes mudanças do estilo feminino pelo que ele 
chama a zona erogênea de mudança. Segundo a sua teoria, todo o corpo 
feminino (em contraposição ao masculino) é erotizado (ENCICLOPÉDIA 
BRITÂNICA, 1972, p. 676). 

  

Aí está o padrão que rege a ética cultural em questão de vestuário. Pode-se 

harmonizar os princípios bíblicos com estes? E continua a mesma enciclopédia a 

conceituar a ética cultural: 

 

O orgulho da vida (o princípio hierárquico) e a concupiscência dos olhos (o 
princípio da sedução), com o princípio da utilidade como contrapeso, 
regulam todo o sentido do estilo. As vestes dos homens, em geral, são 
governadas pelo princípio hierárquico, ligeiramente modificada pela 
utilidade; as roupas das mulheres são governadas pelo princípio da 
sedução, levemente modificadas pela utilidade (BARSA, 1972, p. 676)  

  

Aqui está claro o conflito entre a Bíblia e a ética cultural. Em matéria de 

vestuário, a Bíblia não trabalha com este princípio erótico e sedutor; pelo contrário, 

apela à santidade, pureza e enobrecimento do caráter (I Tm. 2:9-10; I S. Pd. 3:3-3). 
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Baseada nesta padronização erótica e sedutora, as modas de vestuários vão se 

modificando. A Enciclopédia Americana (1964, p. 39) declara que “as roupas das 

mulheres, diferentemente das dos homens, estão sempre mudando.” 

É neste contexto que entra a questão da imitação nos meios culturais. 

Gadamer e Vogler (1977, p. 51), referindo-se a isto, afirmam que “o desejo para 

imitar é um meio único para colocar a transmissão, aos descendentes, das 

capacidades adquiridas pelos adultos durante a vida, ao lado da herança das 

informações genéticas.” É nisto que consiste a disposição natural para a criação de 

uma tradição cultural. A imitação é uma arma de dois gumes. Quando visa conservar 

os bons costumes, é benéfica; quando corrompe, é maléfica. Desta maneira, 

padronizar a ética bíblica pela cultural compromete demais a autoridades da Bíblia. 

Status dos Sexos na Antropologia. Num capítulo anterior deste trabalho, foi 

mencionado o ‘status’ distintivo entre homem e mulher na sociedade dos tempos 

deuteronômicos, onde as diferenças eram vistas mesmo nas atividades diárias, 

através do arco e da flecha como propriedade do homem e os fusos e a roca da 

mulher. 

Com todas as mudanças culturais, a antropologia moderna ainda defende 

este status distintivo. “Parece que a divisão de atribuição de ‘status’ relativamente ao 

sexo, é básica em todos os sistemas sociais. Todas as sociedades prescrevem aos 

homens e às mulheres atitudes e atividades diferentes” (LINTON, 1971, p. 131). 

As distinções e peculiaridades não eram fronteiras só dos tempos 

deuteronômicos, hoje também são, apesar de toda onda de mistura e unificação dos 

sexos. Goldthorpe declara o seguinte: 

 
Em todas as sociedades, existem instituições que explicam a diferença 
entra homens e mulheres, na medida em que regulam as condições em que 
se acasalam e se reproduzem, a escolha do parceiro conjugal e a divisão de 
trabalho entre eles; chamamos de ‘casamento’ de um modo geral, a essas 
instituições (GOLDTHORPE, 1977, p. 85). 

 
 

A antropologia desconhece, como um todo, o problema das misturas sexuais, 

com suas constantes lutas pelo unissexualismo ou assexualismo. Eis o que diz José 

Ortega  Y Gasset (1962, p. 320, 321) das duas sexualidades: 

 

Masculinidade e feminilidade, juventude e senectude, são duas parelhas de 
potências antagônicas. Cada uma destas potências significa a mobilização 
da vida toda em um sentido divergente do que possui sua contrária. Vêm a 
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ser como estilos diversos de viver (ORTEGA Y GASSET, 1962, p. 320, 
321). 

  

Não justifica, portanto, mesmo na cultura moderna, o desrespeito às fronteiras 

e peculiaridades de cada sexo, pois, de acordo com Herskovits (1964, p. 44), “como 

acontece com todos os fenômenos culturais, a variação em sua expressão não tem 

fim. Porém, onde quer que se usem roupas, os sexos se diferenciam na forma de 

trajar.” 

Portanto, pelas inferências antropológicas, não há motivo para nenhum 

abandono aos princípios da Bíblia. Mesmo a recomendação deuteronômica para 

manter a distinção dos sexos através dos vestuários pode se impor no contexto 

cultural moderno. 

 

8.2 Inferências psicológicas 

 

Resta agora um breve contato com a Psicologia. Esta ciência sofreu 

tremendas modificações depois dos escritos de Freud, com muitas distorções e 

aberturas para a imoralidade e perversões sexuais. Mas há muita coisa boa na 

Psicologia que se ajusta com a posição bíblica. 

Sexo e Caráter. É princípio bíblico que Deus criou a sexualidade para a 

santidade. Toda perversão é obra satânica. A inclinação sexual desordenada afeta o 

caráter e desfigura a imagem de Deus. Eis aqui o que afirma Carrington: 

 

Sexo não é uma parte isolada da personalidade humana, mas antes uma 
energia vital infundindo todas as partes de nossa personalidade e uma das 
maneiras na qual nós expressamos nosso caráter e nossa atitude para a 
vida, para o povo e para Deus (CARRINGTON, 1957, p. 277). 

 

Segue-se que o travestismo, o homossexualismo, bem como todas as 

variantes sexuais, são atos desordenados que mancham o caráter dos que se 

entregam a tais hábitos. 

Sexo e Princípios.  Os princípios foram instituídos por Deus para felicidade do 

homem. Os cananitas se consumiram com sua desordenada vida moral; os 

antediluvianos foram exterminados porque comiam, bebiam e se davam em 

casamento (Mat. 2:38). 
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O pecado é um ato desordenado. Toda violação de princípios acarreta sobre 

o transgressor sérias consequências. David Duffie (1968, p. 48), em seu livro 

Psicologia e a Religião Cristã, declara que “não há nada errado com os princípios. 

Eles são os mais altamente concebíveis. Eles nos contam o que é requerido do 

homem.” 

Grandes Psicólogos têm defendido a ideia de que a religião tem prejudicado a 

humanidade com as suas regras e normas. Mas há também os que reconhecem que 

as normas, os mandamentos são a segurança do próprio ser humano. Jacques 

Maritain, em seu livro A Filosofia Moral, expressa o seguinte pensamento: 

 

Existe uma lei verdadeira; a reta razão espalhada por todas os seres, 
sempre de acordo consigo mesma, imperecível que nos determina 
imperiosamente a cumprir com os nossos deveres funcionais, impedindo-
nos a fraude e dela nos afastando. O homem honesto nunca se fecha aos 
seus mandamentos e às suas proibições, que entretanto, nenhuma ação 
tem sobre os perversos (MARITAIN, 1973, p. 82, 83). 

  

É fato reconhecido pela Filosofia e pela própria Psicologia que o homem 

precisa dos princípios para sua própria felicidade. 

Portanto, pelas inferências psicológicas não há razões para negligência às 

normas éticas da Palavra de Deus. Pois, quais foram os resultados da frouxidão e 

liberdade de princípios que a ideologia freudiana trouxe para o mundo, senão igual 

depravação àquela em que viveram os pagãos dos tempos deuteronômicos? 

 

8.3 Fronteiras universais de Deus 

 

Aqui chega-se ao último tópico deste capítulo, onde será analisado o 

confronto final entre princípios de Deus e ideologias de Satanás. 

Fronteiras dos Sexos. A distinção dos sexos é um princípio universal e 

permanente de Deus para este mundo: “homem e mulher os criou” (Gên. 1:27). Este 

princípio jamais foi alterado deste a criação até hoje pela autoridade da Palavra de 

Deus. Sabe-se, porém, que Satanás se opôs, desde o começo da história da 

humanidade, a esta instituição divina, levando os pagãos antediluvianos, sodomitas 

e cananitas a violarem a ordem natural dos sexos. Ele instigou os antigos habitantes 

deste mundo a se tornarem desordenados em seus atos sexuais com a prática do 

travestismo, homossexualismo e prostituição. Uma ordem antinatural foi introduzida 
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na história dos pagãos. Trocas simuladas de vestuários apareceram entre os 

cananitas para fins imorais, invertendo a sexualidade dos seres humanos para fins 

imorais, invertendo a sexualidade dos seres humanos e pervertendo o plano original 

de Deus para com a sexualidade. Esta ideologia satânica está sacudindo o mundo 

hoje. O povo de Deus tem a obrigação moral e espiritual de primar por esta distinção 

sexual: 

 

É uma profunda injúria para ambos os sexos obliterar esta distinção feita 
pela Providência. Tudo que tende a fazer o sexo masculino afeminar-se e o 
sexo feminino masculinizar-se, é uma injúria para ambos. A tendência dos 
tempos é nesta direção; mulheres estão sendo introduzidas pela força das 
competições com os homens a tornarem-se semelhantes aos homens. Se a 
Providência tem feito um sexo diferente do outro, então é inútil obliterarmos 
esta distinção por uma manipulação de nossa parte (ALEZANDER, 1977, p. 
361, 362) 

 

Deuteronômio 22:5 contém um princípio universal de Deus – a fronteira dos 

sexos nas aparências, gestos, palavras, peculiaridades. 

Na atualidade há três tendências muito acentuadas na sociedade quanto à 

perversão da sexualidade: a tendência da inversão dos sexos, do qual participa 

homossexualismo, lesbianismo, bissexualismo, etc.; a tendência de transexualismo 

e unissexualismo, das quais participam os travestis e os que querem ser o sexo 

oposto; e, finalmente, o assexualismo, que é outra obra de Satanás no sentido de 

eliminar o sexo. 

Acerca do assexualismo que é o menos destacado dos três, diz Fritz Leist 

(1970, p. 65) o seguinte: “Não longe da inseminação artificial. Quanto mais a 

humanidade caminha neste sentido, neutralizando o homem, tanto mais se 

conseguirá a meta almejada: o homem assexual. E o nivelamento, a planificação 

total e eliminação do sexo.” 

Acerca do homossexualismo, já foi demonstrado claramente em capítulos 

anteriores a total desaprovação da Bíblia, dos comentaristas, da Antropologia e, 

naturalmente, da Igreja também. 

Acerca do travestismo e unissexualismo, todavia, necessário se faz neste 

tópico final do capítulo reafirmar a clara distinção que deve haver, não só no 

contexto da cultura moderna, mas da própria Igreja. Declara Horne P. Silva: 

 

Ensina-nos ainda o Gênesis que Deus taxativamente fez o homem e a 
mulher. Um não deveria desejar ser outro mas aceitar a sua sexualidade 
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como Deus deu. Isto significa que a pessoa não deve transcender sua 
sexualidade e tornar-se um ser unissexual ou assexual. Sempre foi a 
intenção de Deus que existissem macho e fêmea (SILVA, 1983, p. 5). 

 

Segue-se que a ordem divina da criação vem sendo fortemente atacada por 

uma tendência de inversão e similaridades. Ellen G. White, falando a esse respeito, 

diz o seguinte: 

 

Há uma tendência crescente para tornar a mulher o mais possível 
semelhante ao homem no traje e nos aspectos, fazendo seus vestuários 
muito semelhantes ao dos homens. Mas Deus chama isso de abominação 
(WHITE, 1948, p. 21). 

  

Portanto, há um sério problema na semelhança dos vestuários hoje. O 

travestismo não existe apenas naquele declarado que se mostra publicamente em 

vestes do sexo oposto. A ideologia satânica vai sombreando também as 

semelhanças entre os dois vestuários dos sexos hoje, através da onda de 

unissexualismo. Assim, o problema hoje está na subtileza das semelhanças com 

objetivos de unificação. Ellen G. White continua declarando o seguinte: 

  

Há ainda outra moda de vestido que é adotada por uma classe de pessoas 
chamadas reformadores do vestuário. Imitam o sexo oposto o mais 
possível. Usam casquete, calça, colete, casaco e bota. Nessa moda de 
vestuário foi invertida a ordem de Deus e desrespeitadas suas direções 
especiais. Deut. 22:5: “A mulher não usará roupa de homem, nem o homem 
veste peculiar à mulher; porque qualquer que faz tais coisas é abominação 
ao Senhor teu Deus.” Esta moda de vestuário Deus não deseja que seu 
povo adote… As proibições de Deus são consideradas levianamente por 
todos os que advogam a remoção da diferença do vestuário entre homens e 
mulheres (WHITE, 1967, p. 477, 478). 

 

Está convencionado pela cultura moderna, especialmente no mundo 

ocidental, que calça comprida é o estilo indumentário masculino e saia, o estilo 

feminino. 

O estilo da calça comprida para o homem originou-se entre os bárbaros do 

Norte e Oeste da Europa. Com o declínio do Império Romano nos V e VI séculos, as 

particularidades ou feições culturais bárbaras e romanas se misturaram, 

transformando a túnica em calças, enquanto as mulheres modificaram-nas para um 

estilo mais modernizado, porém sempre na semelhança de saias (THE 

ENCYCLOPEDIA AMERICANA, 1964, p. 328, 329). 
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Hoje está convencionado em todas as sociedades estas distinções 

indumentárias – calça comprida e saia, exceto, talvez, no mundo árabe e 

adjacências. 

Pois, se esta é a distinção convencional entre os sexos, nisto deve estar a 

implicação do texto deuteronômico. Deuteronômio 22:5 não se refere a calça 

comprida e saia, não foi escrito tendo em vista estas indumentárias modernas, mas 

os princípios contidos no texto têm sua aplicação indireta a este tipo de 

indumentária. É violação da distinção dos sexos a mulher usar uma calça comprida, 

pois este estilo é uma peculiaridade masculina. É nisto que consiste o princípio 

deuteronômico, do qual Ellen G. White fez aplicação na citação da página anterior. 

Assim como no mundo oriental se deveria respeitar aquelas características 

peculiares de cada sexo, assim devem hoje também os cristãos seguir o mesmo 

princípio de conduta. Mesmo na contextura cultural da sociedade moderna nada 

deveria levar o povo de Deus a violar esta ordem divina, pois, como falou H. Cunliffe 

(1960, p. 157), “o reconhecimento das diferenças relativas aos sexos dentro da sua 

unidade comum quanto às pessoas, é uma boa tradição.” 

O problema agora é que Satanás está dando seus últimos retoques na 

ideologia da inversão e perversão das sexualidades por meio de experiências 

sexuais antinaturais, pelas aparências e pelas misturas dos sexos, mesmo através 

dos vestuários. Isto está acontecendo em todos os sistemas sociais e culturais do 

mundo, de forma que a mesma guerra deuteronômica está se repetindo hoje entre o 

Israel espiritual e o mundano; entre a santidade e a perversidade; entre a ordem 

natural de Deus no homem e a sua desfiguração; entre deter as paixões carnais pela 

influência da graça de Cristo e estimulá-las pelo erotismo. 

A Enciclopédia Britânica (1972, p. 676) menciona que há dois princípios que 

regem os vestuários na sociedade moderna: o princípio hierárquico e o princípio da 

sedução. No primeiro predomina o orgulho e no segundo, a concupiscência. Tanto 

um como o outro usam um terceiro princípio como contrapeso, o da utilidade. O 

homem se inclina mais para o orgulho e a mulher para a sedução ou 

concupiscência. Quem pode negar que por trás disto tudo não está em ação a 

ideologia de Satanás? Não é ele o pervertedor de todo bem? não é sua obra levar 

os seres humanos ao orgulho e concupiscência? Diz ainda a Enciclopédia citada, à 

mesma página, que “para a mentalidade moderna, o uso das roupas tem um 

significado erótico.” Isto levou o psicólogo John Flugel, estudioso do assunto, a 
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estabelecer a teoria da zona erogêna de mudança, segundo a qual todo o corpo 

feminino é erotizado. 

O uso da calça comprida pelo sexo feminino não fugiu deste princípio sedutor 

e erotizante. A silhueta feminina é apresentada nesta moda em todos os seus 

detalhes, ‘erotizando’ o sexo oposto e violando a distinção bíblica entre os sexos. 

Ellen G. White (1967, p. 477) é bem clara neste sentido quando aplica Deuteronômio 

22:5 a um estilo de vestuário feminino que surgiu em seu tempo, cujo estilo imitava o 

sexo oposto. Ela diz: “Nessa moda de vestuário foi invertida a ordem de Deus, e 

desrespeitadas suas direções especiais. Deut. 22:5… Esta moda de vestuários, 

Deus não deseja que seu povo adote.” 

Os advogados desta moderna onda da ‘calça comprida’ geralmente apelam 

para o princípio da utilidade. Mas ninguém se esqueça disto. A utilidade é apenas o 

contrapeso de Satanás para conseguir a implantação dos seus ideais. Todavia, por 

trás da utilidade está a violação do princípio divino da distinção dos sexos. A 

utilidade é importante, mas o princípio teológico de Deus está acima de tudo, pois é 

isto que faz a diferença no conflito entre as duas forças. “Deus determinou que 

houvesse plena distinção entre o vestuário do homem e da mulher, e considera essa 

questão de suficiente importância para dar explícita orientação a esse respeito…” 

(WHITE, 1962, p. 427). 

Para certas circunstâncias, tais como subir numa árvore, escalar uma 

montanha, andar a cavalo, subir ao telhado, limpar a vidraça, etc., pode se justificar 

o uso de uma calça comprida, folgada, pela mulher entre o povo de Deus. Mas não 

se justifica o uso desta indumentária vulgarmente, colada ao corpo, dentro do 

espírito da época, erotizando e violando o princípio divino. 

Se no contexto cultural de hoje, a roupa do homem seguisse o estilo de saias, 

então estaria muito bem a calça para a mulher. Todavia, assim como fere a distinção 

ver um homem vestido de saia, como acontece com os travestis, fere também ver a 

mulher vestida de calça comprida. 

Vale ressaltar também que a inversão e a mistura satânica não estão 

somente na calça comprida e saia, mas em todas as modas “unissex”. A ideologia 

opositora ao princípio divino visa desorganizar toda a ordem natural estabelecida por 

Deu na criação, nos vestuários, na sexualidade, nos gestos, nas palavras e nas 

aparências. Assim o homem quer parecer mulher no estilo dos cabelos, nas vestes, 

nas aparências, etc.; do mesmo modo a mulher procura assemelhar-se ao homem 
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nas roupas, no corte dos cabelos, nas atitudes, nas aparências, etc. Vive-se hoje na 

onda do unissexualismo. 

Finalizando este capítulo, verifica-se, em resumo, que o mesmo conflito ético 

e teológico dos tempos deuteronômicos, entre Deus e Baal, está em ação. Duas 

ideologias em conflito: princípios divinos e princípio satânicos, que se chocam nesta 

guerra final. O povo de Deus, como o Israel espiritual, que quiser receber em sua 

testa o selo de Deus vivo, não deve misturar-se com a ideologia oposta. Só há dois 

partidos para a humanidade. Violar Deuteronômio 22:5 é posicionar-se com Satanás 

e aceitar a sua ideologia. Permanecer em obediência à ordem bíblica é colocar-se 

ao lado de Deus. 
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9 Conclusão 

 

No contexto histórico deuteronômico, apresentado no capítulo dois deste 

trabalho, destacam-se os seguintes aspectos: 

Dois Povos Distintos. De um lado estavam os israelitas, povo peculiar de 

Deus, nação santa; do outro lado, os cananitas, povo impenitente, viciado e 

corrompido em seus costumes morais. 

Dois Cultos Distintos. O culto de Jeová santificando, restaurando e redimindo; 

o culto de Baal corrompendo, degenerando e destruindo. 

Dos Modos de Vida Distintos. Moralidade estava em conflito com imoralidade. 

Israel, um exemplo ético para um mundo pagão, contra Canaã, uma putrefação 

moral que se desintegrava nas orgias da sexualidade desordenada. 

Duas Ideologia Distintas. Redenção estava em conflito com destruição. O 

fundamento do culto de Jeová era a redenção da humanidade, a restauração da 

imagem de Deus no homem; a base do sistema cultual cananita era a destruição do 

ser humano, a desfiguração da imagem de Deus através dos vícios, das orgias, da 

prostituição, da homossexualidade e do travestismo. 

Dentro destes aspectos, Deuteronômio 22:5 tem implicações morais e 

cúlticas. Aponta ao respeito pela imagem de Deus (homem e mulher - Gên 1:27) 

através da conduta e apresenta a distinção entre Jeová, o Deus verdadeiro, e Baal, 

Astarte, Anate, etc., os deuses falsos da humanidade ímpia. 

No conflito teológico apresentado no capítulo terceiro deste trabalho, 

destacam-se os seguintes aspectos:  

Um Dualismo Cósmico. Satanás é o opositor de Deus, invertendo todas as 

ordens divinas, todas as obras de Deus. Deus cria, Satanás destrói; Deus salva, 

Satanás condena; Deus organiza, Satanás desorganiza; Deus santifica os sexos, 

Satanás anarquiza; Deus faz, Satanás desfaz. 

Uma Guerra Ideológica Entre o Povo de Deus e o Povo Ímpio. Povo de Deus 

comprometido com a santidade do matrimônio, com a distinção dos sexos, com a 

dignidade do homem e da mulher e com o respeito pelos vestuários e peculiaridades 

de ambos os sexos; povo ímpio comprometido com a prostituição, com o 

homossexualismo, com o travestismo e com todas as demais perversões da 

sexualidade. 
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Um Caráter Firme, Contra Uma Influência Satânica. Israel precisava ter 

firmeza de caráter e inteira confiança em Deus para resistir à influência poderosa, 

atraente, sutil e enganadora da ideologia satânica que se escondia no culto orgíaco 

cananita. 

Um Princípio Universal e Inviolável de Deus. Este é o auge do conflito 

deuteronômico: a autoridade de Deus na criação. Na ordem divina, homem e mulher 

são distintos e inconfundíveis, mas o opositor de Deus, sendo a raça humana 

pecadora, procura derrubar a autoridade do Soberano Criador, invertendo a ordem 

natural dos sexos, misturando, desorganizando e anarquizando tudo. 

Dentro destes aspectos, Deuteronômio 22:5 implica em algo mais sério do 

que simplesmente uma questão ética. Violar esta recomendação divina significava 

naquele tempo, e significa hoje, posicionar-se ao lado de Deus ou ao lado de 

Satanás. 

No estudo do contexto cultural deuteronômico, desenvolvido no quarto 

capítulo, destacam-se os seguintes aspectos: 

Cultura Oriental. O ambiente cultural da época deuteronômica era bastante 

desenvolvido na agricultura, na pecuária, nas artes e na literatura, tendo sido ali 

onde se desenvolveu o primeiro alfabeto, quanto se conhece até agora. 

Indumentária. Para muitos parece confuso o estilo indumentário da época, 

entre ambos os sexos, havendo até objeções quanto à aplicação da ordem bíblica 

em termos às suas semelhanças. 

Diferenças. Todavia, apesar das semelhanças, havia claras distinções, tão 

claras quanto a realidade das simuladas trocas de vestuários entre os sexos no culto 

cananita. Quanto à questão das barbas longas nos homens, acerca das quais Adam 

Clark afirma que não haveria possiblidades de confusão, havia também simulações 

por parte das mulheres através do uso de barbas postiças. Ademais, não justificaria 

a proibição divina da inversão de roupas por parte de ambos os sexos e 

especialmente do homem para a mulher quando diz: “Nem o homem usará roupas 

de mulher” (Deut. 22:5), se tudo fosse realmente igual. 

Prendas e Ornamentos. Além disto – túnicas, mantos e cintos, turbantes e 

véus – havia as prendas e ornamentos peculiarmente femininos e os artigos e 

ornamentos caracteristicamente masculinos. 
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O texto bíblico em estudo realmente tratava da distinção dos vestuários entre 

ambos os sexos, bem como de suas peculiaridades, cujas fronteiras deveriam ser 

respeitadas entre o povo de Deus, já que não o era entre os cananitas. 

No capítulo quinto, onde foi levado a efeito uma breve análise e exegese 

textual, destacam-se os seguintes aspectos: 

Diferentes Versões. As diferentes versões do texto se harmonizam como um 

todo para declarar o mesmo princípio – a distinção entre os sexos, tanto nos 

vestuários, como nas demais peculiaridades de ambos. 

Keli Geber. As palavras hebraicas ‘Keli’ e ‘Geber‘, longe de destruírem a 

aplicação ética e teológica do texto, servem para focalizar com mais precisão as 

distinções entre ambos os sexos, demonstrando que tanto homem como mulher 

devem respeitar-se mutuamente através das roupas, dos símbolos da masculinidade 

e feminilidade, dos aspectos, dos artigos, das prendas e de qualquer coisa que 

venha a violar este princípio pela imitação do sexo oposto. 

No sexto capítulo, onde é apresentado o consenso deuteronômico com o 

travestismo, destacam-se os seguintes pontos salientes: 

Definição de Travestismo. Travestismo é o prazer sexual proporcionado pelo 

vestuário do sexo oposto, indício de homossexualismo. Está relacionado com todas 

as demais anomalias sexuais, tais como fetichismo, androginismo, 

homossexualismo, transexualismo, bissexualismo e demais perversões sexuais. 

Inversão da Ordem Natural. Todas estas perversões têm o mesmo ponto em 

comum – a inversão da ordem natural da criação e, portanto, uma violação do 

princípio divino “homem e mulher” (Gn. 1:27). 

Deuteronômio 22:5 fala diretamente contra o travestismo cananita e previne o 

povo de Deus contra o uso de tais costumes, não só naquela época, mas em todos 

os tempos enquanto existir sexualidades e perversões sexuais. 

O capítulo sétimo apresenta as implicações morais e teológicas do 

travestismo. Aqui se destacam os seguintes aspectos: 

Implicações Morais. O travestismo viola a distinção dos sexos, viola a 

dignidade do homem e da mulher e viola a lei de Deus. Há uma inversão e mistura 

lasciva, erótica e anarquizada das duas sexualidades, perturbando a ordem natural 

das coisas, a modéstia e o pudor. 

Implicações Teológicas.  No campo teológico, o travestismo e todas as 

demais alterações sexuais destroem a ordem natural da criação, o propósito divino 
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para com as sexualidades e a imagem de Deus no homem. Homem e mulher são 

confundidos pelas aparências, a santidade do matrimônio se extingue, anarquizando 

a instituição da família e destruindo a comunhão interpessoal-heterossexual. 

Também a perpetuação da semente humana é desvirtuada e distorcida. E, 

completando o quadro, vem a desfiguração da imagem de Deus pela degradação 

moral e desmoralização de ambos os sexos. 

Deuteronômio 22:5 envolve declaradamente o problema do travestismo com 

implicações morais e teológicas. 

Finalmente, no capítulo oitavo, onde se estuda a aplicação do texto 

deuteronômico à cultura moderna, observam-se os destaques nos seguintes 

aspectos: 

Interferências Antropológicas. Pela Antropologia Cultural não há razões que 

justifiquem a violação dos princípios éticos e teológicas de Deuteronômio 22:5 pelos 

seguintes motivos: 

1. Porque há muitas variedades culturais, mas a autoridade da Bíblia está 

acima das estruturas culturais da sociedade. 

2. Porque há muitos ambientes culturais, mas a própria antropologia 

reconhece que os ambientes também sofrem poluição e não são eles os 

únicos que determinam o grau de cultura de um povo. 

3. Porque há muitos valores culturais, mas os valores da Bíblia é que devem 

se impor sobre os valores culturas e não a ordem inversa. 

4. Porque há muitas mudanças nos valores culturais, mas não é a Bíblia que 

deve se sujeitar às mudanças culturais e, sim, as mudanças que devem se 

ajustar aos princípios universais de Bíblia. Exemplo: Se roubar e adulterar 

eram princípios morais válidos na sociedade primitiva semita, continuam 

sendo hoje e o serão até o fim da história da humanidade. As mudanças 

culturais podem estabelecer uma nova modalidade tal como a ética 

situacional, mas isto não altera o valor universal e inalterável da Palavra 

de Deus. Fugir disto seria arriscar-se a uma apostasia, tal como aconteceu 

com a Igreja Cristã pelos III e IV séculos A.D. 

5. Porque há realmente um condicionamento do homem ao seu meio 

cultural, levando-o muitas vezes a um processo de ex-naturalização, mas 

a Bíblia não pode estar debaixo de tal sujeição, pois isto seria sacrificar a 

sua autoridade pelo condicionamento cultural. 
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6. Porque há realmente um princípio de ética cultural em todas as estruturas 

sociais, mas os seus valores nem sempre se harmonizam com os valores 

éticos da Palavra de Deus. Exemplo: O pecado de homicídio na Bíblia 

nem sempre tem o mesmo peso nos códigos penais; o divórcio na Bíblia 

nem sempre se ajusta com os valores da ética cultural; a modéstia de 

vestuários pela Bíblia nem sempre se pode dar o mesmo valor da 

modéstia pela ética cultural, de maneira que se a ética cultural vai se 

poluindo, não é justo que se faça a ética Bíblica poluir-se também para 

poder ajustar-se aos valores éticos culturais. 

Inferências Psicológicas. Pela Psicologia, também não se justifica 

condescendência com a violação aos princípios éticos do texto em estudo. Primeiro, 

porque a própria Psicologia reconhece que o comportamento sexual influi no próprio 

caráter da pessoa; portanto, a ética bíblica, longe de ser um mal para o homem, 

torna-se, pelo contrário, numa benção para a formação da sua personalidade. Então, 

os princípios deixam de ser a causa de alucinações humanas, como defendeu 

Freud, e passam a ser uma norma de vida sadia, equilibrada e racional, onde o 

homem deixa de ser um desordenado, viciado e desfigurado trapo humano. 

Fronteiras Universais de Deus. Neste aspecto, os princípios bíblicos são 

inalteráveis. A ordem natural da criação – “homem e mulher os criou” (Gên. 1:27) – 

permanece válida enquanto o mundo durar; assim, todo esforço para fazer o homem 

afeminar-se e a mulher masculinizar-se deve ser rejeitado pelo povo de Deus, 

porque isto não vem do Céu, mas é obra satânica. 

Também nesta questão entra em cena todo movimento moderno de 

emancipação da mulher e da união ou mistura dos sexos, através das modas 

‘unissex’ e demais movimentações nesta mesma estrada. Há por trás de todo este 

movimento uma força sobrenatural satânica que se levanta contra a autoridade de 

Deus, o que deve levar os cristãos a uma profunda reflexão. 

 O problema do uso de calça comprida pelo sexo feminino já bastante 

vulgarizado no mundo ocidental está envolvido na guerra dualística da fronteira dos 

sexos, não por causa da sua utilidade, mas por causa da sua imitação ao sexo 

oposto e, também, por causa da erotização do corpo feminino, atendendo, assim, ao 

princípio sedutor da concupiscência. 

Todos os demais esforços humanos para misturar e confundir os sexos, 

mesmo nos mais simples traços de aparência e imitações das peculiaridades, têm 
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comprometimentos leves e sutis com a ideologia satânica da inversão da ordem 

divina da criação. 

 

Ao encerrar esta pesquisa, o autor chega às seguintes conclusões: 

Primeira: Deuteronômio 22:5, pelo seu contexto histórico, implicava em 

princípios morais e cúlticos, separando duas ideologias distintas, dois cultos 

distintos, dois povos distintos e dois modos éticos distintos de vida, onde a 

autoridade de Jeová estava em conflito com a autoridade dos falsos deuses 

cananitas, tais como, Baal, Astarte, Anate, etc. 

Segunda: Deuteronômio 22:5, no aspecto teológico, implicava, e implica, num 

dualismo cósmico entre Deus, com Sua Teologia Redentora, e Satanás, com sua 

ideologia destruidora; nesta guerra ideológica, o povo de Deus se confronta com o 

povo do mundo em seus costumes, o que exige dos filhos de Deus firmeza de 

caráter, confiança em Deus e fidelidade para não ceder às sutis e poderosas 

influências da ideologia satânica. 

Terceira: Deuteronômio 22:5, analisado dentro do contexto cultural da época, 

estava em pleno acordo com a verdade da proibição ao uso de vestuários pelo sexo 

oposto, apesar do estilo da época ser muito semelhante. Havia claras distinções 

entre as roupas de ambos os sexos. 

Quarta: Deuteronômio 22:5 não se limitava apenas às trocas de vestuários 

pelo sexo oposto, mas ia além disto, proibindo a ambos os sexos o uso de roupas, 

dos símbolos da masculinidade e feminilidade, de artigos, de prendas, de 

ornamentos, de armas e de qualquer peculiaridade ou aparência que viesse a imitar 

o sexo oposto e confundir as distinções de ambos, conforme estabelecido na 

criação. 

Quinta: Deuteronômio 22:5 declaradamente proíbe qualquer 

comprometimento de Israel com o travestismo cananita e, neste aspecto ético, ainda 

tem implicações hoje com o mesmo princípio universal e eterno de Deus, 

protegendo além do pudor e da moralidade, a sagrada distinção dos sexos entre 

macho e fêmea. Assim, todas as perversões da sexualidade estão inclusas nesta 

proibição. 

Sexta: Deuteronômio 22:5, como princípio ético e teológico universal, não 

perdeu sua validade na cultura moderna, pois a ordem natural dos sexos 

estabelecida por Deus na criação ainda permanece. Por outro lado, a obra satânica 
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de inversão, mistura e confusão dos sexos agora é mais forte que nos tempos 

cananitas; a influência desta ideologia afeta todas as estruturas sociais e culturais, e 

há uma tendência de se perder os valores da Bíblia nessas mudanças culturais, mas 

o princípio bíblico divino está acima de todas as estruturas culturais e deve se impor; 

caso contrário a autoridade das Escrituras será reduzida a nada. 

Oitava: Finalmente, Deuteronômio 22:5 tem aplicações indiretas ao moderno 

uso de ‘calça comprida’ pelo sexo feminino. O texto não se refere a ‘calça comprida’ 

e ‘saia’, porque não foi escrito tendo em vista especificamente este tipo de 

indumentária em si, mas as implicações éticas e teológicas colocam este tipo de 

vestuário feminino moderno em declarado comprometimento com a ideologia da 

inversão das aparências, da confusão e mistura dos sexos na corrida pelo 

unissexualismo através da imitação ao sexo oposto. 

Portanto, é o desejo sincero do autor que cada filho de Deus seja 

conscientizado a respeito da posição que deve tomar, como israelita espiritual, neste 

conflito ideológico entre Cristo e Satanás, sabendo que, somente os que se colocam 

ao lado dos princípios eternos e universais de Jeová serão assinalados em suas 

testas com o selo do Deus vivo e classificados como servos de Deus (Apoc. 7:2-3) e 

estarão no monte Sião com o Cordeiro (Apoc. 14:1-3) para sempre. 

Que ninguém seja encontrado em oposição a Deus nesta batalha final por 

amor a suas opiniões pessoais e comprometimentos com quaisquer que sejam os 

laços ideológicos do inimigo. 

Jesus Cristo é o Jeová do Israel espiritual. Todas as feições dos crentes e 

todas as suas decisões devem estar centralizadas NELE, como se expressa Paulo: 

“Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim…” (Gál. 2:20). Amém. 
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