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Resumo: Este estudo pretende lançar um 
novo olhar sobre o texto mais influente a 
respeito de divórcio e novo casamento do 
Antigo Testamento: Deuteronômio 24:1-4. A 
importância desse trecho se deve ao alcance 
das suas implicações para a compreensão 
de versos neotestamentários sobre o casa-
mento e para a relação hermenêutica entre a 
legislação do AT e NT sobre a questão. Esta 
análise, ao contrário da maioria dos estudos 
anteriores, contempla os importantes aspec-
tos gramático-sintáticos e intertextuais da 
legislação presente no texto.

AbstRAct:  In this article the author provi-
des a careful study of what he considers the 
most influential text dealing with divorce and 
remarriage in the Old Testament: Deutero-
nomy 24:1-4. He finds this section to contain 
far-reaching implications for understanding 
NT passages on the subject and for properly 
recognizing the hermeneutical relationship 
between OT and NT divorce/remarriage le-
gislation. In this fresh look at Deut 24:1-41 he 
argues that the crucial grammatical-syntacti-
cal and intertextual features of the legislation 
have been largely overlooked in previous 
studies of the passage, and that these features 
provides keys for understanding the continui-
ty between the Testaments with regard to the 
subject of marriage and divorce.

IntRodução

O grande número de passagens do 
Antigo Testamento relacionadas aos 
problemas de divórcio e novo casamento 

inclui, no mínimo, seis diferentes expressões 
hebraicas para o contexto de divórcio, 
ocorrendo cerca de 27 vezes,¹ além de 
várias referências ao novo casamento.² 
Dentro das restrições de espaço desse 
artigo, limito-me à passagem mais influente 
que trata do divórcio e novo casamento, 
Deuteronômio 24:1-4. Descobri que esse 
trecho contém implicações de vasto 
alcance para a compreensão de versos do 
Novo Testamento sobre o assunto, e para 
se reconhecer adequadamente a relação 
hermenêutica entre a legislação do Antigo 
e do Novo Testamento, no que se refere 
à matéria que estamos discutindo. Nessa 
nova análise de Deuteronômio 24:1-4, 
demonstrarei quais importantes aspectos 
gramático-sintáticos e intertextuais da 
legislação têm sido, em grande parte, 
negligenciados em estudos anteriores 
desse texto. Além de mostrar que esses 
aspectos também provêem soluções para 
a compreensão da continuidade entre os 
Testamentos, com respeito ao assunto de 
casamento e divórcio. 

AmbIente hIstóRIco e contexto 
lIteRáRIo

O livro de Deuteronômio abrange o 
sermão de despedida de Moisés de Israel, 
apresentado cerca de 1410 a.C., nas 
fronteiras de Canaã, pouco antes da morte 
do grande líder e da entrada do povo na 
terra prometida. O discurso é moldado 
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na estrutura global de uma renovação da 
aliança, seguido do esquema essencial dos 
tratados internacionais suserania-vassalo 
existentes na época.³ 

Dentro dessa estrutura geral, o capítulo 
24 é parte das estipulações específicas 
da aliança, Deuteronômio 12-26 (ver 
Tabela 1). Um estudo profundo dessa 
seção do livro, por Stephen Kaufman, tem 
mostrado que todo o conjunto do material 
está organizado “com consumado talento 
literário“, como uma expansão e aplicação 
do decálogo de Deuteronômio 5. As diversas 
leis estão agrupadas dentro de unidades 
tópicas que seguem o conteúdo e seqüência 
dos correspondentes mandamentos do 
decálogo.4 Kaufman propõe uma estrutura 
identificada na Tabela 2.

O que é particularmente interessante 
para nosso estudo a esta altura, é que 
Deuteronômio 24:1- 4 não é colocado 
na seção da lei deuteronômica que trata 
do adultério, mas na parte que se refere 
ao furto. Esse fato deve ser conservado 
em mente ao buscarmos compreender o 
propósito fundamental da legislação. 

tRAdução

Deuteronômio 24:1- 4 diz o seguinte, 
com assinaladas divisões em versos:

Preâmbulo                                               Deuteronômio 1:1-5

Prólogo histórico                                 Deuteronômio 1:6-4:49

Estipulações gerais Deuteronômio 5-11

Estipulações específicas                        Deuteronômio 12-26

Bênçãos e maldições Deuteronômio 27-28

Testemunhas                                       Deuteronômio 30:15-20

Deposição do texto                          Deuteronômio 31:9, 24-26

Leitura pública                                     Deuteronômio 31:10-13

Demanda ou processo judical da aliança 
(contra vassalos rebeldes)

Deuteronômio 32

(1) Se um homem tomar uma mulher 
e se casar com ela, e se ela não for 
agradável aos seus olhos, por ter ele 
achado cousa indecente nela, e se ele 
lhe lavrar um termo de divórcio, e lho 
der na mão, e a despedir de casa; 

(2) e se ela, saindo da sua casa, for e se 
casar com outro homem;

(3) e se este a aborrecer, e lhe lavrar 
termo de divórcio, e lho der na mão, 
e a despedir da sua casa ou se este 
último homem, que a tomou para si por 
mulher, vier a morrer, 

(4) então, seu primeiro marido, que a 
despediu, não poderá tornar a desposá-
la para que seja sua mulher, depois que 
foi contaminada, pois é abominação 
perante o Senhor; assim, não farás 
pecar a terra que o senhor, teu Deus, 
te dá por herança.

FoRmA e estRutuRA lIteRáRIAs

Algumas traduções inglesas mais 
antigas dessa passagem (ex., KJV, ERV 
e ASV) estão equivocadas, porque fazem 
a real porção legislativa iniciar já como 
o verso 1b, “então que ele lhe lavre um 
termo de divórcio”. Se essa fosse a 
tradução correta, então nesse texto, Deus 

Tabela 1



divórcio e novo matrimônio no antigo testamento / 9

realmente estaria sancionando o divórcio. 
No entanto, uma compreensão diferente 
é agora reconhecida universalmente, 
baseada na forma ou gênero dessa lei e em 
sua estrutura gramatical hebraica. 

Nas porções legais do Pentateuco, 
encontramos dois importantes tipos 
literários de leis: apodíctico e casuístico 
(leis casuais ou de vereditos). No primeiro, 
há uma absoluta ordem ou proibição: 
“farás”  ou  “não farás”. No último, as leis 
casuais, há primeiro a pródose, descrição 
de condição ou condições, geralmente 
iniciada por palavras hebraicas melhor 
traduzidas por “se” ou “quando”. Isto é 
seguido pela apódose, ou real legislação, 
melhor indicada na tradução portuguesa 
pela palavra “então”. Em seguida à 
pródose ou à apódose, vem uma lei 
casual (bem como lei apodíctica), a qual, 
às vezes, tem uma ou mais cláusulas 
motivadoras que dão o fundamento 
lógico ou a justificativa para a lei. 

Deuteronômio 24:1-4 é uma lei casual 
que tem os três elementos descritos. Nos 
versos 1 a 3, encontramos a pródose com 
várias condições: as razões e o procedimento 
para o divórcio (v. 1), o novo casamento da 
mulher (v. 2), e o divórcio ou a morte do 
segundo marido (v. 3). Somente depois de 
descrever todas essas condições nos versos 
de 1 a 3, encontramos no início do verso 4 
a palavra hebraica l`o (“não”), indicando 
o começo da apódose ou real legislação. A 

única lei dessa passagem está no verso 4a, a 
qual proíbe o primeiro marido da mulher a 
tomá-la de volta para ser sua esposa sob as 
circunstâncias descritas nos versos 1 a 3. 

A inferência é clara: nessa passagem, 
Deus não está de forma alguma legislando 
ou mesmo sancionando o divórcio. De 
fato, todo o texto pode estar expressando 
tácita desaprovação, embora o divórcio seja 
tolerado e não punido. Isto se tornará mais 
evidente ao prosseguirmos.

Em seguida à pródose e apódose de 
Deuteronômio 24:1-4a, está a terceira grande 
parte da lei casual, as cláusulas motivadoras do 
verso 4b. Ela apresenta o múltiplo fundamento 
lógico para a proibição: o casamento com 
a mulher que foi “contaminada” seria uma 
“abominação” perante o Senhor, e o “pecado” 
não deveria ser trazido sobre a terra. Todos 
esses fundamentos demandam atenção, a 
fim de que seja compreendido o propósito 
da legislação. 

Trataremos de cada uma das três 
principais seções de Deuteronômio 24:1-4, 
uma após a outra. 

cIRcunstâncIAs de dIvóRcIo e novo 
cAsAmento: A PRódose (veRsos 1 A 3)

(a) razões Para o divórcio (v 1a)

Deuteronômio 24:1 descreve duas 
condições que levam o marido a “despedir” 

Mandamento                                           Passagem deuteronômica Descrição

1 - 2 12:1- 31 Adoração
3 13:1 - 14:27 Nome de Deus
4                        14:28 - 16:17 Sábado
5 16:18 - 18:22 Autoridade
6 19:1 - 22:8 Homicídio
7 22:9 - 23:19 Adultério
8 23:20 - 24:7 Furto
9 24:8 - 25:4 Acusações falsas
10 25:5-16 Cobiças

Tabela 2
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(heb. šlh) ou se divorciar de sua mulher. 
Primeira, “e se ela não for agradável [heb. 
hēn, aprovação ou afeição5] aos seus 
olhos”. A frase “achar/não achar favor aos 
olhos de alguém” (RSV) é uma expressão 
hebraica ordinária para “gostar/não gostar” 
ou “agradar/desagradar”. Descreve a 
situação subjetiva, o desagrado, desprazer 
do marido, ou falta de aprovação/afeição 
pela própria esposa.

Mas as razões para o divórcio não 
estão limitadas ao elemento subjetivo. 
Há também razões concretas para a 
desaprovação: “por ter ele achado 
cousa indecente [cerwat dābār] nela”. A 
expressão hebraica cerwat dābār pode ser 
traduzida literalmente como “nudez de 
uma coisa”. Porém, ao que ela se refere? 
Essa interrogação tem sido amplamente 
debatida entre os eruditos, tanto antigos 
quanto modernos. A interpretação correta 
dessa frase hebraica estava no âmago da 
pergunta-teste dos fariseus, feita a Jesus em 
Mateus 19:3: “É lícito ao marido repudiar 
a sua mulher por qualquer motivo?” 
Nos dias de Jesus, duas interpretações 
de Deuteronômio 24:1 competiam por 
atenção. A escola de Shammai enfatizava 
a palavra cerwah “nudez”, e entendia a 
frase como se referindo à incontinência ou 
impureza conjugal.6 Em contrapartida, a 
escola de Hillel enfatizava a palavra dābār 
“coisa”, e interpretava a frase como se 
referindo a qualquer indecência ou alguma 
coisa desagradável ao marido, “mesmo se 
ela estragasse seu prato [ou alimento]”.7

A palavra cerwat “nudez”, em outros 
lugares do Antigo Testamento, com muita 
freqüência se refere à nudez das partes 
secretas ou genitais de uma pessoa, que não 
deveriam estar descobertas ou expostas 
[glh] para serem vistas por aqueles que 
não deveriam conhecê-las, haja vista 
a descoberta da nudez de alguém ter 
conotações sexuais.8 A palavra dābār pode 
significar “palavra [discurso, ditado]” ou 
“coisa [matéria, assunto]” em hebraico,9 

e no contexto de Deuteronômio 24:1, 
certamente significa “coisa” ou “matéria”.

Além de Deuteronômio 24:1, a frase 
cerwat dābār ocorre apenas uma vez no 
Antigo Testamento, e está no capítulo 
anterior, o 23:15 (Eng. v.14). Aqui, ela 
claramente se refere ao excremento 
mencionado no verso anterior, que deveria 
ser coberto [heb. glh] para que o Senhor 
“não veja em ti cerwat dābār e se aparte 
de ti”. A “nudez de uma coisa” é algo 
descoberto que deveria estar coberto. Algo 
que é repulsivo, nojento ou vergonhoso 
quando deixado exposto. 

Parece que a frase cerwat dābār, em 
Deuteronômio 24:1, tem um significado 
semelhante, como no capítulo anterior. 
No entanto, refere-se à “nudez de uma 
coisa” com respeito a uma mulher. Parece 
provável que a frase em Deuteronômio 
24:1 descreve uma situação de exibição 
indecente [das partes secretas], por parte 
da mulher,10 se levado em consideração 
o contexto precedente e as costumeiras 
implicações sexuais do termo cerwah, 
quando relacionado a uma mulher. 
Teoricamente, a expressão, provavelmente, 
poderia incluir relação sexual ilícita 
(isto é, adultério), em analogia com a 
frase “descobrir a nudez” [heb. gillah 
cerwah], descrevendo tal comportamento 
em Levítico 18 e 20.11 Porém, sendo que 
o adultério (e outras relações sexuais 
ilícitas) recebiam a pena de morte 
(ou ser “eliminado” da congregação) 
segundo a lei (Dt 22:22; Lv 20:10-18), a 
exibição indecente mencionada aqui em 
Deuteronômio 24:1 deveria estar fora 
dessas atividades sexuais,12 porém, era uma 
grave indiscrição sexual.13 Concluo que a 
frase cerwat dābār de Deuteronômio 24:1 
descreve algum tipo de séria, vergonhosa e 
desonrosa conduta de exibição indecente, 
provavelmente, associada com atividade 
sexual, com exceção de uma relação 
sexual ilícita em si.

O que se infere dessa conclusão 
acerca do significado de cerwat dābār em 
Deuteronômio 24, para a resposta dada 
por Jesus aos fariseus em Mateus 19, 
concernente às razões para o divórcio? 
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Cristo declara que só existe um motivo 
legítimo para o divórcio: porneia (Mt 
19:9; cf. 5:32). A que se refere porneia, 
quando usada sem quaisquer qualificativos 
no contexto? Creio que sua utilização 
paralela (outra vez sem qualificativos) 
em Atos 15, e as alusões intertextuais a 
Levítico 17-18, nessa última passagem, 
fornecem proveitosa orientação. 

Atos 15 enumera quatro proibições para 
os cristãos gentios dadas pelo Concílio 
de Jerusalém: “que vos abstenhais das 
cousas sacrificadas a ídolos, bem como 
do sangue, da carne de animais sufocados 
[isto é, não drenados de seu sangue]14 e das 
relações sexuais ilícitas [porneia]” (v.29). 
Particularmente impressionante é que 
essa é a mesma lista, na mesma ordem, 
com as quatro grandes proibições legais, 
explicitamente declaradas em Levítico 
17 e 18 como aplicáveis ao estrangeiro/
forasteiro e aos israelitas nativos. 
Nesses capítulos do Antigo Testamento, 
encontramos (1) sacrifício aos demônios/
ídolos (Lv 17:7-9); (2) comer sangue (Lv 
17:10-12); (3) comer qualquer coisa que 
não tenha sido imediatamente drenada 
do seu sangue (Lv 17:13-16) e; (4) várias 
práticas sexuais ilícitas (Lv 18). 

Nesse evidente caso de 
intertextualidade, o Concílio de 
Jerusalém, sem dúvida, concluiu que 
as práticas proibidas ao forasteiro em 
Levítico 17-18, também deveriam ser 
aos cristãos gentios na igreja. A analogia 
da quarta proibição em cada passagem 
é inequívoca: o que Atos 15 rotula de 
porneia são aquelas atividades sexuais 
ilícitas incluídas em Levítico 18. Essas 
práticas podem ser resumidas, em geral, 
como relações sexuais ilícitas - incesto, 
adultério, práticas homossexuais e 
bestialidade. Vários estudiosos têm 
reconhecido essa conexão intertextual.15  A 
correlação entre Atos 15 e Levítico 17-18 
parece estabelecer um sólido fundamento 
para determinar o que a igreja primitiva 
compreendia pelo termo porneia. 

Essa definição interbíblica de porneia 
me parece ser decisiva na compreensão 
da “cláusula de exceção” de Jesus, 
concernente ao divórcio por motivo 
de porneia em Mateus 5:32 e 19:9. A 
“cláusula de exceção” de Jesus é mais 
estrita do que as razões para o divórcio 
apresentadas em Deuteronômio 24:1 
(segundo a interpretação tanto da escola 
de Shammai quanto da escola de Hillel). 
A “exceção” de Jesus para divórcio é 
pornéia, que não é o equivalente exato 
do cerwat dābār de Deuteronômio 24:1. 
Porneia é um termo muito mais limitado, 
referindo-se exclusivamente à relação 
sexual ilícita, que na lei mosaica exigia 
que o transgressor fosse “eliminado” 
do povo de Deus (Lv 18:29).16 Como 
sintetiza Roy Gane: “Jesus afirma que 
enquanto Moisés permitia o divórcio por 
exibição indecente sem relações sexuais 
ilícitas, Ele permite o divórcio somente se 
ocorrerem as relações sexuais ilícitas”.17

Além disso, diante dessa compreensão, 
a “cláusula de exceção” de Jesus em Mateus 
5 e 19 não deve ser vista em contradição 
com os relatos paralelos sinóticos de 
Marcos e Lucas, nos quais ela não aparece. 
A razão para a ausência da cláusula 
nesses dois evangelhos, possivelmente 
se deve ao fato de que não consideram 
o caso de porneia, cuja penalidade para 
o infrator era ser “eliminado” ou morto. 
Presumia-se que a pena de morte ou ser 
“eliminado” da congregação significava 
uma dissolução, de fato, do matrimônio. 
Mateus, evidentemente, preserva o 
intento original de Jesus para os leitores 
depois de 30 a.D. quando a pena de morte 
por adultério estava abolida (Talmude 
Babilônio Sanh. 41a).18

(b) o Processo do divórcio (v 1b) 

De acordo com Deuteronômio 24:1b, 
havia três importantes elementos nos 
processos de divórcio. Primeiro, o marido 
escrevia um “certificado de divórcio”, 
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literalmente “documento de eliminação 
[sēper kerîtût]”. Outros documentos legais 
são mencionados no Antigo Testamento,19  

e também se faz alusão ao certificado de 
divórcio em outras passagens, que logo 
estaremos examinando. Embora haja no 
Antigo Testamento exemplo do real fraseado 
desse documento, tem sido sugerido que a 
fórmula central do divórcio está contida 
na declaração de Jeová dos processos 
de divórcio contra Israel em Oséias 2:2 
[Hb v 4]: “ela não é minha mulher, e eu 
não sou seu marido”.20 Tal declaração 
significaria o rompimento legal da aliança 
matrimonial, tanto quanto a morte do 
cônjuge. Sem dúvida, o documento tinha 
de ser devidamente emitido e oficialmente 
autenticado, deste modo assegurando que 
os processos ou procedimentos do divórcio 
não foram feitos precipitadamente. 

O certificado de divórcio pode ter 
contido também o que nos tempos rabínicos 
era considerado “a fórmula essencial da 
carta de divórcio”, isto é, “Veja, tu estás 
livre para casar com qualquer homem”.21 

Isto favoreceria a liberdade e o direito da 
mulher de casar de novo. O documento 
estaria indicando que embora a esposa 
tivesse sido culpada de alguma espécie 
de exibição indecente, ela não era culpada 
de adultério ou outra relação sexual ilícita 
e, portanto, não passível de punição por 
tal atividade sexual. Conseqüentemente, 
estava protegida de abuso ou falsas 
acusações por seu ex-marido ou outros em 
uma ocasião subseqüente. 

Analogias do Código de Hamurabi e da 
Michná judaica indicam que o certificado 
de divórcio também conteria menção de 
ajuste financeiro, a menos que a mulher 
fosse culpada de má conduta, em cujo 
caso nenhuma compensação financeira lhe 
era conferida.22  Provavelmente, o último 
(nenhuma compensação financeira) fosse 
o caso em Deuteronômio 24:1. 

O segundo passo do processo do 
divórcio era não entregar o certificado 
na mão da mulher (Dt 24:1). Ela devia, 

de fato, receber diretamente notificação 
do divórcio, a fim de que ele se tornasse 
efetivo. O tratado Gittim da Michná 
discorre sobre várias espécies de possíveis 
situações que poderiam não se qualificar 
como realmente pondo o certificado de 
divórcio na mão da mulher.23  O objetivo, 
mais uma vez, é a proteção da mulher 
assegurando que ela tenha acesso ao 
documento de divórcio e notificação 
concreta do mesmo.

O terceiro passo é que o marido “a 
despedirá da sua casa” (Dt 24:1). A 
palavra “despedir” [heb. šlh, no Picel] é 
em outra parte do Antigo Testamento o 
que chega mais perto de um termo técnico 
para “divórcio”.24  O ato de despedir a 
mulher tinha em vista a efetivação do 
processo de divórcio. O rompimento é 
final e completo. 

(c) novo casamento e o segundo divórcio 
ou morte do segundo marido (v 2-3)

A terceira condição especificada na 
pródose de Deuteronômio 24:1-3 é que a 
mulher divorciada, casada novamente, só 
estaria livre mediante o pedido de divórcio 
do segundo marido dela ou em caso da 
morte do mesmo. 

Raymond Westbrook procura 
estabelecer que as razões para o segundo 
divórcio não são as mesmas do que para 
o primeiro. É dito do segundo marido que 
ele “detesta” ou “não gosta” [heb. šn’, 
literalmente “odeia-a”], termo este que não 
é empregado nas razões para o primeiro 
divórcio.25 Todavia, a evidência citada 
por Westbrook contradiz sua conclusão, 
porque ele mostra que em antigas fontes 
do Oriente Próximo e em material judaico 
posterior (ex., os contratos de casamento 
de Elefantina) a fórmula “eu odeio” [šn’] 
meu marido/minha esposa é um sumário 
da mais longa expressão padrão de 
divórcio “eu odeio e me divorcio de meu 
marido/minha esposa”. O argumento de 
Westbrook, de que “odiar/detestar” em 
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Deuteronômio 24:3 se refere ao divórcio 
sem razões objetivas em contraste com o 
divórcio com razões objetivas no verso 1, 
conquanto plausível, não é persuasivo.26  

À luz do fato de que šn’ é usado em outra 
parte como o termo técnico para resumir 
as razões para o divórcio, quaisquer que 
fossem elas, parece preferível considerar 
esse termo “odiar/detestar” [šn’], como 
resumindo a mesma situação que o primeiro 
divórcio mencionado no verso 1. 

O processo do divórcio é o mesmo 
conforme descrito no verso 1: O marido 
escreve para sua esposa um certificado de 
divórcio, coloca-o em sua mão, e a despede de 
sua casa. Ou, como uma situação alternativa, 
o segundo marido vem a morrer. 

legIslAção: A APódose (veRso 4A)

Depois da longa declaração de 
condições, a legislação em si é breve e 
simples: “então, seu primeiro marido, que 
a despediu, [heb. šilhah] não poderá [heb. 
lo’ yûkal] tornar a desposá-la para que seja 
sua mulher, depois que foi contaminada” 
(Dt 24:4a). Conquanto a legislação seja 
clara, o fundamento lógico para esta 
legislação é muito menos certo. Contudo, 
já na legislação é dada uma parte do 
argumento: “depois que foi contaminada”. 
Dois aspectos adicionais do fundamento 
lógico para a proibição aparecem nas 
cláusulas motivadoras. Examinaremos 
estes aspectos na próxima seção. 

bAse lógIcA PARA A legIslAção: As 
cláusulAs motIvAdoRAs (veRso 4b-d)

(a) a exPlicação: ‘dePois que foi 
contaminada’ (v 4b) 

O primeiro indicador da razão para 
essa legislação vem na explicação por 
que ao primeiro marido não é permitido 
casar de novo: “ela foi contaminada”. O 
hebraico para esta cláusula é uma palavra 
simples huttammā’āh, da raiz mE “ser ou 

tornar-se imundo ou contaminado”. Mas 
a forma gramatical empregada neste 
verso é bastante incomum na Bíblia 
Hebraica, usada em nenhuma outra 
parte com tm’, e apenas raras vezes e 
com muito poucos verbos.27 Esta forma 
é a passiva do hithpael. Sendo que o 
hithpael normalmente transmite a idéia 
reflexiva (“ela contaminou-se”) e é usado 
reflexivamente em suas ocorrências 
com tm’,28 o passivo ou hithpael em 
Deuteronômio 24:4, provavelmente, 
seria melhor traduzido como “ela tem 
sido feita/causada a contaminar-se”. 
As inferências disto se tornarão mais 
evidentes depois de ser examinada a 
natureza da contaminação da mulher.

A palavra tm’, no reflexivo, inserida em 
um contexto de atividades sexuais parece 
ter ligação clara com Levítico 18, no qual 
temos não somente a forma reflexiva desta 
palavra (v. 24, 30), mas os outros dois 
termos/conceitos usados nas cláusulas 
motivadoras de Deuteronômio 24:4: 
“abominação” [toc ēbah] (v. 22, 26, 29), e a 
idéia de trazer contaminação/pecado sobre 
a terra (v. 25, 27, 28). Levítico 18 é o único 
outro capítulo da Bíblia Hebraica que 
combina esses três termos/idéias em um 
contexto e, indubitavelmente, parece que se 
faz alusão a ele em Deuteronômio 24:4. É 
importante notar que em Levítico 18 alguém 
“se contamina” tendo relações sexuais 
ilícitas com outro (v. 20, 24, inclusive no 
mínimo adultério, bestialidade, prática 
homossexual). Deuteronômio 24:4 também 
alude provavelmente a Números 5:13, 14, 
20, no qual a mulher é especificamente 
mencionada como tendo “se contaminado” 
por ter relações sexuais ilícitas com outro 
homem além do seu marido. 

A inferência desta conexão entre 
Deuteronômio 24:4, Levítico 18 e Números 
5 se dá pelo fato da equivalência que existe 
entre a atividade sexual da mulher divorciada 
com o segundo marido e o adultério ou 
alguma outra relação sexual ilícita, ainda que 
ela não incorra na pena de morte ou outra 
punição como nos casos de Levítico 18.
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Vários comentaristas têm reconhecido 
essa inferência. Keil e Delitzsch escrevem 
sobre Deuteronômio 24:4: “Assim o 
segundo casamento de uma mulher 
divorciada era colocado implicitamente 
no mesmo nível que o adultério”.29 S. R. 
Driver concorda que “a união de uma 
mulher divorciada com outro homem, do 
ponto de vista do seu primeiro marido, 
[está] se classificando na mesma categoria 
que adultério”.30 Semelhantemente, P. 
C. Craige comenta: “O sentido é que o 
novo casamento da mulher depois do 
seu primeiro divórcio é semelhante a 
adultério em que a mulher coabita com 
outro homem”.31 Outrossim, observa Earl 
Kalland: “Assim aqui [Dt 24:4] seja qual 
for a contaminação a que se refere está 
associada com adultério”.32

Se a relação sexual da mulher com seu 
segundo marido a contamina e é equivalente 
ao adultério, por que ela fica isenta de 
punição? A resposta parece ser encontrada 
no significado da forma hothpael de tm’: 
“ela tem sido levada a contaminar-se”. Isto, 
evidentemente, não se refere a alguém com 
quem ela tenha tido relação sexual (isto é, 
seu segundo marido) como a “causa” da 
contaminação, como é o caso quando uma 
forma nifal ou mesmo hithpael é usada.33 

Pela utilização da rara forma hothpael 
(passiva reflexiva), uma outra causa, além 
da contaminação imediata com seu segundo 
marido, parece estar subentendida. Isto é 
realçado comparando-se esta ocorrência 
do hothpael com suas outras na Bíblia 
Hebraica, nas quais a mesma dinâmica 
está funcionando34. A causa fundamental, 
aparentemente implícita nesta rara 
forma gramatical, é o primeiro marido. A 
legislação sutilmente envolve o primeiro 
marido por se divorciar de sua esposa. 
Embora sua ação não seja punida e, 
portanto, seja tolerada, a lei deixa claro 
que sua ação não tem aprovação divina. 
Por ter despedido sua mulher, tem 
levado a mesma a se contaminar em um 
segundo casamento, como se estivesse 
cometendo adultério.35 

Assim, Deuteronômio 24:1-4 não 
legisla sobre o divórcio ou novo casamento, 
mas tolera sua ocorrência dentro de certas 
razões, menos em casos de relação sexual 
ilícita. Ao mesmo tempo, dentro da 
legislação age como um indicador interno 
de que tal divórcio produz uma situação 
equivalente ao adultério e, portanto, não 
está em harmonia com a vontade divina.

O reconhecimento da tradução correta 
de Deuteronômio 24:4 (“ela tem sido 
levada a contaminar-se”) elucida as 
palavras de Jesus em Mateus 5:32: “Eu, 
porém, vos digo: qualquer que repudiar 
sua mulher, exceto em caso de relações 
sexuais ilícitas [porneia], a expõe a 
tornar-se adúltera [presumivelmente 
quando ela se casa de novo] ; e aquele que 
casar com a repudiada comete adultério.” 
Precisamente como nas outras afirmações 
“Mas eu vos digo” de Mateus 5, Jesus 
não está mudando ou acrescentando algo 
novo à Lei, mas mostrando o verdadeiro 
e mais profundo significado que já está 
contido nela, que foi distorcido por má 
interpretação posterior. Já está indicado em 
Deuteronômio 24:4 que o rompimento do 
vínculo matrimonial, por razões menores 
do que relação sexual ilícita, leva a mulher 
a se contaminar, ou seja, a cometer o que é 
equivalente a adultério.36

Uma outra inferência dessa inter-
pretação de Deuteronômio 24:4 é que 
Jesus, desviando os fariseus da divina 
“concessão” de Deuteronômio 24:1-4 para 
o ideal divino “desde o princípio” (Mt 19:8), 
não estava, arbitrariamente, afastando-se 
da lei deuteronômica para o ideal edênico. 
Provavelmente, Ele apontava para uma 
conclusão que já estava implícita em 
Deuteronômio 24:4: os versos 1 a 3 eram 
uma concessão temporária à “dureza” do 
coração de Israel, mas não representavam 
o ideal divino para o matrimônio.

(b) a razão: ‘Pois é abominação’ (v 4c) 

Como já notamos anteriormente, o 
termo toc ēbah “abominação”, que se 
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mostra relacionado com os outros 
dois fundamentos lógicos encontrados 
em Deuteronômio 24:4, liga-se, 
inconfundivelmente, com Levítico 18. 
Como os vários tipos de relação sexual 
ilícita mencionados em Levítico 18 são 
“abominações” [toc ēbôth], é a mulher que 
tem de voltar para seu primeiro marido depois 
de ter sido casada de novo. Craige salienta, 
corretamente, que se o novo casamento da 
mulher depois do seu primeiro divórcio é 
semelhante ao adultério, casar-se novamente 
com seu primeiro marido é ainda mais: 

Se a mulher fosse então casar de novo com 
seu primeiro marido, depois de divorciar-
se do segundo, a analogia com adultério 
se tornaria ainda mais completa; a mulher 
vive primeiro com um homem, então outro, 
e finalmente volta para o primeiro.37

Ademais, parece que a proibição traz 
de fato “punição” indireta ao primeiro 
marido por ter se divorciado de sua esposa. 
Embora ele não seja diretamente censurado 
por isso, todavia, sendo que ela “foi levada 
[por ele] a contaminar-se” por meio de 
sua ação, ele é indiretamente punido por 
não lhe ser permitido tomá-la de volta 
como sua esposa. Tal procedimento seria 
uma “abominação”. Apesar de a punição 
por deixar de seguir essa proibição não 
seja dada no texto, é viável supor que tal 
abominação não seria apenas semelhante ao 
adultério, mas tratada e conseqüentemente 
punida como adultério.

(c) o mandamento: ‘não farás Pecar a 
terra’ (v 4d) 

Esta última cláusula motivadora mais 
uma vez nos leva a Levítico 18. A idéia 
de que a relação sexual ilícita contamina 
a terra é mencionada três vezes nesse 
capítulo (Lv 18:25, 27, 28). Sendo que 
a terra é contaminada, Deus afirma que 
“eu visitarei sobre ela a sua iniqüidade 
[heb. cāwôn], e a terra vomitará os seus 
moradores” (Lv 18:25, Almeida Antiga). 

Esse mesmo conceito é o que se encontra 
em Deuteronômio 24:4b, embora o 
substantivo “iniqüidade” [heb. cāwôn] seja 
substituído pela idéia verbal de “pecado” 
que é trazido sobre a terra [heb. ht’ no 
hifil, “trazer pecado”]. O verbo “pecar” 
[ht’, “errar o alvo, desencaminhar-se”]38 

poderia ter sido substituído para indicar 
uma infração muito menos grave do que 
a “iniqüidade” [cāwôn, comportamento 
sinuoso, perversão”]39 de Levítico 18, mas 
também pode aqui ter sido considerado 
virtualmente sinônimo. 

O homem não deve casar de novo com 
sua mulher quando ela foi uma vez casada 
com outra pessoa, devido à mesma razão 
pela qual Israel não deveria se engajar 
em outra relação sexual ilícita. Como já 
temos visto, cometer essa abominação 
contamina a terra e, levará, finalmente, à 
punição divina ao fazer Ele a terra vomitar 
seus habitantes.

Uma importante inferência dessa causa 
motivadora para a relevância contemporânea 
dessa legislação surge da ligação direta 
de Deuteronômio 24:4 com Levítico 18 
na contaminação da terra pela iniqüidade/
pecado das abominações sexuais. As 
“abominações”, mencionadas em Levítico 
18 e reiteradas no capítulo 20), são proibidas 
não somente para o israelita nativo mas 
também, explicitamente, para o não-israelita 
“estrangeiro” ou “forasteiro” (heb. gēr) que 
peregrina entre os filhos de Israel. 

Além disso, essas abominações levaram 
os pagãos não-israelitas, que habitaram 
Canaã antes de Israel, a serem vomitados 
quando eles cometeram estes atos. 
Portanto, o qualificativo de “abominação” 
e “contaminação” desses atos mostra, 
claramente, que os mesmos não são 
apenas de natureza ritual, aplicando-
se apenas a Israel, mas intemporais e 
universais, aplicando-se a quem quer que 
os pratique. Sendo que Deuteronômio 24:4 
é colocado na mesma categoria que as 
práticas de Levítico 18, pode ser admitido 
que a proibição contra desposar uma ex-
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mulher, que casou de novo, é universal 
e de relevância contemporânea em sua 
aplicação. Desconsiderar tal proibição, 
não somente trará contaminação e 
pecado sobre a terra de Israel que Deus 
estava dando a eles como uma herança, 
mas também a qualquer terra onde tal 
prática é consumada. 

o PRoPósIto globAl dA legIslAção

(A) váRIAs sugestões

Tem havido muitas sugestões quanto 
ao propósito global da legislação 
em Deuteronômio 24:1-4. Cerca de 
oito importantes opiniões podem ser 
categorizadas e resumidas.40  

(1) Assegurar o adequado processo legal 
do divórcio. Isto assume a tradução da 
KJV e outras versões que colocam a 
apódose já no verso 1a.   

(2) Desencorajar o divórcio fácil. Este 
é o argumento de John Murray41 e S. 
R. Driver42 entre outros. Como afirma 
Jay Adams: “Todo o propósito dos 
quatro versos em questão é prevenir 
ação precipitada tornando impossível 
retificar a situação quando ocorre 
o divórcio e novo casamento com 
outro.”43  

(3) Inibir o novo casamento. Craige afirma 
que o texto trata novos casamentos, 
subseqüentes, como contaminações 
semelhantes ao adultério. Ele 
considera as razões para o divórcio, 
possivelmente, do mesmo modo que 
algum tipo de “deficiência física na 
mulher.” A legislação restringe as 
vigentes práticas de divórcio para que 
isto não se torne simplesmente uma 
forma “legal” de cometer adultério.44   

(4) Proteger o segundo casamento. R. 
Yaron sugere que a legislação inibe as 
tensões sociais que poderiam surgir de 
um “triângulo amoroso”.45   

(5) Prevenir um “tipo de incesto”. Gordon 
Wenham afirma que o casamento cria 
uma espécie de “laço de parentesco” 
indissolúvel entre marido e mulher, e 
portanto, depois de um divórcio e novo 
casamento, a volta para o primeiro 
marido é uma espécie de incesto que é 
proibida em Levítico 18:6-18.46    

(6) “Proteger uma mulher estigmatizada 
de abuso adicional do seu ofensivo 
primeiro marido.”47 Segundo William 
Luck, “Deuteronômio não lida com 
uma mulher pecadora, mas um marido 
pecador”.48  Em sua opinião, a ação da 
mulher de cerwat dābār de modo algum 
era uma ofensa sexual, mas alguma 
“condição desconcertante”, e o marido 
era “tão duro de coração que lançou a 
mulher de si mesmo” e “tão impenitente 
que permitiu que ela se juntasse 
sexualmente a outro homem”.49  

(7) Reconhecer a “repugnância natural” 
ou tabu contra ter relação sexual com 
uma mulher que coabitou com outro 
homem. Esta opinião tem encontrado 
apoio em Calum Carmichael, que 
procura mostrar evidência de que tal 
atitude existia no antigo Israel.50

(8) Dissuadir o lucro insaciável pelo 
primeiro marido. Raymond Westbrook 
afirma que essa legislação é acerca de 
propriedade. No primeiro divórcio (v. 1) 
existiam razões morais, por isso a mulher 
não recebia nenhum ajuste financeiro, 
enquanto que no segundo divórcio (v. 3) 
não havia nenhuma razão moral, assim 
a esposa recebia um ressarcimento. 
A legislação deve guardar o primeiro 
marido de lucrar duas vezes, uma vez se 
divorciando dela (e não lhe dando nada) 
e uma vez tornando a desposá-la (e se 
apoderando do ajuste financeiro do seu 
segundo marido). Westbrook nota como 
esta interpretação se ajusta muito bem 
com a localização estrutural desta lei na 
seção da legislação deuteronômica que 
trata do furto.51  
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(b) AvAlIAção e síntese

À luz de nossa exegese desta 
passagem, podemos avaliar as propostas 
acima, ressaltando o que é consistente 
com o texto e criticando aqueles pontos 
que estão em conflito com os dados 
exegéticos que temos reunido.

      A primeira opinião, que a lei assegura 
um adequado processo legal de divórcio, 
baseia-se em uma compreensão equivocada 
da estrutura da passagem. Como temos 
visto, Deuteronômio 24:1-4 não legisla o 
divórcio nem o sanciona. A real legislação 
lida somente com a proibição de novo 
casamento com o primeiro marido, depois 
de um matrimônio. Porém, fazendo 
justiça a esta opinião, deve ser dito que a 
própria menção de certas condições nos 
processos de divórcio ao menos indica 
que essas teriam de ser satisfeitas a fim 
de que a legislação fosse aplicada. Na 
própria tolerância do divórcio sob essas 
condições, algum reconhecimento tácito 
de um determinado procedimento para o 
divórcio é feito na passagem.  

A segunda opinião, desencorajar 
divórcio apressado, tem mais para se 
elogiar. A menção de processos específicos 
de divórcio na pródose da legislação teria 
alguma influência clara para este efeito, 
conforme mencionado sobre a opinião 1, 
mas a apódose ou real legislação teria este 
ponto mais enfatizado. Quando o primeiro 
marido optasse pelo divórcio, deveria 
contar com o fato de que tal ação seria 
definitiva, uma vez que sua ex-esposa 
teria se casado novamente. Ele nunca 
deveria mudar de opinião e tentar cortejá-
la de volta. Mas Westbrook ressalta 
uma fraqueza nisto como sendo o único 
propósito para a legislação: “é provável 
que o marido que se divorcia dificilmente 
tem em mente as possíveis circunstâncias 
em seguida à dissolução de um casamento 
subseqüente por sua esposa”.52  

A terceira opinião, inibir o novo 
casamento, contém elementos que 

encontram apoio no texto. Descobrimos 
que Craige está correto ao afirmar que o 
novo casamento da mulher, depois de um 
divórcio sobre razões menores do que 
relação sexual extraconjugal, é apresentado 
como equivalente ao adultério em que ela 
“se contamina”, embora não seja punida. 
Ele está também no caminho certo em 
ver a legislação como reprimindo os 
excessos de divórcio para que não se torne 
“adultério legalizado”. Mas Craige amplia 
demais o significado de cerwat dābār 
quando o vê provavelmente, se referindo 
a uma “deficiência física” da mulher e não 
“exibição indecente”. Ele também deixa 
de notar a inferência de que é o primeiro 
marido quem finalmente é o culpado por 
ter levado sua mulher a se contaminar pela 
relação do segundo casamento. 

A quarta opinião, proteger o segundo 
casamento, não o primeiro também tem 
mérito. Se a mulher divorciada, que se 
casou de novo, sabe que não pode voltar 
a conviver com seu primeiro marido, ela 
certamente seria dissuadida de planejar 
qualquer intriga contra seu segundo esposo 
para que ele se divorciasse dela. O primeiro 
marido, igualmente, seria impedido de tentar 
obter de volta sua primeira mulher. Embora 
esses aspectos pareçam ser parte do que a lei 
efetuou, Laney tem salientado corretamente 
que esta opinião “deixa de explicar por que a 
regra se aplicaria depois da morte do segundo 
marido quando o segundo casamento não 
mais estaria em risco”.53

A quinta opinião, prevenir um tipo de 
incesto, como já vimos acima, não tem 
o peso da evidência do texto e contexto 
para apoiá-la. Como observa Laney: “A 
principal dificuldade desta opinião é que 
ela parece ir além do que está claro para 
o leitor. Indaga-se como muitos israelitas 
teriam visto a conexão entre o “uma só 
carne” da união matrimonial e as lei do 
incesto de Levítico 18:6-18.”54  Westbrook 
chega mais perto da principal objeção 
ao ponto de vista “tipo de incesto” de 
Wenham: “sua [de Wenham] análise 
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possivelmente não pode ser aplicada 
à lei deuteronômica porque ignora 
completamente o casamento intermédio. 
A lei não proíbe o novo casamento 
como tal, como supõe Wenham, e não 
há nenhuma maneira de podermos ver o 
segundo casamento como sendo um fator 
na criação de uma afinidade incestuosa.”55  

O principal problema do ponto de vista de 
Wenham, como já insinuou Westbrook, 
é que está fundado em uma opinião 
errônea da aliança matrimonial. Wenham 
admite que a relação “uma só carne” 
do pacto matrimonial é absolutamente 
indissolúvel, mesmo em face do divórcio 
e novo casamento. Tal posição, como já 
temos visto, não é apoiada em Gênesis 1-3 
ou em outra parte das Escrituras.

A sexta opinião, proteger uma mulher 
estigmatizada de abuso adicional do seu 
ofensivo primeiro marido, tem muitos 
pontos que concordam com nossa 
exegese. Luck está correto em admitir que 
a lei envolve o primeiro marido como a 
parte ofensiva (embora ele chegue a esta 
conclusão por um caminho diferente do 
que temos sugerido).56  Ele declara: 

O estigma [de ‘contaminação’] da mulher 
em Deuteronômio 24:4 não a estigmatiza de 
tal forma que a culpa moral permaneça em 
seus casamentos com outros homens além 
do seu primeiro marido. Em vez disto, o 
estigma se reflete sobre o homem que causou 
o problema, isto é, seu primeiro marido.57  

Enfatizando, porém, a culpabilidade do 
primeiro marido, Luck tende a banalizar 
as razões para o divórcio indicando que 
cerwat dābār de Deuteronômio 24:1 
simplesmente se refere a “circunstâncias 
desconcertantes”, ao invés de “exibição 
indecente” como temos concluído.

A sétima opinião (que a proibição 
reflete uma “repugnância natural” ou tabu 
contra ter relações sexuais com alguém 
que coabitou com outro) não resiste a um 
rigoroso escrutínio. Westbrook reexamina 

a evidência de Carmichael para tal tabu 
no Antigo Testamento e não a encontra.58   
Conclui Westbrook: 

Sugeriríamos que, longe de haver uma 
repugnância natural, tanto as fontes bíblicas 
quanto as do antigo Oriente Próximo não 
acham nada desconfortável em um homem 
retomar as relações com sua esposa depois 
de ter ela tido relações com outro, mesmo 
equivalendo a casamento, contanto que 
nenhum outro fator torne imprópria a 
retomada do matrimônio. 59

A oitava opinião (dissuadir o lucro 
insaciável pelo primeiro marido) aponta em 
uma direção promissora, embora pareça ir 
além da evidência em suas especificações. 
A distinção de Westbrook entre duas 
espécies de divórcio funcionando em 
Deuteronômio 24:1-3 encontra sua base 
em uma distinção semelhante no Código 
de Hamurabi e na Michná,60 mas realmente 
não tem nenhuma base no texto bíblico. 
Como já temos visto, a fórmula do divórcio 
de Deuteronômio 24:3 é, provavelmente, 
uma versão abreviada do mesmo tipo 
de divórcio do verso 1. A opinião de 
Westbrook, além de ser especulativa, 
não parece levar suficientemente a sério 
o suficiente os temos “abominação” e 
“pecado sobre a terra” (do v. 4). Além 
disso, esta opinião admite que o primeiro 
divórcio é perfeitamente legítimo, contrária 
ao que vimos subentendido na cláusula 
“ela tem sido levada a contaminar-se.”

À parte da fraqueza da sugestão de 
Westbrook em seus detalhes, ele procura 
mostrar o sentido da localização dessa lei 
dentro da seção de Deuteronômio 12-26 
que trata do “furto”, o que já demonstramos 
no início de nossa investigação de 
Deuteronômio 24:1-4. Se ela não lida 
com furto da maneira como Westbrook 
sugere, ele merece crédito pela tentativa 
de enfrentar o problema mais amplo do 
contexto teológico para esta legislação. 

Nossa exegese nos tem levado, eu 
creio, a ver a relação entre essa legislação 
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e o furto em uma perspectiva muito mais 
vasta do que Westbrook propõe. A lei de 
Deuteronômio 24:1-4 tem impedido os 
homens de tratarem a mulher como mero 
bem móvel, propriedade, a ser permutada 
de um lado para outro de acordo com a sua 
vontade.61  Essa lei defende sua dignidade 
e valor como uma pessoa individual, além 
de mostrar o primeiro marido, que a levou 
a se contaminar, como estando em falta. 
O objetivo da lei, em sua localização final 
dentro do contexto mais amplo, é proteger 
a mulher de ser despojada de sua condição 
de ser humano.       

Esta conclusão é reforçada, notando-se 
a próxima lei nesta seção de Deuteronômio 
24:5: “Homem recém-casado não sairá 
à guerra, nem se lhe imporá qualquer 
encargo; por um ano ficará livre em casa 
e promoverá felicidade à mulher que 
tomou.” Esta lei indica, claramente, que 
o seu propósito final é habilitar o homem 
recém-casado a ficar em casa e “promover 
a felicidade de sua esposa”. A lei protege 
contra privar o casal recém-casado de sua 
intimidade e felicidade, e especialmente 
protege a felicidade da mulher.

Agora estamos preparados para ver 
como Deuteronômio 24:1-4 se encaixa na 
progressão de pensamento da seção de leis 
que tratam do oitavo mandamento ou furto. 
Como salientou Kaufman com respeito 
à organização das várias leis dentro das 
unidades de pensamento de um determinado 
mandamento, elas “estão organizadas de 
acordo com princípios observáveis de 
prioridade”.62 A análise dele sobre as leis 
deuteronômicas organizadas sob o oitavo 
mandamento é criteriosa. Ele nota como há 
seis parágrafos nessa seção (que ele classifica 
de A a E). A estrutura da seção se inicia com 
o furto da propriedade (parágrafos A [Dt 
23:20-21, B [22-24], e C [25-26]. Então ela 
muda para o furto ou roubo da “vida” [nepeš 
em um sentido metafórico (parágrafos D 
[Dt 24:1-4 e 5] e E [v. 6]). Finalmente, ela 
lida com o furto do nepeš físico (“rapto”, 
parágrafo F [v 7]). 

Kaufman, em minha estimativa, 
tem ressaltado corretamente como 
Deuteronômio 24:1-4 e o verso 5 se reúnem 
como um parágrafo que tem um tema 
comum. Em uma anotação ele escreve: 

Talvez a posição vigente do parágrafo D 
dentro da Palavra VII (o oitavo mandamento) 
oferece uma idéia da compreensão do 
compilador (ou do autor) quanto à própria 
essência das duas leis que a abrangem. 
Ambas, como o parágrafo E e F que seguem, 
eram evidentemente vistas como prevenindo 
o furto de nepeš - dos serviços e devoção de 
um noivo à sua noiva, e do respeito próprio 
de uma mulher divorciada.63  

Portanto, Deuteronômio 24:1-4, em 
seu mais amplo contexto canônico, serve 
para proteger os direitos da mulher, sua 
dignidade e respeito próprio, especialmente 
em circunstâncias em que ela pode parecer 
impotente. A lei, em sua auto-expressa 
desaprovação, apesar da tolerância 
temporária, de desigualdades permitidas 
às mulheres devido à dureza de coração 
dos homens - aponta para o dia em que 
tais desigualdades serão resolvidas por um 
retorno ao ideal edênico para o matrimônio.

conclusões e ImPlIcAções PARA hoje

(1) Embora Deuteronômio 24:1-4 tolerasse 
o divórcio por motivo de exibição 
indecente por parte da mulher, ao 
mesmo tempo, dentro da legislação, 
o raro hothpael (de ht’ v. 4) é um 
indicador interno de que tal divórcio 
não contava com a aprovação divina. A 
atitude do marido de despedir a própria 
mulher, levou a mesma a se contaminar 
em um segundo casamento, como se 
tivesse adulterado (embora isto não 
seja punido como tal porque a culpa é 
colocada sobre o primeiro marido e não 
sobre a mulher). Portanto, já é indicado 
em Deuteronômio 24:1-4 que a ruptura 
do vínculo matrimonial por razões 
menores do que relação sexual ilícita 
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levava a mulher a se contaminar, isto 
é, cometer o que equivale a adultério 
[quando ela casa outra vez]. 

(2) A tradução correta de Deuteronômio 
24:4 (“ela tem sido levada a contaminar-
se”) parece iluminar as palavras de 
Jesus em Mateus 5:32: “qualquer 
que repudiar sua mulher, exceto em 
caso de porneia (relações sexuais 
ilícitas), a expõe a tornar-se adúltera 
[presumivelmente quando casa de 
novo]”. De sorte que Mateus 5:32 não 
é uma exceção à regra das declarações 
de Jesus “Eu, porém, vos digo” de 
Mateus 5. Aqui, como em outra parte 
do capítulo, Ele não está mudando o 
significado do Antigo Testamento, mas 
recuperando sua plena força de má 
interpretação posterior.  

(3) As razões para o divórcio em 
Deuteronômio 24:1 estão por trás da 
discussão de Jesus com os fariseus 
em Mateus 19. A escola de Shammai 
interpretava “a nudez de uma coisa” 
como significando “exibição indecente 
[inclusive adultério e outras relações 
sexuais ilícitas sendo que estas 
freqüentemente não resultavam em pena 
de morte em seus dias]”, e a escola de 
Hillel interpretava as razões como sendo 
qualquer indecência mesmo tão triviais, 
como a esposa estragando o prato do 
marido. A “cláusula de exceção” de 
Jesus é mais estrita do que Shammai e 
Hillel, incluindo somente porneia como 
motivo legítimo para o divórcio. 

 (4) À luz das exatas analogias estruturais 
e de conteúdo entre as proibições 
de Atos 15:29 e Levítico 17-18, 
podemos definir a porneia de Atos 
15 (e presumivelmente também de 
Mateus 5:32 e 19:9) como se referindo 
às relações sexuais ilícitas (conforme 
detalhadas em Levítico 18, incluindo 

no mínimo incesto, adultério, práticas 
homossexuais e bestialidade).   

(5) As razões de Jesus para o divórcio 
(porneia) são as equivalentes àquelas 
práticas que no Antigo Testamento 
recebiam a pena de morte ou ser 
“eliminado”. Portanto, pode-se declarar 
que a cláusula de exceção de Jesus em 
Mateus não está em contradição com 
a ausência de cláusula de exceção 
nos outros evangelhos sinóticos. 
Marcos e Lucas não têm a cláusula 
de exceção, presumivelmente, porque 
era subentendida (via pena de morte 
ou ser “eliminado” e assim, de fato, 
dissolvendo o matrimônio) na lei do 
Antigo Testamento. Mateus tem a 
cláusula de exceção para preservar o 
significado das palavras de Jesus em 
um ambiente em que a pena de morte 
por porneia não estava mais em vigor. 

(6) A parte legislativa de Deuteronômio 
24:1-4, que proibia uma esposa de 
voltar para seu primeiro marido depois 
de ter casado subseqüentemente (e 
então o segundo marido ter morrido 
ou se divorciado dela), está vinculada 
por decisiva terminologia e conceitos 
à legislação permanente e universal 
de Levítico 18, e portanto deve 
ser considerada de contemporânea 
relevância em sua aplicação hoje. 

(7) Deuteronômio 24:1-4, visto em seu 
mais amplo contexto no livro de 
Deuteronômio, constitui legislação 
para promover e proteger os direitos 
das mulheres e sua dignidade e 
respeito próprio. Em sua tolerância de 
desigualdades, mas sua auto-expressa 
desaprovação das mesmas, permitidas 
às mulheres devido à dureza de coração 
dos homens. Essa lei aponta para o 
dia em que tais desigualdades serão 
resolvidas por um retorno ao padrão 
edênico para o matrimônio.                                             
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